
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Priscila Barbosa dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES: um estudo nas escolas da rede 

pública estadual do município de Teófilo Otoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2017 





 

Priscila Barbosa dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES: um estudo nas escolas da rede 

pública estadual do município de Teófilo Otoni 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Educação. 

 

Orientador: Prof. MSc. Simão Pereira da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priscila Barbosa dos Santos 

 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES: um estudo nas escolas da rede 

pública estadual do município de Teófilo Otoni 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, nível de 

MESTRADO, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de MESTRE. 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Simão Pereira da Silva 

 

 

Data de aprovação: 18/10/2016 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Ivana Carneiro Almeida 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas - UFVJM 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. MSc. Ronan Pereira Capobiango 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas - UFVJM 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. MSc. Simão Pereira da Silva 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas - UFVJM 

 

 

 

Diamantina 





 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais, Eliene e Paulo, pelo amor incondicional, pela 

compreensão, apoio, carinho e cuidado. 

Às minhas irmãs, Patrícia e Polliana, por terem me dado suporte em todos os 

momentos em que necessitei e por compreenderem, juntamente com meu cunhado e meus 

sobrinhos, todas as minhas ausências e limitações. 

Aos demais familiares, amigos e colegas de trabalho que tanto me incentivaram e 

muitas vezes foram fontes de inspiração. 

Aos meus irmãos em Cristo, em especial aos amigos-irmãos que estiveram mais 

presentes nestes dois anos em que estive cursando a pós-graduação, me ombreando e cobrindo 

em oração. 

Aos amigos do mestrado, com os quais compartilhei alegrias, angústias, medos, 

conhecimento e descobertas. Agradeço porque sei que nenhum deles esteve na minha vida por 

acaso e por termos sido tão ricos em compartilhar. 

Ao meu orientador, Prof. Simão, por não ter me deixado desistir e por ter 

compreendido as minhas prioridades. Agradeço pela confiança, pelos ensinamentos que 

extrapolaram o âmbito acadêmico, pela paciência, pelo respeito, pelos ouvidos prestativos nos 

momentos difíceis, pelo companheirismo, pelo exemplo e pela excelente condução em todas 

as etapas do desenvolvimento da pesquisa. 

À Professora Ivana e ao Professor Ronan, pela satisfação e prontidão em aceitar o 

convite para composição da banca de defesa pública desta dissertação. Agradeço, ainda, por 

terem participado com tanta presteza e responsabilidade nas etapas de concepção e 

desenvolvimento deste estudo, compondo as bancas dos seminários e de qualificação e 

trazendo contribuições valiosas que favoreceram o amadurecimento da pesquisa. 

Ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFVJM 

(PPGEd/UFVJM), por terem compartilhado comigo seus conhecimentos, experiências e 

inquietações, favorecendo a delimitação do tema de pesquisa, sugerindo autores e obras de 

referência dentro da temática abordada e estimulando o meu desenvolvimento enquanto 

acadêmica. 

Aos meus professores, tanto da educação básica quanto da graduação, que, nos 

momentos oportunos, incentivaram-me e apoiaram o meu ingresso no mestrado, além de 

terem sido fontes de inspiração no que diz respeito à trajetória acadêmica e profissional. 



Ao corpo técnico-administrativo da UFVJM, por todo suporte e condições para o 

desempenho das atividades acadêmicas. 

Agradeço, acima de tudo e de todos, a Deus, meu Pai celeste, por ter me 

proporcionado viver essa experiência tão especial, por ter me conduzido em todo o caminho, 

desde o processo seletivo até este momento de defesa. Por ter utilizado todas as circunstâncias 

vividas nesses dois anos para me conformar a Cristo e transformar o meu caráter à 

semelhança dEle. Por ter feito todas as situações, inclusive as mais difíceis, cooperarem para 

o meu bem e por ter provido todos os recursos de que eu necessitei. 

Agradeço, ainda, por tantas vezes Ele ter utilizado meus olhos, minha boca, meus 

braços, meus pés e qualquer outro recurso que eu dispunha como instrumentos para abençoar 

pessoas no decurso deste processo de formação acadêmica. “Porque dEle, e por meio dEle, e 

para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém!” (ROMANOS, 11: 

36). 

 



 

RESUMO 

 

No âmbito da administração pública, a educação figura como uma de suas principais funções. 

Tendo em vista a importância dessa função, grande responsabilidade é atribuída à gestão 

escolar e à atuação do gestor. Apesar disso, observa-se que o dirigente escolar encontra-se 

muitas vezes desprovido da qualificação necessária para o exercício das atividades de gestão, 

em virtude das lacunas do seu processo de formação inicial e das deficiências comumente 

constatadas em seu processo de capacitação, quando não da ausência desse processo. A 

capacitação de gestores escolares é considerada, por estudiosos da área de gestão escolar, 

como condição fundamental à implementação de políticas públicas e de reformas na área 

educacional. Assim, no âmbito desse estudo, questiona-se como ocorre a capacitação dos 

gestores das escolas estaduais do município de Teófilo Otoni, localizado no interior do estado 

de Minas Gerais (MG). Esta pesquisa objetivou, então, analisar a capacitação recebida pelos 

gestores escolares da rede pública estadual de ensino do referido município. Para tal, foi 

realizado um estudo descritivo, de natureza qualitativa, desenvolvido por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, que envolveu a realização de entrevista do tipo 

semiestruturada. Os sujeitos selecionados para participarem da pesquisa foram os diretores de 

nove escolas estaduais, localizadas na zona urbana do município e que oferecem 

concomitantemente os níveis de ensino que compõem a educação básica. Os dados coletados 

foram tratados utilizando-se a técnica denominada análise de conteúdo. Observou-se que a 

formação acadêmica inicial dos diretores entrevistados pouco contribui com a atuação deles 

enquanto gestores. A capacitação empírica foi elencada por eles como o que mais dá suporte 

para o exercício das atividades de gestão. Quanto à capacitação oficial, cinco dos sete 

entrevistados participaram do Programa de Capacitação à Distância de Gestores Escolares 

(Progestão), tendo sido esse o único programa de capacitação de gestores escolares oferecido 

pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Não houve participação 

dos gestores em nenhum outro programa de capacitação oficial ou extraoficial. Assim, estão 

apresentadas, neste trabalho, a caracterização do Progestão, bem como as percepções dos 

diretores quanto ao programa. Os entrevistados acreditam que a formação acadêmica 

individual, somada à experiência profissional, não é suficiente para prepará-los para o 

exercício da gestão escolar. Assim, fomentou-se um debate acerca da contribuição da 

capacitação na atuação do gestor público na educação. 

 

Palavras-chave: Educação. Gestão Escolar. Capacitação.  





 

ABSTRACT 

 

In the scope of public administration, the education appears as its main function. Owing to the 

value of this function, a big responsibility is imputed to the school management and to the 

operation of the manager. Nevertheless, is observed that many times the school manager lies 

lacked of the needing qualification to exercise the activities of management, due the gaps of 

them own initial formation and the usual deficiency of their own process of technical 

capacitation, or the absence of this process. The professional training of the school managers 

is considerate, to the academics of the area, as fundamental condition to the implementation 

of the public policy and to reforms in the educational area. Thereby, in the sphere of this 

study, wonders how happens the professional training of the managers of the state schools of 

the city of Teófilo Otoni, located on the up-country of the state of Minas Gerais (MG). This 

research aims to analyze the professional training received by the school managers of the 

public network of education of the referred city. Therefore was elaborated a descriptive study, 

of qualitative nature, developed through a bibliographic research, documental and field, that 

involves the achievement of interviews of the half structured kind. The selected subjects to 

take part of the research was the principals of nine state schools, located in the urban area of 

the city and that concomitantly offers the levels of teaching that compose the basic education. 

The collected data were treated by the technic denominated content analysis. It was observed 

that the initial academic formation of the interviewed principals contributes little whit their 

acting as managers. The empiric capacity was describe by them as it gives more support to the 

manage activity. As the official professional training, five of seven interviewed participate of 

the “Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão)”, this has been 

the only program of professional training of school management offered by the “Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais” (SEE/MG). There wasn‟t any participation of them in 

no other official or not official program of capacity. Therefore, is presented on this work the 

description of “Progestão”, and the perception of the principals of the programs. The 

interviewed believe that the individual academic formation, increased by the professional 

experience, is not enough to prepare them to the exercise of the school management. 

Therefore, it fomented a debate about the contribution of the professional training in the 

acting of the public manager in education.   

 

Key-words: Education. School Management. Professional training.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A administração pública pode ser aceita como o aparelho do Estado, organizado 

com a função de executar tarefas e incumbências de interesse público ou comum com vistas 

ao atendimento das necessidades sociais, garantidas pela Constituição Federal (CF) e normas 

específicas. Das vinte e oito funções do governo previstas na Lei 4.320/64 (BRASIL, 1964), 

destaca-se, como uma de suas principais, a educação, que tem a sua promoção e 

financiamento vinculados ao Estado. 

Em seu sentido mais amplo, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a educação abrange processos formativos que se desenvolvem em 

diferentes espaços. Essa mesma legislação considera como educação escolar aquela 

desenvolvida, predominantemente, em instituições próprias, devendo vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996). 

A educação escolar brasileira encontra-se estruturada em um sistema de ensino, 

como conhecemos hoje, desde meados da década de 1930 e, assim como as demais atividades 

desenvolvidas por grupos formais, é permeada por tarefas administrativas, desde o âmbito 

macro, que diz respeito ao sistema como um todo, até o âmbito dos estabelecimentos de 

ensino. 

Sabe-se que a gestão das unidades escolares configura-se atividade meio decisiva 

no processo educativo, uma vez que exerce influência e liderança sobre as demais atividades, 

setores e pessoas no âmbito escolar (LÜCK, 2011). Entretanto, apesar desse reconhecimento, 

na visão de Santos (2008), a formação inicial dos gestores escolares ainda se mostra 

incompleta e, portanto, incapaz de preparar os gestores para as funções de administração. 

Ao assumirem os cargos de direção nas instituições de ensino onde atuam, os 

docentes assumem uma série de funções de natureza pedagógica e, sobretudo, administrativa, 

enfrentando uma complexidade de desafios. Nesse contexto, a capacitação torna-se essencial 

para que o diretor adquira habilidades e possa desenvolver a contento as atividades de gestão. 

O reconhecimento da capacitação profissional como condição fundamental na 

implementação de políticas públicas e reformas nas diversas áreas é um consenso entre 

pesquisadores, planejadores, formuladores de políticas e administradores, conforme exposto 

por Machado (2000). Nesse sentido, e considerando a área da educação, a autora afirma que a 

capacitação dos gestores assume papel tão importante quanto o próprio recurso financeiro a 

ser empenhado para execução de planos diversos. 
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Tendo em vista essas considerações, questionou-se, neste estudo, acerca da 

capacitação dos gestores para atuarem na direção das unidades escolares de um município do 

interior do estado de Minas Gerais (MG), tendo o seguinte problema de pesquisa: como 

ocorre a capacitação dos gestores escolares da rede pública estadual de ensino do município 

de Teófilo Otoni? 

Objetivou-se, portanto, com o desenvolvimento da pesquisa, analisar a 

capacitação recebida pelos gestores escolares da rede pública estadual de ensino do município 

de Teófilo Otoni/MG. Especificamente, pretendeu-se: 1) identificar as iniciativas da SEE/MG 

em relação à capacitação de gestores escolares; 2) caracterizar os programas de capacitação 

dos quais os diretores tenham participado, motivados por iniciativa individual ou pelo Estado; 

3) discutir a contribuição da capacitação na atuação do gestor público na educação a partir da 

percepção dos diretores, no contexto das suas experiências profissionais. 

A cidade selecionada para realização da pesquisa sedia a segunda maior 

Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Minas Gerais, considerando o número de 

municípios que atende. Essa SRE é, ainda, a quarta maior regional do estado, considerando o 

número de escolas que abrange. O município conta com 144 estabelecimentos de ensino, 

sendo 40 destes da rede estadual, com sedes na área urbana do município, dos seus distritos e 

ainda na área rural. 

Ademais, o município de Teófilo Otoni é a cidade onde a autora nasceu e reside 

até o momento, tendo vivenciado todas as etapas da sua vida escolar. Portanto, a preocupação 

da autora, enquanto cidadã, com o tema em análise e os questionamentos levantados em dado 

momento da vida acadêmica remeteram-na a propor o presente estudo. 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer o processo de capacitação 

dos gestores das escolas estaduais de Teófilo Otoni. Busca, assim, promover uma reflexão 

acerca do tema em estudo, face à importância da capacitação para o desempenho da complexa 

tarefa de conduzir uma instituição de ensino. 

A ideia de que o salto qualitativo que a educação pública do país necessita requer 

melhorias em seus processos de gestão é defendida por autores como Lück (2000, 2009, 2011, 

2013), Paro (2002, 2007) e Lück et al. (2012). Esses mesmos autores argumentam que essas 

melhorias nos processos de gestão demandam uma melhor qualificação dos dirigentes 

escolares. Considerando que a gestão escolar assume responsabilidade na promoção da 

melhoria da educação, pode-se dizer que o presente estudo intenciona fomentar o debate 
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acerca da qualidade da gestão da educação e, por conseguinte, acerca da qualidade do ensino 

ofertado pelas escolas públicas estaduais de Teófilo Otoni. 

As pesquisas nessa área visam subsidiar a formulação de políticas públicas para 

capacitação de gestores escolares, com a preocupação de contribuir para o aperfeiçoamento 

desse processo, na perspectiva de que, quanto maior atenção for dada à capacitação dos 

diretores, melhor serão geridas as unidades escolares da rede pública de ensino. 

Ademais, conforme discutido no referencial teórico deste trabalho, autores como 

Lück (2000), Machado (2000), Castro A. (2004), Aragão (2007), Mello (2007), Scotuzzi 

(2008), Klébis (2010), Hessel e Fazenda (2011), Nogueira e Bernardes (2011), Paschoalino e 

Fidalgo (2011), Lück et al. (2012), e Nascimento e Araújo (2013) abordam, em suas 

pesquisas, a temática de capacitação de gestores escolares, destacando a necessidade de 

discussões acerca do processo de formação continuada desses atores, que desempenham um 

trabalho de destaque no contexto da gestão escolar. 

No âmbito acadêmico, a pesquisa preocupa-se em oferecer contribuições para a 

área do conhecimento, somando-se aos trabalhos já desenvolvidos na área e contribuindo para 

o desenvolvimento de trabalhos posteriores sobre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste estudo encontra-se estruturado em argumentações 

sobre educação, gestão escolar e gestores escolares, sendo que esta última temática contempla 

os desdobramentos pertinentes ao tema central da pesquisa. 

 

2.1 Educação 

 

A Carta Magna (BRASIL, 1988, art. 6º) elenca a educação como um dos direitos 

sociais que devem ser garantidos ao cidadão. Marshall (1967), citado por Matias-Pereira 

(2010), distingue a educação dos demais direitos sociais por uma diferença qualitativa, 

considerando que o papel desempenhado pela educação no exercício da cidadania é 

fundamental, permitindo o pleno exercício da liberdade civil e da democracia política. Além 

disso, o autor expõe que a educação é vista como elemento essencial à cidadania desde o 

século XIX, enquanto os demais direitos passam a ser pleiteados já no século XX. 

Apesar disso, de acordo com Santos (2008), as primeiras constituições brasileiras 

pouco trataram do assunto, sendo a educação posta em tela, de forma mais notada, a partir da 

CF/1934. Assim, a educação escolar brasileira, estruturada a partir do sistema de ensino como 

conhecemos hoje, teve início em meados da década de 1930, quando da criação do Ministério 

da Educação (MEC). 

A atual CF, promulgada em 05 de outubro de 1988, dispõe sobre a educação e o 

ensino, com referência aos seus direitos, deveres, fins e princípios norteadores, em dez artigos 

específicos, sendo os de n
os

 205 a 214, e define como competência privativa da União legislar 

sobre as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1988, art. 22, XXIV). Assim 

sendo, a LDB/1996 é a legislação que regulamenta a educação escolar brasileira, discorrendo 

sobre seus princípios, fins, organização, níveis, modalidades, profissionais, recursos, sobre o 

direito à educação e o dever de educar. 

Em seu artigo 205, a CF/1988 trata da educação como direito de todos e dever do 

Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

com vistas ao desenvolvimento da pessoa para o exercício do trabalho e da cidadania 

(BRASIL, 1988). 

Ao direito à educação, segue o dever de oferecê-la. Para tal, a CF/1988 atribui 

como responsabilidade comum aos entes federados a proposição dos meios de acesso a esse 
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direito social, determinando sobre a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino (BRASIL, 1988, art. 23, V e art. 212). Esse dever do Estado é efetivado, portanto, 

mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita às crianças e jovens dos quatro 

aos dezessete anos de idade e, ainda, por sua oferta gratuita aos jovens e adultos que não 

tiverem concluído em tempo as etapas da educação básica (BRASIL, 1988, art. 208, I e 

BRASIL, 1996, art. 4º). 

A legislação que disciplina a educação escolar admite que a educação, num 

sentido mais amplo, “abrange os processos formativos que se desenvolve na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, art. 

1º, caput). Considera como educação escolar, de forma mais específica, aquela “que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias”, devendo 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social e subdividindo-se em educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior (BRASIL, 

1996, art. 1º, §1º e §2º). 

Numa perspectiva conceitual, observa-se que o termo educação é comumente 

associado ao termo ensino, servindo-lhe de sinônimo, ou dele se diferenciando. Com relação a 

essa associação, Paro (2010, p. 20) pondera que 

 

O mais importante na concepção de educação do senso comum, porém, não é se o 

termo é ou não utilizado como sinônimo de ensino, e sim, a forma não científica 

como se concebe a maneira pela qual a educação (ou o ensino) se realiza. Para a 

imensa maioria das pessoas a aparência da relação entre dois indivíduos que se 

comunicam é que acaba por prevalecer, e se acredita que educação (ou ensino) é a 

simples passagem de conhecimentos e informações de quem sabe para quem não 

sabe. 

 

Paro (2010) ressalta que, desse vínculo que se estabelece no processo educativo, 

observa-se uma relação de poder em que, por um lado, alguém tem a pretensão de modificar 

comportamentos alheios, nesse caso o educador, e, por outro, alguém apresenta 

comportamentos que são supostamente passíveis de serem modificados, os chamados 

educandos. 

Enquanto fenômeno, do ponto de vista de Saviani (2008), a educação apresenta-se 

como uma comunicação entre pessoas numa determinada situação histórica. Sendo assim, ela 

é estabelecida em todas as sociedades, tendo como finalidade precípua a promoção do próprio 

homem. Em seu sentido mais amplo, diz-se que a educação consiste na apropriação da 
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cultura, apresentando-se como atualização histórico-cultural do homem, fazendo-se 

necessária, por conseguinte, em virtude do homem, embora autor da sua própria história, 

encontrar-se desprovido, no seu nascimento, de qualquer traço cultural, necessitando, 

portanto, apropriar-se da cultura historicamente produzida (PARO, 2010). 

Sabe-se, ainda, que a educação apresenta condicionamentos em relação à 

realidade global e, por isso, admite uma dependência da estrutura política vigente. A esse 

respeito, Saviani (2008, p. 2) pondera que “se por um lado, ela [a educação] se constitui num 

possível ponto de rompimento do chamado „círculo vicioso‟ do subdesenvolvimento, por 

outro lado, ela própria se apresenta como encerrada dentro do mesmo „círculo‟”  

Tendo em vista essa conceituação e a complexidade da educação e da 

aprendizagem, Vieira (2002, p. 32) destaca a importância da função social da escola, em face 

da sua articulação com a democracia e a cidadania. 

 

Com efeito, pelas características que lhe são próprias, a escola constitui-se em 

espaço por excelência do exercício da democracia como valor e processo. A escola é 

a instituição na qual se inicia e se promove a socialização das pessoas – desde a 

idade mais tenra até a idade adulta. As regras de convivência são exercitadas 

cotidianamente na escola, por meio de um trabalho em que se afirma a relação entre 

os sujeitos individuais e coletivos. 

 

Acerca da educação escolar, Paro (2007) admite que deva prezar pelo alcance de 

objetivos numa dupla dimensão: individual e social. O autor afirma não ser possível conceber 

uma educação de qualidade sem levar em conta os fins sociais da escola e considera como 

principal falha da escola, com relação à sua dimensão social, a sua omissão na função de 

educar para a democracia, considerando que a verdadeira democracia necessita de cidadãos 

que não sejam meros “titulares de direitos”, mas também “criadores de novos direitos”. 

Assim, a escola deveria ser um ambiente propício à preparação dos cidadãos, dotando-os das 

capacidades culturais pertinentes para o exercício dessas atribuições. 

Sobre as dificuldades da escola no alcance dos seus objetivos, Paro (2010, p. 52) 

faz as seguintes reflexões 

 

A questão fundamental de nossa escola tem sido precisamente a natureza pouco 

ambiciosa de seus objetivos. Orientada por uma concepção de educação do senso 

comum, que se pauta na mera transmissão de conhecimentos, seus objetivos tem 

sido pouco ambiciosos, restringindo-se apenas a isto: passar conhecimentos e 

informações. Renuncia, assim, à pretensão de uma educação que provê as 

necessidades culturais da personalidade do ser humano numa perspectiva de 

integralidade, ao deixar de lado todos os demais componentes culturais: valores, 

arte, ciência, filosofia, direito, crenças etc. O mais grave é que o problema não se 
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reduz à pequenez do objetivo, mas inclui também o fato amplamente constatado de 

que, por pretender apenas isso, nem isso consegue realizar, visto que mesmo os 

conhecimentos e informações exigem, para serem assimilados e incorporados à 

personalidade do aprendiz, o envolvimento de outras dimensões culturais dessa 

personalidade, não considerados pela escola tradicional. 

 

Na visão de Lück (2013), soma-se aos prejuízos de natureza pedagógica, 

observados nas escolas brasileiras em virtude das falhas no alcance dos seus objetivos, os de 

natureza política, pela inoperância da escola tradicional em formar personalidades 

democráticas. A autora ressalta que se tornam imperativas modificações na organização e 

orientação da escola brasileira, possibilitando que os brasileiros tenham experiências 

educacionais estimulantes e promotoras do seu desenvolvimento integral. Na concepção dela, 

tornar-se-ia factível, dessa forma, uma melhoria no nível da qualidade da educação no país. 

Para Vieira (2002), novas atribuições são exigidas da escola sempre que a 

sociedade sofre mudanças significativas em sua estrutura social e tecnológica. Assim, a sua 

função social, bem como seus limites e possibilidades, precisam ser questionados e revistos. 

Desde a década de 1980, já se afirmava que o sistema escolar brasileiro, por 

constituir-se parte integrante do Estado, só teria a sua estrutura compreendida a partir de uma 

observação criteriosa das mudanças de ordem social e, sobretudo econômicas, das quais 

dependem estas primeiras, que acabam por modificar o aparelho do Estado como um todo 

(FÉLIX, 1984). Sabe-se, ainda, que a relação entre o sistema escolar e o desenvolvimento 

econômico do país, compreendidos todos os seus desdobramentos, teve por finalidade 

precípua a adequação da escola ao desenvolvimento econômico do mesmo. Klébis (2010) 

considera, no entanto, que essa visão da escola, como elemento integrador da economia, vem 

perdendo força desde a crise capitalista da década de 1970. 

Vieira (2002) julga que toda reflexão sobre a função social da escola não pode 

desconsiderar o contexto histórico no qual está inserida, muito menos a legislação que 

regulamenta a educação no país. Klébis (2010), por sua vez, vai além, afirmando que uma 

análise das reformas educacionais no Brasil se faz necessária e deve considerar o panorama de 

reformas e tendências no âmbito internacional, que exercem influência sobre os rumos da 

educação brasileira. A autora ressalta que os eventos e documentos, organizados e 

provenientes de organismos internacionais, deram o tom da reforma da educação e sintetizam 

a conjuntura educacional brasileira na década de 1990. 
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Ressalta-se que não é foco deste estudo debater a temática em tela, todavia 

buscará estabelecer um pano de fundo para a compreensão das práticas de gestão escolar, que 

serão abordadas na próxima seção. 

Sabe-se que a crise vivenciada no mundo capitalista, desde o final do século XX, 

fez com que a sociedade experimentasse um acelerado processo de mudança, ocasionado por 

fatores como: “avanço tecnológico, globalização da economia, novos padrões de organização 

do trabalho e, no campo político, uma nova redefinição do papel do Estado” (CASTRO A. 

2004, p. 42). Para Machado (2000, p. 98), naquele final de século, o sistema educacional 

brasileiro apresentava dois desafios, a saber: “saldar a dívida social com a população, 

oferecendo uma educação de qualidade para todos, e atender aos novos requerimentos de 

formação de cidadania impostos pelas mudanças econômicas, políticas e tecnológicas”. 

O eixo de sustentação da competitividade dos anos 1990 passou a ser a educação 

e, a partir de então, observou-se uma vasta documentação internacional, emanada de 

importantes mecanismos multilaterais, que propalava esse ideário embasado em diagnósticos, 

análises e propostas de soluções consideradas cabíveis a todos os países da América Latina e 

Caribe, no que tocava à educação e à economia (SHIROMA, MORAES E EVANGELISTA, 

2007). 

Iniciada na década de 1990, a reforma educacional brasileira sofreu influências de 

organismos internacionais que defendiam a ideia da centralidade da educação como 

pressuposto para a transformação produtiva que se fazia necessária à América Latina. 

Todas essas diretrizes passam a apresentar um novo modelo de organização e 

gestão da educação pública e são sedimentadas num documento elaborado pelo Banco 

Mundial (BM), datado de 1995, que orienta a capacitação dos profissionais da educação e 

evidencia a participação da família na administração da escola como estratégia da melhoria do 

rendimento escolar. Defende, ainda, a autonomia da escola como forma de aumentar a 

qualidade da educação e mudanças na gestão escolar, da forma de organização burocrática e 

centralizadora para uma gestão mais flexível e autônoma em todos os sentidos, pedagógica, 

administrativa e financeira. No Brasil, essas ideias são expressas, em especial, no Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2003), na LDB e, ainda, no Plano Nacional da 

Educação (PNE) de 2001. (CASTRO, A., 2004). 

Machado (2000) retrata que os avanços alcançados nos anos 2000, tais como 

melhoria no nível dos indicadores educacionais e alcance da meta de universalização do 

acesso ao ensino fundamental ainda se mostravam insuficientes para a qualificação do acesso 
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à educação. Nesse contexto, foi necessária a adoção de novos paradigmas em educação, com 

o intuito de adequá-la às novas exigências do mercado de trabalho. As políticas públicas da 

área passaram então a ser redirecionadas enquanto os educadores encararam o desafio de 

enfrentar as vertiginosas e intensas mudanças, convivendo com estruturas de épocas distintas 

que ainda se faziam presentes no seu cotidiano de trabalho e na sua formação (CASTRO, A., 

2004). 

Klébis (2010) destaca o caráter desarticulado e descontínuo das políticas 

educacionais brasileiras e ressalta que, ao final da primeira década do século XX, ainda 

persistiam, no âmbito educacional, características que se pautavam na eficácia, no lucro e na 

competitividade. Esses aspectos estão refletidos não somente nas políticas, como também no 

âmbito da gestão escolar. 

 

2.2 Gestão da educação escolar 

 

No Brasil, a organização da administração escolar, especialmente aplicada à 

educação básica, originou-se a partir do crescimento das escolas, observado na década de 

1930, quando suas atribuições e competências aumentaram e se tornaram mais complexas. 

(SANTOS, 2008). Sabe-se que, em sua grande maioria, os trabalhos teóricos sobre 

administração escolar produzidos no país adotaram, por muito tempo, mesmo que 

implicitamente, o pressuposto de que, nas instituições educacionais, devem ser aplicados os 

mesmos princípios administrativos adotados nas empresas. Os estudiosos contemporâneos, no 

entanto, têm se ocupado do exame crítico dessa tendência, colocando-se contra a aplicação da 

administração empresarial nas escolas (PARO, 2002). 

Valerien e Dias (2005) ressaltam que os problemas administrativos, sempre 

presentes, precisam receber tratamento adequado, independente de qual seja a solução 

encontrada para a gestão escolar. Nesse sentido, Paro (2002) critica o fato de ser comum a 

atribuição de uma dimensão estritamente administrativa a todo e qualquer problema 

enfrentado na escola, desconsiderando o contexto social do qual emergem suas causas mais 

profundas. Na visão do autor, cabe à administração escolar “buscar na natureza própria da 

escola e dos objetivos que ela persegue os princípios, métodos e técnicas adequados ao 

incremento de sua racionalidade” (PARO, 2002, p. 136). 

Assim, dada a impotência da escola em lançar mão de mecanismos técnico-

administrativos na busca da solução de seus problemas, Valerien e Dias (2005) recordam que, 
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por um longo período, a administração da educação escolar foi exercida de forma bastante 

rudimentar, na qual o diretor se encarregava de zelar pelo bom funcionamento da escola, que 

era concebida para distribuir um mínimo de conhecimentos iguais aos alunos. Essa 

impotência refletiu também numa ineficiência na busca dos objetivos educacionais, tornando-

se imperativa uma visão de administração escolar comprometida em dotar a escola da 

racionalidade interna necessária ao alcance dos seus objetivos educacionais e, em 

consequência disso, preocupada com promoção da transformação social (PARO, 2002). 

Sobre o termo gestão educacional e escolar, Santos (2008) afirma remontar da 

década de 1990, quando muitos autores passaram a considerá-lo mais apropriado do que o 

termo administração. Sobre essa mudança, Lück (2013) considera não se tratar apenas de uma 

substituição de terminologia ou pequenos avanços nas antigas noções a respeito de como 

conduzir uma organização de ensino. Trata-se, portanto, de uma mudança paradigmática, uma 

vez que envolve a alteração de princípios, valores, concepções, orientações e posturas. A 

autora considera que essa mudança se faz necessária em diferentes aspectos que compõem a 

atuação da gestão escolar, desenvolvendo-se em consonância com as ideias globalizantes e 

dinâmicas em educação que fazem referência à dimensão política e social da escola, a uma 

maior aproximação e horizontalização na tomada de decisões nos sistemas e instituições de 

ensino e, ainda, ao exercício pleno da democracia. 

A gestão da educação escolar, conforme exposto por Lück (2013), corresponde às 

necessidades dos sistemas de ensino e das escolas que, como unidades sociais, por meio dos 

seus múltiplos processos, interagem com a sociedade estabelecendo uma rede de relações 

entre os elementos que nelas interferem, direta ou indiretamente. Considera-se que a gestão 

educacional abrange a gestão de sistemas de ensino e a gestão escolar, “corresponde ao 

processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das 

escolas em específico, afinando com as diretrizes e políticas educacionais públicas” (LÜCK, 

2013, p. 111). 

De forma mais técnica, Santos (2008, p. 39-40) sistematiza as diferenças entre as 

expressões gestão educacional e gestão escolar: 

 

a gestão educacional refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas pelos 

profissionais da educação não-docentes que atuam no macro e no médio sistema, 

isto é, nas secretarias de educação, nas delegacias ou diretorias de ensino, nas 

inspetorias locais ou regionais, com funções de diretores, supervisores, inspetores, 

técnicos de ensino, etc. Já a gestão escolar é o conjunto de atividades desenvolvidas 

nas unidades escolares – por diretores de escola, vice-diretores, coordenadores 
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pedagógicos, orientadores educacionais –, algumas mais administrativas, outras 

mais técnicas. 

 

Para Lück (2013), os processos de gestão envolvem dimensões técnicas e políticas 

que só se efetivam, de fato, quando consideram a articulação dessas dimensões. Tendo por 

certo que ações isoladas tendem a resultar em meros paliativos às demandas, faz-se necessária 

uma visão de conjunto que só se torna possível a partir da gestão, por meio da qual se 

desenvolvem ações articuladas e mais consistentes, capazes de promover a eficácia na 

aplicação de esforços e recursos com vistas à melhoria do ensino. 

Ao tratar das dimensões da gestão escolar e suas competências, Lück (2009, p. 27) 

elenca dez dimensões, agrupando-as, conforme sua natureza, em duas áreas. As quatro 

primeiras dimensões, relacionadas a seguir, são consideradas pela autora como de 

organização, e as seis últimas de implementação: 

 

1. Fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar; 

2. Planejamento e organização do trabalho escolar; 

3. Monitoramento de processos e avaliação institucional; 

4. Gestão de resultados educacionais. 

[...] 

5. Gestão democrática e participativa; 

6. Gestão de pessoas; 

7. Gestão pedagógica; 

8. Gestão administrativa; 

9. Gestão da cultura escolar; 

10. Gestão do cotidiano escolar. 

 

Ainda sobre a escola e a importância do seu processo de gestão, Vieira (2002, p. 

88) faz as suas ponderações: 

 

A organização da escola, indispensável para promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos, implica um compromisso dos membros da equipe escolar 

com a clientela que freqüenta a escola. É preciso que todos funcionem como uma 

orquestra: afinados em torno de uma partitura e regidos pela batuta de um maestro 

que aponta como cada um entra para obter um resultado harmônico. Esse maestro é 

o gestor. E a partitura, o projeto pedagógico da escola, um arranjo sob medida para 

os alunos e que é referência para todos. 

 

Segundo Paro (2007), somente a partir da clareza acerca da instituição escolar, 

englobando a sua estrutura didática e sobretudo administrativa, que é possível pensar em 

qualidade do ensino, de acordo com uma visão de educação formadora de cidadãos. Conforme 

exposto pelo autor, toda essa reflexão a respeito da estrutura administrativa das instituições 

educacionais é tida como primordial, tendo em vista que 
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para a educação do homem como ser histórico, em bases democráticas, é preciso 

levar em conta não apenas o que ele aprende e como ele aprende, mas também a 

medida em que o ambiente ou a instituição em que se dá esse aprendizado está 

contribuindo para a efetivação dessa educação (PARO, 2007, p. 83-84). 

 

Ocorre que, muitas vezes, a falta de reconhecimento de que o processo 

educacional é composto de funções inter-relacionadas, faz com que não haja soma de esforços 

para concretização de objetivos comuns. Outras vezes, o que se observa é que as ações 

empreendidas com vistas à melhoria da qualidade da gestão educacional são isoladas ou 

mesmo desenvolvidas sem a preocupação de analisar, registrar e interpretar seus resultados. 

Assim, embora promovam mudanças, não são capazes de construir conhecimento acerca do 

processo, tornando-se impossíveis de serem aproveitadas e/ou reforçadas por outros (LÜCK, 

2013).  

Lück (2013, p. 15) pondera que a gestão educacional, assim como a gestão 

escolar, em seu caráter mais estrito, são áreas estruturais de ação na determinação da dinâmica 

e da qualidade do ensino. “Isso porque é pela gestão que se estabelece unidade, 

direcionamento, ímpeto, consistência e coerência à ação educacional, a partir do paradigma, 

ideário e estratégias adotadas para tanto”. Entretanto, a autora ressalta que deve haver 

consciência clara de que a gestão educacional constitui-se área meio e não um fim em si 

mesma. Tendo por certo que a boa gestão é identificada pelos seus resultados, entende-se que 

todo o esforço empreendido no processo de gestão deve ter o foco na melhoria das ações e 

processos educacionais. 

Essas ideias são corroboradas por Vieira (2002), que reforça o entendimento de 

que o processo administrativo deve estar sempre subordinado ao pedagógico, uma vez que a 

razão de ser da escola é a aprendizagem e desenvolvimento integral dos alunos. A esse 

respeito, Wittimann (2000, p. 94) faz a seguinte consideração: 

 

Não é a administração que tem a função de dar sentido social à educação, através de 

sua função sociopolítica. Não é a administração que tem a função de construir a 

totalidade do projeto educativo, através de sua função pedagógica. É a prática 

educativa que se totaliza e tem repercussão social pela sua dimensão administrativa. 

 

A partir da reforma educacional da década de 1990, maior atenção passou a ser 

dada à questão da gestão escolar. As medidas tomadas foram lideradas, sobretudo, pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), que estabeleceu, e desde então 
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procura manter, a gestão educacional como uma de suas políticas prioritárias, tendo 

desenvolvido experiências significativas de gestão nos sistemas de ensino e nas escolas 

públicas brasileiras (LÜCK, 2013). Nesse contexto, a LDB/1996 traz inovações que 

estabeleceram mudanças na gestão das escolas públicas, executada até meados de 90 de forma 

desarticulada. Evidencia-se, portanto, a defesa de dois eixos, no tocante à gestão educacional: 

 

a abertura da instituição através de um sistema participativo, flexível e aberto ao 

mundo que a cerca e a descentralização que busca fortalecer a autonomia dos 

estabelecimentos, os estamentos, aumentando, assim, a flexibilidade para adaptar-se 

às necessidades do meio em contínua mutação.” (CASTRO, A., 2004, p. 45) 

 

A abordagem participativa para a gestão descentralizada das escolas e sistemas de 

ensino tem sido uma tendência mundial para a área da educação. Assim, a gestão escolar 

democrática, com foco no fortalecimento da autonomia da escola, ganha espaço dentro da 

temática de gestão educacional. A institucionalização da democracia em associação à busca 

pela eficiência e qualidade da educação pública tem estimulado o processo de mudança na 

forma de gerir escolas. (LÜCK et al., 2012). 

Wittmann (2000, p. 91) considera que 

 

a autonomia progressiva da escola é uma exigência da prática educativa 

emancipadora e, por isso mesmo, constitui uma bandeira de luta dos trabalhadores 

da educação e da sociedade. Nos anos 90, além de consolidar-se como um 

compromisso com a construção de uma educação pública de qualidade para todos, a 

autonomia progressiva da escola acabou por constituir-se mandamento legal. A 

centralidade da escola e da democratização da educação, visando atender exigência 

pedagógica, já está expressa em dispositivos legais, que determinam a 

responsabilidade da administração pública em assegurar progressivos graus de 

autonomia e gestão democrática às escolas. 

 

Apesar dos esforços expressos na LDB/1996, no sentido de introduzir princípios 

democráticos na gestão das escolas e sistemas de ensino, na visão de Freitas (2000), a gestão 

educacional continua centralizada por intermédio dessas mesmas legislações. Nesse sentido, 

Lück (2013) observa que os sistemas de ensino ainda insistem em adotar uma postura 

administrativa de cima pra baixo, impondo às escolas ações e operações que poderiam ser 

mais bem decididas por elas mesmas. Os processos participativos de decisão são propostos de 

forma autoritária, sem condições de promoverem a efetiva participação tanto em pequenas 

decisões, como na proposição das políticas educacionais. 
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Lück et al. (2012, p. 33) consideram que estamos vivenciando uma “terceira onda 

de organização e orientação de estruturas e funcionamento das instituições, pelas quais o 

enfoque é o da gestão, em superação às limitações da administração”. Observa-se, portanto, 

que o sucesso no trabalho educacional está, cada vez mais, numa atuação de gestão que vem 

superando o modelo centralizado, autocrático e controlador presentes há décadas nas 

instituições educacionais. Na visão de Klébis (2010, p. 199), a nova gestão educacional 

“caminha no sentido de ultrapassar as formas racionais, tecnicistas e hierarquizadas que a 

caracterizou por tantos anos. Ou ainda outras formas travestidas de modernidade, as quais 

apenas reeditam „novos‟ meios para o exercício do controle”. 

Vieira (2002, p. 30) considera como desafios a serem enfrentados na gestão das 

escolas: 

 

a) aprender a conhecer o mundo contemporâneo e relacioná-lo com as demandas de 

cada escola [...]; b) aprender a planejar e fazer (construir, realizar) a escola que se 

quer (o seu projeto pedagógico); c) aprender a conviver com tantas e diferentes 

pessoas, definindo e partilhando com elas um projeto de escola; d) aprender a 

utilizar, sem medos, as próprias potencialidades de crescimento e de formação 

contínua. 

 

A esse respeito observam-se três tendências globais: a primeira delas tem a gestão 

participativa como elemento significativo entre as variáveis identificadas em escolas tidas 

como eficazes; a segunda considera a mudança do papel do gestor na gestão da escola, 

conforme veremos adiante; e a terceira tem por base os vários elementos referentes à 

tendência para autonomia escolar ou gestão descentralizada (LÜCK et al., 2012). 

 

2.3 Gestores escolares 

 

O papel desempenhado pelo gestor constitui um dos aspectos mais relevantes da 

estrutura organizacional das escolas. Medeiros et al. (2014a) rememoram que o diretor é tido 

por muitos como o gestor “de fato”. Isso acontece em virtude dele ser o responsável pela 

escola, tanto nos aspectos legais quanto nos administrativos e pedagógicos. Os autores 

apontam o diretor como um líder e articulador das ações e recursos no âmbito escolar. No 

entanto, eles chamam a atenção para a seguinte realidade: 

 

Apontar para a centralidade do papel do diretor não significa atribuir a ele a 

responsabilidade isolada pela qualidade do ensino ou pelo bom funcionamento da 
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escola, mas sim se admite a importância e complexidade das responsabilidades 

atribuídas a esse ator como articulador das ações administrativas e pedagógicas da 

instituição escolar. (MEDEIROS, et al., 2014a, p. 70) 

 

Klébis (2010), com o objetivo de analisar a concepção de gestão escolar presente 

nos documentos oficiais e nos programas de formação continuada para os gestores escolares 

nas últimas décadas (1990-2009), procurou discutir e analisar, dentre outros aspectos, como se 

deu a constituição da função do diretor de escola pelas políticas públicas e de que forma os 

documentos oficiais veem a importância do papel do diretor nas instituições de ensino. 

A mesma necessidade se faz presente neste estudo, tendo em vista que, conforme 

mencionado por Castro M. (2000, p. 72), a compreensão do papel do diretor e de sua prática 

cotidiana auxilia no debate sobre a sua formação e profissionalização, à medida que responde 

aos seguintes questionamentos: “que desafios ela enfrenta? Que conhecimentos e habilidades 

são necessários?”. 

Ao fazer uma reconstrução do papel do diretor, Klébis (2010) retrata que até a 

década de 1970 havia uma forte tendência em se atribuir a culpa pelos diversos problemas 

vivenciados na escola à incompetência da equipe gestora, que naquela época se reduzia à 

figura do diretor. Ignoravam-se, portanto, os contextos social, político, econômico e cultural, 

que dizem respeito à vida escolar, focava-se apenas na dimensão administrativa. 

Essa concepção era aceitável, haja vista o contexto político da época em que o 

diretor atuava como mediador das relações entre o Estado e a comunidade escolar, 

implementando as reformas e diretrizes educacionais definidas por órgãos superiores, sem 

qualquer tipo de participação da população. Todavia, nos discursos atuais, mesmo com o 

fortalecimento da gestão democrática na escola e crescente desenvolvimento da sua 

autonomia, o que se observa é que essa concepção ainda se faz presente e influencia na forma 

de atuação dos gestores. 

 

Essa concepção simplista e linear contribui para que muitos diretores de escola 

pública tenham uma postura ambígua, conforme afirmada anteriormente: ora 

autoritária quando frente aos seus “dirigidos” e ora subserviente em relação aos 

dirigentes dos órgãos centrais. Muitas vezes esquece que sua principal função, e a 

mais importante, é realizar, por intermédio da administração uma liderança política, 

cultural e pedagógica, comprometida com o atendimento das necessidades 

educacionais da comunidade escolar. (KLÉBIS, 2010, p. 67) 

 

Na visão de Paro (2002), o diretor assume uma posição por vezes contraditória, 

uma vez que cuida da busca dos objetivos educacionais da escola, ao mesmo tempo em que 
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zela pelo cumprimento das determinações emanadas dos órgãos superiores do sistema de 

ensino. Assim, o diretor acaba por exercer um papel de representante dos interesses do Estado 

na instituição. Acerca desses interesses, Paro (2002) considera que, embora devam ser 

interesses de toda população, constituem-se muitas vezes em interesses de classes que detêm 

o poder econômico na sociedade. Essa realidade sugere a necessidade de que o gestor esteja 

sempre atento à natureza das determinações dos órgãos superiores do sistema escolar. 

 

A atitude dos responsáveis pela Administração escolar não pode ser a de aceitação 

incondicional de tais determinações e de mera operacionalização das mesmas em 

nível de escola, mas, pelo contrário, do desvelamento dos verdadeiros propósitos a 

que servem e, quando necessário, de sua reinterpretação e articulação com 

propósitos mais identificados com a transformação social, o que quer dizer, com os 

fins especificamente educacionais da escola (PARO, 2002, p. 153). 

 

Há uma geração, a postura de subserviência era comum entre os diretores 

escolares, conforme exemplificam Lück et al.,(2012, p. 78): 

 

Entre os dirigentes educacionais, o pensamento predominante era o de que as 

melhores escolas eram aquelas organizadas segundo o modelo de administração 

clássica, que enfatizava a obediência às regras e o cumprimento à risca dos 

regulamentos. Desta forma, podia-se esperar que todas as escolas e todas as turmas 

funcionassem da mesma maneira, estabelecendo-se a regularidade do funcionamento 

escolar e do sistema de ensino. 

 

Dentro dessa concepção, de que o diretor competente é aquele que cumpre e 

também faz cumprir as determinações legais, foi que a função do diretor de escola forjou-se e 

acabou por consolidar uma cultura de subordinação e de gestão centralizadora nas instituições 

de ensino (KLÉBIS, 2010). Santos (2008), por sua vez, reforça que, apesar de estar 

subordinado aos órgãos superiores, em geral centralizadores, burocráticos e hierarquizados, o 

diretor não deve atuar como preposto do Estado, mas sim procurar fazer a mediação entre a 

escola e os órgãos superiores de ensino. 

Paro (2002) entende que muitas das determinações dos órgãos superiores acabam 

por não concorrer com os objetivos educacionais. Ao zelar pelo cumprimento das normas, o 

diretor acaba por dedicar parte considerável de seu tempo ao atendimento de formalidades 

burocráticas e vê-se tolhido em sua função de educador, dedicando-se pouco aos problemas 

pedagógicos da escola. 

Outros autores como Klébis (2010) e Silva, Maraisa (2011) também concordam 

que a função do diretor acaba ficando muito mais ligada aos aspectos burocráticos e técnicos 
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do que aos pedagógicos, mesmo frente às propostas de democratização da gestão escolar. Ao 

analisar a documentação do estado de São Paulo, no que tange às atribuições dos diretores de 

escola, Klébis (2010) observou que estas não favorecem o exercício de uma gestão escolar 

transformadora e democrática, comprometida com a emancipação da comunidade escolar. 

 

Uma leitura atenta dessas atribuições permite perceber o seu caráter técnico e 

burocrático, cujo cumprimento implica na dedicação de grande parte do tempo do 

diretor de escola. O compromisso educativo é sufocado no meio de tantos afazeres e 

ao diretor restam duas opções: ou se transforma num técnico de gabinete, 

preenchedor de papéis e formulários, ou dá um jeito de “burlar” o burocrático, e 

priorizar o pedagógico. (KLÉBIS, 2010, p. 69) 

 

No contexto da reforma educacional da década de 1990, a democratização da 

gestão escolar, na concepção de Klébis (2010), configura-se como uma nova edição dos guias 

curriculares da década de 1970, o que implica, portanto, na manutenção do controle da ação 

pedagógica da escola. Diante do exposto, Silva, Maraisa (2011) pondera que as reformas 

ocorridas no âmbito educacional não ocasionaram mudanças significativas nas especificidades 

do cargo de diretor e a esse respeito faz as seguintes considerações: 

 

Em suma, concluímos que, embora o paradigma da gestão democrática e a 

administração gerencial, cada uma com suas especificidades, tenham influenciado 

nas proposições legais que regulamentam as atribuições do diretor da escola pública, 

tanto uma quanto a outra não conseguiu romper em definitivo com o modelo 

tradicional de administração, que é o princípio da ordenação burocrática. (SILVA, 

Maraisa, 2011, p. 107) 

 

Além do mais, o sistema de avaliação é utilizado como mecanismo de pressão ao 

responsabilizar, unicamente, a comunidade escolar, sobretudo o diretor, pelos resultados do 

desempenho apresentado pelos alunos. A concepção de gestão escolar baseada na eficiência, 

na flexibilização e na racionalização de recursos demanda do gestor novas competências, à 

medida que faz dele um importante aliado na concretização das políticas educacionais 

(KLÉBIS, 2010). 

 

Subjacente a essa concepção está também a idéia de que as mazelas enfrentadas pela 

escola são, unicamente, o reflexo de uma gestão ruim, evidenciada: pela falta de 

produtividade; pelo pouco esforço por parte de professores e da equipe de gestores; 

pelo uso de métodos de ensino ultrapassados e de currículos inadequados. Dessa 

forma, a solução para todos os problemas apontam para uma melhor gestão e 

administração dos problemas do cotidiano, reduzidos à dimensão técnica e 

destituídos de toda a dimensão política. (KLÉBIS, 2010, p. 173) 
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Assim, fica sob responsabilidade do diretor a possível ineficiência e mau 

funcionamento da escola, uma vez que o Estado o incumbe das decisões finais que se dão no 

âmbito escolar (SILVA, Maraisa, 2011). 

Sabe-se, porém, que a complexidade das atividades educacionais exige que o 

diretor concilie as dimensões pedagógica, organizacional e política para resolução dos 

problemas. Para tal, conforme menciona Klébis, (2010), o diretor tem necessidade de 

experiência na docência, conhecimento acerca dos processos de gestão escolar e educacional 

e, ainda, capacidade de articulação política para a negociação dos conflitos. 

Ao desenvolver um estudo com diretores de escola pública sobre as concepções 

de gestão escolar, Colares (2000) rememora que a formulação teórica e prática da gestão 

educacional no Brasil é marcada pela importação de modelos estrangeiros. Ela também 

observa a presença de concepções sociológicas de vertentes positivistas na visão que se tem 

do papel do diretor, conforme pode ser observado na sua colocação: 

 

O diretor de escola é tratado, essencialmente, como um organizador das relações 

interpessoais entre os vários indivíduos e setores que compõem o estabelecimento de 

ensino, visando a harmonia do corpo social mais amplo. (COLARES, 2000, p. 28) 

 

Questiona-se, nesse contexto, e considerando as constantes mudanças vivenciadas 

pela sociedade, como gerir a educação. Santos (2008, p. 16) responde a esse questionamento: 

 

É preciso perceber as mudanças, questioná-las e reter o que é bom e construtivo. 

Preparar-se, tornar-se competente para implementar o que o novo contexto exige. 

Conscientizar-se de que a educação não é uma “ilha deserta”, está inserida na 

sociedade e deve ter uma prática adequada e baseada em pressupostos coerentes. 

 

A atuação dos gestores escolares está sempre sujeita às particularidades impostas, 

tanto pelo ambiente escolar, quanto pelo ambiente externo. Conforme destaca Medeiros et al.( 

2014b, p. 122), a forma de atuação desses sujeitos dependerá, não apenas das normas ou 

atribuições específicas, “mas também das conjunturas nas quais se encontram as escolas em 

que atuam, das experiências anteriores que vivenciaram, das interações existentes e das 

percepções subjetivas que obtêm destes estímulos”. 

Para efeitos de análise, Conceição e Parente (2012, p. 485) agrupam as 

interferências as quais os diretores sofrem no desenvolvimento das suas atribuições em três 

dimensões: 
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interferência de organismos externos (públicos ou privados) que influenciam direta 

ou indiretamente na gestão do diretor; articulação com as esferas municipal, estadual 

e federal, no tocante às diretrizes e encaminhamentos da escola; e administração de 

conflitos e procedimentos administrativos e pedagógicos no interior da escola. 

 

Embora apresentando uma ação pró-ativa frente aos problemas e demandas da 

escola, o gestor se vê impotente na sua tarefa de conduzir uma instituição de ensino, tendo em 

vista as condições em que se dá a educação escolar e as determinações sociais, econômicas e 

políticas que a condicionam. Essa impotência reflete numa dificuldade da escola em 

desempenhar sua função social transformadora. (PARO, 2002). 

Há, ainda, alguns gestores que, como responsáveis últimos pelas atividades 

desenvolvidas no âmbito escolar, adotam uma postura ora autoritária, ora omissa, conforme 

exposto por Santos (2008, p. 69): 

 

Alguns gestores, como representantes legais do Estado, refugiam-se em uma postura 

autoritária, criando um clima que inspira medo às comunidades interna e externa. 

Outros adotam a atitude do avestruz, ou o laissez-faire: abrem a escola à 

comunidade, permitem qualquer experiência ou projeto, ao menos para que na 

escola o clima pareça pacífico, não se acendam os ânimos e ninguém vá aos órgãos 

superiores reclamar do diretor. 

 

Lück et al. (2012) rememoram que o impacto da gestão participativa na eficácia 

das escolas só passou a ganhar mais atenção a partir da observação de que não é possível para 

o gestor, de forma isolada, solucionar todos os problemas relativos à escola. Assim, a 

abordagem participativa sugere que a busca dos gestores por conhecimento específico e pela 

experiência dos seus companheiros de trabalho é imprescindível para o sucesso da 

organização. Os exemplos bem-sucedidos de gestão escolar participativa evidenciam que os 

gestores “dedicam uma quantidade considerável de tempo à capacitação profissional e ao 

desenvolvimento de um sistema de acompanhamento escolar, e ao desenvolvimento de 

experiências pedagógicas caracterizadas pela reflexão-ação” (LÜCK et al., 2012, p. 18). 

Cabe ao gestor, portanto, motivado pela ideia de democracia, a promoção e a 

sustentação de um ambiente propício à participação plena dos seus professores e de toda a 

comunidade escolar na tomada de decisão (VALERIEN; DIAS, 2005). Para Lück et al. 

(2012), somente por meio dessa participação é que a comunidade escolar passa a ter certa 

consciência social crítica e sentido de cidadania. 

A tomada de decisão, que por muito tempo foi vista como a principal função do 

diretor escolar, passa a ser feita com a participação dos demais envolvidos no processo 
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educativo. Nesse novo cenário, caberia ao gestor a responsabilidade de reunir e disponibilizar 

as informações necessárias de forma a facilitar o processo decisório (VALERIEN; DIAS, 

2005). Sugere-se, então, que os diretores avancem de um perfil de administradores para um 

perfil de solucionadores sistemáticos de problemas. Essa mudança só se torna possível 

mediante o apoio adequado e o favorecimento do desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades específicos para o trabalho enquanto gestor. 

Sobre as atribuições do diretor escolar, Lück (2011) pondera que, quanto maior a 

escola e mais complexo o seu ambiente, mais árdua se torna a tarefa do diretor. Promove-se, 

assim, em instituições de médio e grande porte, a delegação da execução de muitas das tarefas 

do diretor, em geral as de natureza pedagógica, ao supervisor escolar. Nesses casos, o papel 

do diretor restringe-se ao de administrador dos recursos diversos, muitas vezes em seu sentido 

burocrático, tornando-se obscurecidas a liderança e inspiração pedagógica, inerentes à sua 

posição. 

Santos (2008, p. 47) retrata que, diante das inúmeras especialidades criadas na 

gestão do processo educacional, compete ao diretor “coordenar este exército de especialistas e 

não ser apenas um „diretor geral‟ de „diretores setoriais‟, que só indiretamente conhecem os 

dados que informam ou apóiam suas decisões”. Assim, o entendimento do papel do diretor 

enquanto líder torna-se relevante. Conforme manifesta Vieira (2002), a presença da liderança 

é indispensável numa equipe para se apontar a direção do trabalho, incentivar o grupo a 

participar, tanto na proposição, como na implementação das soluções aos problemas 

enfrentados.  

É imprescindível reconhecer que as tarefas administrativas não devem ter mais 

relevância dentro da atuação do diretor que as de cunho pedagógico. Conforme menciona 

Santos (2008, p. 46), “as atividades-meio (administrativo-burocráticas) devem criar condições 

para que as atividades-fim (docente-pedagógicas) aconteçam com mais eficácia”. 

Considerando o exposto e tendo em vista a preocupação que o diretor deve ter 

com a maximização do potencial de cada um dos elementos que compõe a comunidade 

escolar, é importante destacar o que Lück (2011, p. 42-43) pondera acerca do assunto: 

 

Essa preocupação não se transforma em operacionalização por meio da análise e 

despacho de papéis, ou por meio da alocação de recursos materiais adequados, ou 

mesmo ainda pela distribuição de tarefas aos recursos humanos. Isso se faz, 

principalmente, por meio do envolvimento do diretor com o trabalho desses recursos 

humanos e por meio da sua participação inspiradora. Da capacidade de liderança do 

diretor em relação ao sentido da ação educativa depende a qualidade deste. 
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A ideia de que para se administrar uma escola bastam boa vontade e honestidade é 

ultrapassada. Sabe-se que, cada vez mais, os diretores escolares carecem de boa formação, 

haja vista que o trabalho do gestor escolar vai muito além do prescrito nas normas. Na visão 

de Santos (2008), o gestor deve estar preparado para agir com empreendedorismo e 

criatividade, embasado no conhecimento científico e não apenas na experiência, empirismo ou 

bom senso. A partir dessa expectativa, admite-se que 

 

o curso de Pedagogia precisa garantir uma base de conhecimentos teóricos e práticos 

para que o futuro gestor se torne o articulador e o coordenador das atividades-fim da 

escola, integrando a teoria e a prática, conhecendo a realidade e buscando 

alternativas para enfrentá-la (SANTOS, 2008, p. 51) 

 

Sabe-se, porém, que muitos docentes passam diretamente da sala de aula para a 

direção da escola, sendo graduados em pedagogia ou em quaisquer outras licenciaturas. 

Tendo em vista o desafio que o educador enfrenta, quando da passagem da docência para a 

gestão de uma escola pública, Torres e Garske (2000) reforçam que a formação torna-se 

essencial para o gestor escolar. Para os autores, 

 

este pode ser um dos pontos de estrangulamento de uma gestão que se queira 

democrática, uma vez que não se tem, sequer, uma política consistente de formação 

dos profissionais que coordenam o projeto da escola, ou seja, dos chamados 

“gestores”. (TORRES; GARSKE, 2000, p. 69). 

 

Diante dessa realidade, conhecida a fundo pelos diretores, Santos (2008) atribui a 

eles, com o devido apoio das entidades de classe, a responsabilidade de exigir: a) 

reformulação nos cursos de formação inicial; b) capacitações em serviço; c) aperfeiçoamento; 

d) especialização; e) participação em discussões e deliberações que afetam o funcionamento 

da escola. 

Em uma pesquisa que tratou acerca da gestão da escola básica, Castro M. (2000) 

trouxe uma reflexão sobre a prática cotidiana de diretoras de escola municipal, constatando 

que “as diretoras entrevistadas constroem o seu conhecimento com base na experiência, como 

professora de escola, como supervisora, como vice-diretora, e também em tipos diferentes de 

escola” (CASTRO, M., 2000, p. 74). Como essas experiências, na maioria das vezes, não são 

refletidas de forma sistemática, observa-se uma desvalorização desse conhecimento 

construído, insegurança e baixo nível de profissionalismo dos diretores. Conforme relatou 
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Castro M. (2000), a formação e experiência adquirida pelos diretores muitas vezes se perde,à 

medida que esses docentes retornam para a sala de aula. 

Acerca da preparação e condução dos docentes para os processos de gestão 

escolar, Castro, M (2000, p. 84) apresenta as seguintes reflexões: 

 

Em âmbito internacional, de uma forma geral, assumir a função de diretora de 

escola, implica uma formação específica e uma experiência de liderança, que conduz 

ao crescimento na carreira do professor, e a direção representa um avanço nesta 

hierarquia. Com a eleição das diretoras em nosso contexto, parece que estamos 

alcançando um trabalho mais participativo, a construção de um trabalho de equipe, 

mas perdemos no profissionalismo, pois como uma diretora eleita, não está 

necessariamente preparada para esta função.  

 

Toda essa tensão, que envolve o profissionalismo e a preparação para o exercício 

da função de gestão, soma-se aos aspectos que dizem respeito às formas de provimento do 

cargo de diretor e são alvos frequentes de debates e discussões. Para Castro M. (2000), o 

desafio estaria em integrar todos esses critérios e buscar a valorização do conhecimento e da 

experiência adquirida na função. A autora reconhece, ainda, que, com a escolha dos dirigentes 

por meio de eleições, “a questão da formação e do conhecimento fica relegada a um segundo 

plano, e o conhecimento gerado na prática precisa ser constantemente construído, pois as 

pessoas mudam, causando uma descontinuidade no processo” (CASTRO, M., 2000, p. 86). 

Lück (2009) defende a ideia de que só serão observados avanços na qualidade do 

ensino a partir da melhoria da gestão escolar. Para tal, o gestor precisa desenvolver 

competências que lhe auxiliem no cumprimento das responsabilidades inerentes à sua função, 

mas, por outro lado, observa-se pouca ou nenhuma iniciativa do Estado com vistas a essa 

preparação. 

 

Em vista disso, os próprios diretores escolares, em geral, professores de destaque em 

sua comunidade escolar, alçados a essa importante responsabilidade, mediante 

méritos diversos, buscam a formação necessária para instrumentalizar-se pelo 

desenvolvimento de competências, para melhor realizar o seu trabalho. Conscientes 

dos complexos desafios da gestão escolar, os diretores reconhecem a necessidade de 

desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes as mais diversas nas diferentes 

dimensões do trabalho da gestão escolar, de modo a se tornarem capazes de exercer 

de forma efetiva essa função (LÜCK, 2009, p. 10). 

 

Castro M. (2000) questiona quais seriam os conhecimentos e habilidades 

indispensáveis aos diretores para o exercício da gestão escolar, que na visão de Freitas (2000) 
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seriam habilidades relacionadas a planejamento, identificação e resolução de problemas, 

gestão financeira, liderança democrática, currículo e relações interpessoais. 

Wittimann (2000, p. 94) ressalta que há necessidade de uma metanoia para 

produzir-se ou forjar-se gestor de uma instituição de ensino. Acerca dessa conversão, ele 

considera que “não é, apenas, um instante de ruptura, um salto qualitativo momentâneo que 

nos situa noutro patamar. Ela constitui um processo permanente.” O autor pondera, ainda, que 

o desenvolvimento do conhecimento e das habilidades do gestor escolar não é anterior à ação, 

mas se realiza na própria ação. Para ele, 

 

o objetivo da formação do gestor da educação é o desenvolvimento do conhecimento 

e das habilidades, que o qualificam como coordenador. Para tanto, na sua formação, 

tanto universitária quanto em serviço e permanente, é necessário construir ecologias 

cognitivas, meios desafiadores, para impulsionar o processo metanóico, na 

autopoiese socioindividual da sua inscrição histórica e humana. (WITTMANN, 

2000, p. 95) 

 

Isso nos remete à ideia de que a formação do gestor não está limitada a uma 

formação inicial adequada ou a eventos isolados de capacitação, mas deve envolver um 

ambiente constante de aprendizagem que favoreça a aquisição de conhecimentos, habilidades 

e competências por parte do profissional. 

 

2.3.1 Formação inicial de gestores escolares 

 

Sobre a formação de profissionais da educação para as funções de administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, a LDB 

estabelece que deve ser feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação (BRASIL, 1996, art. 64). Antes da aprovação dessa LDB (1996), a formação do 

gestor era efetivada no curso de pedagogia, por meio da habilitação em administração escolar 

(ALBUQUERQUE, 2007). 

Além disso, a partir da aprovação da nova LDB, a formação qualificada dos 

gestores escolares procura agregar formação pedagógica à experiência docente, uma vez que 

“a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 

funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino” (BRASIL, 1996, 

art. 67, §1
o
). Na visão de Nogueira e Bernardes (2011, p. 2), 
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este elemento formal definitivo da habilitação legal para a atividade agregaria à 

prática docente com embasamento didático os componentes de conhecimento 

administrativo, organizacional, legal, financeiro, de relações interpessoais e outros, 

definidos como necessários à formação dos diretores. 

 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 85) destacam que, diante das iniciativas 

reformistas para a área da educação, observadas a partir da década de 1990, o curso de 

pedagogia, após suprimir as habilitações, passaria a dedicar-se “ao preparo de especialistas, 

particularmente gestores educacionais, de que o projeto governamental não pode prescindir 

para asseverar o bom resultado da política.” 

As diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, aprovadas em 2006, 

estabelecem que a formação oferecida no curso deve abranger não somente a participação na 

gestão, mas também a docência, a avaliação de sistemas e instituições de ensino além da 

elaboração, execução e acompanhamento de programas e atividades educativas (SILVA, 

Marcelo, 2007). 

Santos (2008) afirma, no entanto, que a formação dos gestores escolares ainda se 

mostra incompleta e em desarmonia com a gestão para a modernidade, apesar das exigências 

legais. Isso se dá, dentre outros motivos, pelo fato dos cursos de pedagogia e especializações 

relacionadas à gestão escolar, responsáveis pela formação inicial dos gestores, seguirem 

resistentes às mudanças, repetindo a mesma formação do passado, quando a educação não 

tinha a mesma notoriedade que assume hoje, especialmente no contexto social. 

A respeito da formação no curso de pedagogia e nas pós-graduações na área de 

gestão escolar, Santos (2008, p. 43) reforça que 

 

os formados nesses cursos saem habilitados legalmente para exercer cargos e 

funções de supervisores, diretores de escola, orientadores educacionais e 

coordenadores pedagógicos, mas na maioria das vezes, desinformados quanto às 

profundas mudanças ocorridas na sociedade, à clientela que devem atender, às 

condições culturais dos alunos e da comunidade, aos grandes problemas da violência 

nas escolas, etc. 

 

Machado (2000) considera que as expectativas criadas pela LDB com relação à 

formação em nível superior para docentes e o apontamento de cursos de pedagogia ou de pós-

graduação latu sensu como requisitos essenciais à formação de diretores escolares, bem como 

dos profissionais que integram a equipe de suporte pedagógico, fez surgir uma desordem 

histórica na proposição de cursos de formação para gestores escolares. 

A esse respeito, Lück (2000, p. 29) faz as seguintes constatações: 
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A formação inicial, em nível superior, de gestores escolares esteve, desde a reforma 

do curso de Pedagogia, afeta a esse âmbito de formação, mediante a oferta da 

habilitação em Administração Escolar. O MEC propunha, na década de 70, que 

todos os cargos de diretor de escola viessem a ser ocupados por profissionais 

formados neste curso. No entanto, com a abertura política na década de 80 e a 

introdução da prática de eleição para esse cargo, diminuiu acentuadamente a procura 

desses cursos que, por falta de alunos, tornaram-se inviáveis. Houve, no entanto, um 

movimento no sentido de ofertar cursos de especialização em gestão educacional, 

muito procurado por profissionais já no exercício dessas funções, porém, com um 

número relativamente pequeno de vagas. 

  

Observou-se, por um lado, a oferta de cursos tópicos e rápidos (de 20 a 40 horas), 

não favorecendo o desenvolvimento de competências profissionais e de uma visão ampliada 

da realidade em que atuam esses profissionais e, por outro, a oferta de cursos longos e 

aprofundados, geralmente distanciados das necessidades do cotidiano escolar (MACHADO, 

2000). Todos esses fatores suscitaram um descrédito no formato dos cursos de formação de 

gestores na área da educação. 

O descrédito se estendeu ainda aos cursos de pedagogia, conforme expõe Santos 

(2008, p. 54): 

 

É impressionante o número de cursos de Pedagogia reprovados nas avaliações do 

MEC/INEP/Sinaes realizadas nos últimos anos. É importante pensar na formação 

desse profissional da educação: os cursos de Pedagogia abordam muitos assuntos 

teóricos, mas não enfocam alguns principais, como o dia-a-dia burocrático, o 

pedagógico, de manutenção, de secretaria, de administração, de planejamento, o 

político, de verbas, de material, de reformas, enfim, estas e outras funções que o 

gestor escolar, por necessidade ou por exigências históricas, tem desempenhado. 

 

Corroborando as ideias de Santos (2008), Aragão (2007, p. 5) tece os seguintes 

comentários: 

Nesses dez anos de LDB, houve uma proliferação de cursos de formação aligeirada 

de professores, sob o comando dos interesses dos empresários da educação, com a 

permissão explícita do MEC, e não se observa nas cadeiras ou disciplinas desses 

cursos uma dedicação específica para a formação de gestores ou administradores 

escolares. As agências formadoras das universidades públicas também não 

apresentaram nada de diferente ou alternativo nesta área de formação profissional. 

 

Nascimento e Araújo (2013) consideram que o aumento na oferta de cursos de 

formação de gestores escolares pode estar associado tanto ao resultado das avaliações 

nacionais e internacionais acerca da qualidade do processo educacional e ou ainda às metas 

estabelecidas no PNE de 2001, que cobravam um maior desempenho por parte dos gestores. 
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A formação de gestores, no período de 2003 a 2010, ainda foi foco de propostas 

definidas e operacionalizadas pelos órgãos centrais do governo em todas as esferas, 

destacando-se dentre elas o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública. Trata-se de um programa mais conhecido como Escola de Gestores que se propunha 

a contemplar, inicialmente, a formação em nível de pós-graduação de gestores da educação 

básica de dez estados brasileiros, vindo a integrar o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), lançado pelo governo federal em 2007 (AGUIAR, 2011). 

 

A justificativa apresentada para a instituição deste projeto, decorreria, em parte, da 

análise feita pelo MEC a respeito do baixo desempenho dos estudantes no censo 

escolar de 2004 , bem como dos resultados do Sistema de Avaliação Básica (SAEB). 

(AGUIAR, 2011, p. 69). 

 

Aguiar (2011, p. 79) destaca que a proposição do curso significou não somente a 

ampliação de oportunidade de aperfeiçoamento dos gestores, como também favoreceu “no 

âmbito de algumas universidades, o estudo sistemático de questões pertinentes ao campo e um 

mais amplo conhecimento da realidade escolar local”. O grande desafio está, porém, em 

manter o interesse das secretarias de educação e das universidades em um trabalho 

compartilhado de aperfeiçoamento dos gestores escolares, além de garantir o investimento 

financeiro dos governos em programas voltados para a articulação desses interesses e 

efetivação de programas de formação dos diretores escolares. 

Ao desenvolver um estudo sobre a formação de gestores escolares na cidade de 

Belém/PA, Cardoso e Oliveira (2007, p. 8) pontuam alguns limites do curso de pedagogia: 

 

A formação que é ofertada precisamente nos cursos de Pedagogia, não consegue 

ampliar a capacidade de compreensão de educação escolar pautada como direito 

social básico, instrumento de emancipação humana, com qualidade social, assentada 

em práticas e processos que contribuam para a promoção de um trabalho coletivo e 

de tomada de decisões no espaço escolar, assentadas em práticas que implementem a 

elaboração de planos e projetos voltados para o fortalecimento da participação dos 

segmentos escolares por meio de instâncias colegiadas, bem como a compreensão 

das diversas formas de manifestações humanas que vivem nas adjacências da escola, 

do bairro, da comunidade, da cidade e do estado. 

 

Nogueira e Bernardes (2011, p. 2-3) também expõem suas observações acerca do 

curso de pedagogia: 

 

Os currículos de formação variam de instituição para instituição superior, onde são 

definidos ao sabor de entusiasmos de momento, de demandas concretas de 
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financiadores ou de tendências teóricas de seus corpos docentes. Falta, 

evidentemente, uma referência mais geral, mesmo que mínima e flexível, norteadora 

de uma formação mais homogênea, que incorporasse, em seus elementos de 

conteúdo flexível, as questões e demandas específicas regionais ou locais. 

 

Outro fator levantado por Oliveira (2015) foi o fato do curso de pedagogia contar, 

em geral, com uma disciplina de gestão escolar de carga horária que varia entre 45 a 72 horas, 

sendo essa disciplina o único fundamento da área de gestão escolar que os futuros diretores 

recebem durante o processo formativo. Apesar dos dirigentes estarem aptos a gerir uma 

escola, defrontam-se, na prática, com a distância entre o cotidiano escolar e os conteúdos 

aprendidos no curso de pedagogia. No decorrer da sua formação, consideram necessária a 

abordagem de questões relacionadas à gestão de pessoas, de recursos públicos, de patrimônio, 

de tecnologias, de assuntos pedagógicos, gestão colegiada, dentre outras. 

Nascimento e Araújo (2013, p. 9), ao fazerem referência à dicotomia existente 

entre a teoria e a prática na formação dos gestores escolares, destacam os prejuízos dessa 

dicotomia. Na visão dos autores, “a estreita relação entre a teoria e a prática pode promover 

uma compreensão significativa do objeto de estudo e dos processos formativos imbricados no 

contexto da prática da gestão escolar”. 

Oliveira (2015, p. 6) apresenta suas considerações acerca da formação dos 

gestores escolares:  

 

A formação do dirigente escolar precisamente nos cursos de pedagogia e 

licenciaturas para as diversas disciplinas das áreas do conhecimento não consegue 

ampliar a compreensão da educação escolar como direito social básico, instrumento 

de emancipação humana, assentada em práticas e processos que promovam o 

trabalho coletivo e da tomada de decisões, a elaboração, a implementação, o 

fortalecimento de planos e projetos que por meio da participação dos segmentos 

escolares e de instâncias colegiadas contribuam para a compreensão das diversas 

formas de manifestações humanas nas escolas, nos bairros, nos municípios, na 

comunidade, na cidade e no estado. 

 

Tendo em vista essa realidade, pressupõe-se que a formação recebida pelos 

gestores escolares tem sido insuficiente e limitada, dificultando o alcance das dimensões 

sócio-política e técnico-científica do trabalho educativo e desfavorecendo que os gestores 

atuem de forma inovadora e democrática (OLIVEIRA, 2015). Cardoso e Oliveira (2007) 

complementam, afirmando que essa limitação diz respeito à falta de uma visão da totalidade 

da escola no que se refere aos aspectos político, social, cultural, educacional, pedagógico, 

organizativo e administrativo. 
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Cardoso e Oliveira (2007, p. 12) concluem que “a formação de gestores escolares, 

ainda é uma formação recheada de resquícios da tendência técnico-científica de gestão 

escolar, do modelo de produção de linha de montagem oriunda do século passado”. Aragão 

(2007) e Pazeto (2000), por sua vez, concordam que as mudanças no modelo de formação e 

de ascensão à função de dirigentes de estabelecimentos de ensino da rede pública são 

esperadas e têm sido um grande desafio imposto pela própria dinâmica da gestão escolar. A 

esse respeito, alguns questionamentos são levantados, tais como: 

 

que perfil de gestores de instituições educacionais é requerido frente a uma realidade 

com expressivo grau de dinamismo e de interação social? Que parâmetros 

conceituais e programáticos contribuirão para uma qualificação e formação efetivas? 

Uma proposta, ainda que incipiente, aponta as seguintes exigências e recomendações 

em relação à qualificação dos gestores: a) Formação básica sólida em educação, 

compreendendo o domínio das ciências que lhe dão fundamentação. b) Qualificação 

científica e técnica em gestão de instituições. c) Formação continuada, visando 

associar conhecimentos e experiências, e aprimorar o desempenho pessoal e 

institucional. (PAZETO, 2000, p. 165-166) 

 

Para Wittimann (2000), os pilares nos quais se assenta a formação dos gestores 

escolares, com vistas à construção de aptidões cognitivas e atitudinais necessárias ao exercício 

da gestão são: o conhecimento, a comunicação e a historicidade. Wittimann (2000, p. 95) 

discorre a respeito de cada um deles. Sobre o conhecimento, afirma ser “o objeto específico 

do trabalho escolar. Portanto, a compreensão profunda do processo de (re) construção do 

conhecimento no ato pedagógico é um determinante da formação do gestor escolar”. A 

respeito da comunicação, destaca serem as competências linguística e de interlocução 

indispensáveis na construção, implementação e avaliação do processo político-pedagógico, 

uma vez que são competências fundamentais “para a obtenção e sistematização de 

contribuições, para que, no processo educativo escolar, a participação seja efetiva pela 

inclusão das contribuições dos envolvidos, inclusive, em documentos (re) escritos”. Acerca da 

historicidade, afirma ser um elemento essencial ao gestor de escola, uma vez que a escola está 

inscrita num contexto histórico sócio-institucional específico e determinado, que deve ser alvo 

do conhecimento do gestor. 

 

O reconhecimento das demandas educacionais, como também das limitações, das 

possibilidades e das tendências deste contexto histórico, no qual se produz e se 

trabalha o conhecimento, é fundamental para o seu impacto e o sentido da prática 

educativa e para sua qualidade. (WITTMANN, 2000, p. 95) 
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Paro (2007) expõe que as aptidões administrativas e políticas dos gestores são 

consideradas bastante específicas se comparadas às dos demais integrantes da unidade 

escolar, o que requer uma formação profissional inicial também diferenciada para os mesmos. 

Entretanto, considerando o processo de democratização da gestão escolar, acredita que todos 

os educadores deveriam ser contemplados em sua formação inicial com uma “formação 

administrativa”, de maneira que estejam aptos a participar da gestão escolar com mais 

propriedade, seja nos colegiados ou em outras formas coletivas de gestão escolar. Além disso, 

com as novas formas de provimento aos cargos de gestão nas escolas, qualquer dos 

educadores pode se interessar ao posto de diretor, o que exigiria, então, uma formação 

administrativa básica para todos. 

Lück (2000) ressalta que a formação básica dos diretores escolares não se 

fundamenta sobre essa área específica de atuação e que, ainda que essa área seja contemplada 

na formação inicial desses profissionais, sua abordagem tende a ser apenas teórica e 

conceitual, por ser uma característica comumente observada nos cursos superiores da área 

social. Nesse sentido, Aragão (2007) complementa o posicionamento de Paro (2007), 

defendendo que a qualificação dos gestores escolares deve estar aliada a uma capacidade 

política de construir coletivamente a escola, servindo, de forma transparente e democrática, às 

demandas da sociedade. 

Ao tratar da temática educacional e da demanda de um novo projeto educativo, 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) trazem reflexões sobre a formação do gestor escolar e 

sobre a necessidade de qualificação adequada para esses agentes públicos. Os autores afirmam 

que, no contexto de reestruturação produtiva, “as requalificações tornam-se imperativas. O 

desenvolvimento de „competências‟ exige níveis sempre superiores de escolaridade, posto que 

repousam no domínio teórico metodológico que a mera experiência é incapaz de garantir.” 

(SHIROMA, MORAES E EVANGELISTA, 2007, p. 11). 

Pesquisas realizadas por Machado (2000) apontaram que os gestores escolares 

apresentavam elevados níveis de titulação. Além disso, um grupo representativo deles possuía 

formação específica em administração escolar e frequentavam cursos de especialização, 

treinamentos em administração escolar ou equivalente. Apesar disso, continuou-se a observar 

práticas tradicionais de gestão na atuação dos dirigentes escolares e não houve evidências de 

mudanças no desempenho desses profissionais, como decorrência desses programas. 

Assim, pode-se afirmar que, embora os conhecimentos teóricos sólidos adquiridos 

nos cursos de graduação e pós-graduação contribuam para a melhoria da atuação do gestor na 
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escola, conforme defende Albuquerque (2007), deve haver um estímulo à busca contínua por 

qualificação, com vistas ao aperfeiçoamento do processo educativo que não se exaure na 

formação inicial, havendo, então, uma necessidade de articulação da formação continuada à 

inicial. 

Essa articulação que visa à qualificação e aperfeiçoamento continuados, do ponto 

de vista de Pazeto (2000), favorece uma gestão centrada na liderança e capacidade de 

coordenação, sem as quais não se alcançam os propósitos e metas definidos pela instituição, 

ante a comunidade externa. 

 

2.3.2 Capacitação de gestores escolares 

 

Sabe-se que a atuação enquanto diretor de escola é uma prerrogativa da carreira 

docente e que não se constitui carreira independente, mantendo, assim, a relação com a 

experiência em sala de aula. Na visão de Nogueira e Bernardes (2011, p. 3), “este formato 

vinculado gestão-docência leva à determinação quase obrigatória do processo de formação em 

serviço para os programas de capacitação de gestores escolares.” 

A LDB estabelece que a promoção da formação inicial e continuada e, ainda, a 

capacitação dos profissionais de magistério são responsabilidades da União, Distrito Federal, 

estados e municípios, em regime de colaboração (BRASIL, 1996, art. 62, §1º). Já a 

responsabilidade pela realização dos programas de capacitação para os professores em 

exercício fica atribuída ao Distrito Federal, cada um dos estados e municípios e, 

supletivamente, à União (BRASIL, 1996, art. 87, §3º, III). 

Nota-se que a LDB trata superficialmente da promoção da capacitação de pessoas 

na área da educação. Quando o assunto é a capacitação para a função de gestão, a lei nem 

menciona como esta deve ocorrer, tratando apenas de como se dará a formação inicial desses 

profissionais, sem se preocupar com a sua capacitação continuada. 

A necessidade de formação contínua para gestores escolares fica evidenciada, 

dentre outros fatores, pela constatação de que os perfis de formação dos dirigentes de 

instituições de ensino mostram insuficiência na preparação dos mesmos para a atuação 

enquanto gestor escolar. (PASCHOALINO; FIDALGO, 2011). 

A respeito disso, Lück (2013) considera que, hoje, o desenvolvimento do 

conhecimento e a formação de profissionais entendidos em gestão educacional tornam-se 

muito mais necessários do que em outras épocas em que os sistemas e unidades educacionais 
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quase não utilizavam mecanismos e instrumentos gerenciais em seus processos de gestão. A 

autora afirma que, nesse novo cenário, fazem-se necessários à gestão da educação 

profissionais capazes de implementar as transformações necessárias dos sistemas de ensino e 

escolas, com vistas ao salto qualitativo da educação brasileira. 

Paro (2002) corrobora as ideias de Lück (2013) afirmando que é imprescindível 

que as pessoas envolvidas na administração dos sistemas de ensino e das escolas tenham a 

devida competência técnica que deve referir-se aos aspectos pedagógicos e também 

administrativos, possibilitando-os desempenhar, satisfatoriamente, suas múltiplas atividades. 

Ademais, as mudanças na concepção da identidade e papel da escola, as 

implicações quanto à sua gestão, a transição de um modelo estático de escola e de sua direção 

para um paradigma dinâmico, a descentralização e a democratização da gestão escolar, bem 

como a construção da autonomia das instituições educacionais, somados ao aumento das 

competências da escola, reforçam a exigência pela aquisição, por parte dos gestores, de novos 

conhecimentos, habilidades e múltiplas competências (LÜCK, 2000). 

Lück et al. (2012) ressaltam que a escola constitui-se um ambiente fértil em 

oportunidades de aprendizagem que possibilitam a promoção do desenvolvimento 

profissional. Assim, as competências exigidas aos dirigentes escolares podem ser adquiridas, 

em certa medida, aproveitando-se plenamente desse ambiente, propício à construção de 

conhecimento. 

Santos (2008, p. 11-12) pondera que, motivados por esse pensamento 

 

a maioria dos gestores escolares busca orientações e soluções para seus problemas 

administrativos ou técnicos com colegas mais experientes ou aguarda “ordens” da 

diretoria de ensino, em vez de buscar soluções próprias, que exigem, evidentemente, 

maiores conhecimentos dos fatores envolvidos, mais capacidade de análise da 

situação e discernimento, condições que não foram propiciadas durante sua 

formação no curso de Pedagogia, a chamada inicial, tampouco nos processos de 

capacitações posteriores, denominados de formação continuada e/ou em serviço.  

 

Diante disso, Lück (2000, p. 29) considera a importância que deve ter a formação 

adequada de gestores escolares: 

 

Não se pode esperar mais que os dirigentes escolares aprendam em serviço, pelo 

ensaio e erro, sobre como resolver conflitos e atuar convenientemente 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 comunicação e diálogo abertos, 
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como estabelecer unidade na diversidade, como planejar e coordenar reuniões 

eficazes, como articular interesses diferentes, etc. 

  

Dessa forma, para Lück (2009), a preparação dos gestores requer um processo de 

formação continuada, além de programas especiais abordando temáticas específicas. Scotuzzi 

(2008), no entanto, considera que esta seria uma solução simplista para os problemas de 

formação dos profissionais da educação. Para a autora, admitir que as falhas na formação 

inicial podem ser sanadas por programas de formação continuada seria atestar que as 

universidades não têm o que aprimorar em seus cursos que visam à formação de educadores.  

Em detrimento a isso, o que se observa é que o desenvolvimento profissional dos 

gestores escolares recebe ainda pouca atenção, comparando-se com o desenvolvimento de 

professores para o exercício da docência. Sabe-se que os professores selecionados para 

atuarem na direção das escolas assumem novas funções sem receberem a devida qualificação. 

Mesmo tendo sido preparados em capacitações com foco no exercício da docência, as técnicas 

de gestão e de relacionamento interpessoal requeridas não são devidamente adquiridas por 

meio dessas capacitações ou pela própria experiência de trabalho docente. (LÜCK et al., 

2012). 

Com relação à valorização dos profissionais na área da educação, Lück et al. 

(2012) afirmam que dois aspectos devem motivar as ações de desenvolvimento dos 

funcionários: crescimento profissional e desenvolvimento da escola. Devido às exigências 

cada vez mais incisivas do mercado de trabalho pela qualidade e produtividade dos serviços 

prestados pelos profissionais, programas de desenvolvimento de pessoal têm ganhado 

relevância, mesmo fora do ambiente escolar. 

Santos (2008) respalda as afirmações de Lück et al. (2012), no que diz respeito à 

ausência de iniciativas para capacitação de gestores escolares. Atesta haver nessa área, em 

geral, somente cursos práticos de abordagens específicas que não abarcam aspectos 

pedagógicos ou de gestão que envolvem a condução de uma escola. 

Sobre esses treinamentos de curta duração, Lück (2000) aponta que pesquisas 

nacionais e internacionais têm demonstrado que, por si só, eles não têm sido suficientes para 

suprir deficiências de uma formação inicial incompleta. Essas capacitações, quando ocorrem 

de maneira isolada, não garantem a revisão de práticas por parte dos profissionais e, 

geralmente, possuem relação direta com necessidades pontuais e momentâneas. 

Entretanto, em uma pesquisa que tratou da formação em serviço de gestores 

escolares e seus resultados na Bahia, na década de 1997-2006, observou-se que, embora 
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específicos, os cursos realizados pelos gestores contribuíram com a atuação deles, uma vez 

que “serviram para lhes permitir uma base operacional na compreensão dos problemas 

administrativos e de gestão das escolas que antes não tinham ou que as Secretarias da 

Educação sequer sabiam como resolver” (ARAGÃO, 2007, p. 9). 

Essa base operacional para compreensão de problemas pode se dar por meio de 

reuniões, da leitura de livros, da participação nas atividades propostas pelo sindicato, da 

participação nos fóruns de gestores, dentre outros espaços que permitam a troca de ideias e 

experiências, sendo que esses eventos de capacitação são tidos como parte da formação 

continuada dos gestores, conforme mencionado por Nascimento e Araújo (2013). 

O ideal é que essa troca de experiências ocorra tanto em situações mais 

específicas, quanto em cursos estruturados de formação de gestores. A esse respeito, Mello 

(2007, p. 14) considera que 

 

um curso de formação muitas vezes, tem o peso de uma roupagem burocrática pela 

situação organizacional que apresenta, uma vez que seus integrantes articulam-se 

conforme de tarefas diferenciadas. Ele se constitui, no entanto, em espaço aberto 

onde cada um inscreve-se livremente e oferece produção de conhecimento aos que 

se envolvem no processo. 

 

Segundo Lück (2000), observada a carência de profissionais com domínio técnico 

e até mesmo conceitual na área de gestão de instituições educacionais, recai sobre os sistemas 

de ensino a incumbência de promover, organizar e, conforme o caso, realizar cursos de 

capacitação para a preparação de gestores escolares. Em decorrência, a formação dos gestores 

caracteriza-se como uma necessidade básica e um grande desafio para os sistemas de ensino 

que devem, então, organizar experiências capazes de orientar os profissionais nesse processo 

(LÜCK, 2000). A autora ressalta que essas experiências, com vistas à formação de gestores, 

devem envolver processos de formação continuada, cabendo as formações em serviço, 

programas específicos e concentrados, como é o caso da formação em cursos de pedagogia e 

em cursos de pós-graduação, bem como cursos de extensão e capacitação promovidos pelos 

sistemas de ensino. 

Além dos já mencionados, Lück et al. (2012) consideram como válidos os 

programas universitários concebidos especialmente com a finalidade de capacitar gestores 

escolares, uma vez que colocam os professores em contato direto com especialistas das áreas 

a serem trabalhadas, constituindo-se, assim, como veículos bem-sucedidos para oportunizar a 

aquisição dos conhecimentos e habilidades necessários. 
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Paro (2002), por sua vez, ressalta que a apreensão de conhecimentos, hábitos e 

habilidades ditos “administrativos” torna-se um desafio ainda maior para as escolas e sistemas 

de ensino quando a gestão escolar caracteriza-se como aberta e participativa. Quando assim o 

é, o número e a variedade de pessoas envolvidas diretamente no processo administrativo se 

tornam maior. 

Santos (2008, p. 59) propõe que a capacitação dos gestores aborde questões 

relacionadas à 

 

importância da autonomia e democracia de gestão, da participação da comunidade 

no projeto pedagógico da escola, sobre as competências do diretor, sobre como 

enfrentar os problemas da falta de pessoal e de material, sobre violência, desrespeito, 

como adequar o currículo e a gestão às expectativas e necessidades da clientela, 

como envolver todos no compromisso da qualidade de ensino, enfim, sobre como 

gerir com sucesso. 

 

Sobre as limitações a serem vencidas, no que diz respeito à proposição de cursos 

de formação profissional na área da educação, Lück (2000) destaca algumas: a) programas 

pautados em generalizações; b) distanciamento entre teoria e prática; c) descontextualização 

dos conteúdos; d) enfoque no indivíduo; e) métodos de transmissão de conhecimentos 

conteudistas. Na visão da autora, essas limitações devem ser superadas com vistas à eficácia 

dos programas de formação. 

Paschoalino e Fidalgo (2011) constataram, inclusive, que as formações que 

possibilitam a interlocução entre a teoria e a prática são as mais procuradas pelos gestores. 

Segundo os autores, nesse tipo de capacitação, os profissionais tendem a rever suas práticas e 

traçar expectativas de ações para o enfrentamento de problemas.  

Lück (2000) considera que o foco dos programas de formação de gestores 

escolares deve ser o desenvolvimento de competências. Pondera ainda que, além das questões 

teórico-metodológicas dessa formação, as quais devem estar em consonância com a 

concepção de gestão democrática, é imperativo que os sistemas de ensino adotem uma 

política de formação continuada de gestores, estabelecendo assim a unidade e direcionamento 

dos programas. Nesse sentido, a autora ressalta que a frequente troca de dirigentes nas escolas 

pode configurar-se como fator limitador ao processo de formação. 

 

Há uma expectativa de que essas propostas de formação dos gestores se pautem na 

concepção de gestão democrática, produção sócio-histórica e exercício da 

autonomia. Enfim, uma formação que reconheça a escola como uma cultura que está 

sempre em processo de construção, que procure focar os processos ao invés de 
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priorizar somente os resultados imediatos. Na lógica emancipatória pensa-se em 

uma formação que privilegie a reflexão sobre as trajetórias individuais e coletivas, 

pois os gestores podem ser protagonistas de sua prática e do seu processo de 

formação. (HESSEL; FAZENDA, 2011, p. 2) 

 

As diretrizes educacionais da década de 1990, inspiradas por organismos 

internacionais, em especial pelo Banco Mundial (BM), em resposta às novas demandas de 

mercado e ao enfrentamento da crise do modelo capitalista, com consequente adequação do 

papel do Estado, passaram a apresentar um novo modelo de organização e gestão da educação 

pública em toda América Latina. Com isso, estabeleceram-se novos papéis e novos modelos 

de formação para os gestores educacionais (CASTRO, A., 2004). 

Machado (2000) expõe que as mudanças ocorridas na década de 90, à medida que 

reforçaram a importância de uma política educacional com foco na qualidade e equidade 

educativas, colocaram em relevo as políticas de formação e de profissionalização do 

magistério e, ainda, da gestão escolar. Lück et al. (2012, p. 88) expressam algumas 

intervenções feitas a esse respeito: 

 

Em meados de 1990, onze estados brasileiros planejaram investir mais de US$ 150 

milhões em programas de capacitação de professores e dirigentes escolares, com 

apoio financeiro do Banco Mundial. Estes investimentos incluíram programas de 

capacitação no trabalho para professores de escolas de ensino fundamental estaduais 

e municipais, um programa especial de capacitação em liderança para diretores de 

escolas estaduais e um inovador programa de capacitação “baseado na escola”, isto 

é, em serviço. O enfoque proposto para a capacitação foi o prático e não o teórico, 

aplicado mediante métodos ativos de aprendizagem, incluindo encenações, 

simulações e estudos de caso. 

 

Sobre o objetivo das capacitações no estado de Minas Gerais, os autores 

rememoram: 

 

No estado de Minas Gerais, a capacitação básica na escola foi realizada para 

promover a convicção de que a escola é responsável pelo desempenho e 

desenvolvimento dos seus professores. Este é um fator considerado crítico para o 

alcance do objetivo do Estado de descentralizar o processo decisório de assuntos 

educacionais e de responsabilidade das escolas, de modo a construir a sua 

autonomia. (LÜCK et al., 2012, p. 88). 

 

Lück et al. (2012) consideram que os programas de capacitação motivados pelas 

diretrizes do BM representaram a busca por uma maior efetividade nos programas de 

capacitação de gestores escolares, por estarem centrados no desempenho profissional e 

desenvolvimento de competências para o exercício da gestão escolar. Na visão de Klébis 
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(2010), a política de formação de docentes e de gestores proposta pelo BM priorizava a 

modalidade de capacitação em serviço, com o argumento de que esta tende a ser mais eficaz 

do que a formação inicial. 

Dentro dessa proposta, o Programa de Capacitação à Distância de Gestores 

Escolares (Progestão) destacou-se como programa de referência em capacitação de gestores 

para a área da educação. Esse programa ganhou destaque neste estudo, tendo em vista que foi 

identificado como iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) 

em relação à capacitação de gestores escolares. Portanto, sua caracterização será feita como 

um dos resultados deste trabalho. 

O PNE de 2001, dentre outras medidas, previu a realização de programas de 

formação continuada para diretores de escolas, estabelecendo que fossem oferecidos em todos 

os estados, com a colaboração dos municípios e das universidades, programas diversificados 

de formação continuada e atualização, com vistas à melhoria do desempenho no exercício da 

função de gestão nas escolas. Buscou-se, assim, assegurar que, num prazo de cinco anos, pelo 

menos cinquenta por cento dos diretores viessem a possuir formação específica em nível 

superior e que, no final da década, todas as escolas pudessem contar com diretores 

adequadamente formados, preferencialmente com cursos de especialização. Determinou-se, 

para o alcance desse último objetivo, a ampliação da oferta de cursos de formação em 

administração escolar nas instituições públicas de nível superior (BRASIL, 2001). 

Acerca do PNE de 2001, Silva, Maraisa (2011, p. 92) tece alguns comentários: 

 

É nítida a preocupação com a formação e capacitação do diretor de escola sob o 

discurso de melhoria no seu desempenho. Essa busca constante pela eficácia do 

sistema de ensino é decorrente da política neoliberal e tem seus resquícios ainda na 

administração burocrática que prioriza a especialização. Sem dúvida, é necessário 

que se tenha uma capacitação específica para exercer determinada função, 

principalmente de chefia, como é o caso do diretor escolar. Todavia, há outros 

aspectos importantíssimos presentes no cotidiano e realidade do diretor escolar e que 

não foram elucidados no texto legal. A busca por cursos de capacitação que visem a 

constante formação e atualização do gestor escolar só vem afirmar que o papel 

exercido pelo diretor no ambiente escolar é essencial para uma real efetivação da 

gestão democrática na escola, já que a ele compete a função de administrar a escola 

como um todo.  

 

A pesquisa desenvolvida por Aragão (2007, p. 6) constatou que, no período de 

1997 a 2006, a formação continuada dos gestores escolares, realizada em forma de “cursos de 

atualização, de capacitação, de certificação e de re-certificação, inclusive em cursos de 

especialização em nível de pós-graduação lato sensu”, foi ministrada de acordo com os 
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princípios norteadores prescritos pelo BM e contou com um forte apoio financeiro do MEC, 

por meio de convênios assinados com a referida agência. Entretanto, apesar dos volumosos 

investimentos contratados junto aos órgãos internacionais de financiamento com vistas à 

formação dos gestores escolares, a realidade apresentada nesse período ainda era distante dos 

objetivos e metas propostos pelas políticas educativas oficiais. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Estão apresentadas, nesta seção, informações acerca da classificação da pesquisa, 

delimitação do estudo, público-alvo e sujeitos, bem como acerca dos instrumentos e 

procedimentos para a coleta e tratamento dos dados. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

A pesquisa proposta tem abordagem qualitativa, permitindo a focalização da 

realidade de forma complexa e contextualizada. Sua classificação está fundamentada nos 

critérios de classificação das pesquisas propostos por Vergara (2013), sendo, portanto, 

classificada quanto aos seus fins e quanto aos seus meios. 

Quanto aos fins, a presente pesquisa pode ser classificada como do tipo descritiva. 

Como é próprio das pesquisas descritivas, procura expor características de determinado 

fenômeno, neste caso, da capacitação dos gestores das escolas estaduais do município de 

Teófilo Otoni. De acordo com Vergara (2013), nesse tipo de pesquisa, embora as 

características dos fenômenos possam ser a base para sua explicação, não há a preocupação de 

que os fenômenos descritos sejam explicados. 

Quanto aos meios de realização do estudo, a presente pesquisa caracteriza-se 

como: bibliográfica, documental e de campo. As pesquisas de caráter bibliográfico e 

documental têm como foco, neste estudo, a abordagem dos elementos presentes no problema 

de pesquisa, fornecendo, assim, instrumental analítico para a pesquisa de campo. É sabido 

que, para não se perder no contexto geral que lhe serve de apoio, o investigador necessita de 

um mínimo de estruturação, de embasamento teórico geral e um planejamento cuidadoso 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Para Vergara (2013), a pesquisa bibliográfica é o estudo embasado em materiais 

publicados em livros, revistas, jornais, meios eletrônicos, dentre outras formas de publicação, 

enquanto que a documental é realizada em documentos de órgãos públicos ou privados, ou até 

mesmo pessoais, que, no caso desta pesquisa, limitar-se-ão às legislações pertinentes e 

documentos de governo. Quanto à pesquisa de campo, é caracterizada por Vergara (2013) 

como uma pesquisa empírica realizada no local em que ocorre o fenômeno, ou que dispõe de 

elementos que auxiliem em sua compreensão. 
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3.2 Delimitação do estudo 

 

Para a realização da pesquisa, foi selecionada a cidade de Teófilo Otoni, que sedia 

uma das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) de Minas Gerais. Conforme pode 

ser observado na Tabela 1, a SRE de Teófilo Otoni é a segunda maior do estado, considerando 

o número de municípios que atende, abarcando um total de 31 municípios. 

 

Tabela 1: Número de municípios por regionais de ensino de Minas Gerais 

NÚMERO DE MUNICÍPIOS POR REGIONAIS DE ENSINO DE MINAS GERAIS 

Identificação da Regional 
Nº de Municípios 

de atuação 
Identificação da Regional 

Nº de Municípios 

de atuação 

Governador Valadares 40 Sete Lagoas 18 

Teófilo Otoni 31 Janaúba 17 

Divinópolis 30 Poços de Caldas 17 

Juiz de Fora 30 Passos 16 

Montes Claros 30 São Sebastião do Paraíso 16 

Pouso Alegre 30 Nova Era 15 

Ponte Nova 29 Muriaé 14 

Varginha 28 Patos de Minas 14 

Diamantina 25 Belo Horizonte - Metropolitana C 12 

Uberaba 25 Campo Belo 12 

Barbacena 24 Curvelo 12 

Caratinga 24 Belo Horizonte - Metropolitana B 11 

Caxambu 23 Carangola 11 

Guanhães 22 Coronel Fabriciano 11 

Ubá 22 Leopoldina 10 

Almenara 21 Pirapora 9 

Araçuaí 21 Uberlândia 9 

Itajubá 21 Unaí 9 

Pará de Minas 20 Ituiutaba 8 

Januária 19 Monte Carmelo 8 

São João Del Rei 19 Patrocínio 7 

Belo Horizonte - Metropolitana A 18 Paracatu 6 

Conselheiro Lafaiete 18 Ouro Preto 5 

Manhuaçu 18 TOTAL DE MUNICÍPIOS 855 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Planilha das Regionais MG (SEE/MG, 2015c), 2015. 

 

A SRE de Teófilo Otoni é ainda a quarta maior regional do estado considerando o 

número de escolas que abrange, somando um total de 161 estabelecimentos de ensino ativos, 

conforme observado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Número de escolas por regionais de ensino de Minas Gerais 

NÚMERO DE ESCOLAS POR REGIONAIS DE ENSINO DE MINAS GERAIS 

Identificação da Regional Nº de Escolas Identificação da Regional Nº de Escolas 

Belo Horizonte - Metropolitana B 215 Ubá 73 

Montes Claros 169 Patos de Minas 68 

Belo Horizonte - Metropolitana C 167 Pará de Minas 65 

Teófilo Otoni 161 Conselheiro Lafaiete 63 

Januária 154 Barbacena 57 

Belo Horizonte - Metropolitana A 152 Passos 52 

Diamantina 138 Poços de Caldas 50 

Divinópolis 134 Caxambu 45 

Governador Valadares 133 Itajubá 45 

Varginha 124 São Sebastião do Paraíso 45 

Uberlândia 108 Curvelo 43 

Araçuaí 103 São João Del Rei 42 

Juiz de Fora 99 Muriaé 41 

Uberaba 99 Pirapora 39 

Caratinga 98 Campo Belo 36 

Janaúba 94 Paracatu 36 

Ponte Nova 79 Unaí 36 

Manhuaçu 77 Carangola 35 

Coronel Fabriciano 76 Leopoldina 34 

Nova Era 76 Patrocínio 33 

Almenara 75 Ituiutaba 30 

Guanhães 74 Monte Carmelo 30 

Pouso Alegre 74 Ouro Preto 29 

Sete Lagoas 73 TOTAL DE ESCOLAS 3779 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Planilha das Regionais MG (SEE/MG, 2015c), 2015. 

 

Segundo informações da SEE/MG (2015a), divulgadas pela sua Diretoria de 

Informações Educacionais, dessas 161 escolas, 144 são localizadas no município de Teófilo 

Otoni. Tratam-se de escolas das redes pública e privada, com sedes na área urbana do 

município, dos seus distritos e ainda na área rural. Essas instituições prestam serviços 

educacionais no âmbito da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação 

profissional, educação de jovens e adultos (EJA) e educação especial (exclusiva). 

 

3.3 Público-alvo e sujeitos da pesquisa 

 

Dos 144 estabelecimentos de ensino localizados no município de Teófilo Otoni, 

40 são estaduais, conforme expresso na Tabela 3. 
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Tabela 3: Estabelecimentos de ensino de Teófilo Otoni/MG 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE TEÓFILO OTONI/MG 

DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

LOCALIZAÇÃO 

Total 

Geral ZONA RURAL 
ZONA URBANA 

SEDE DISTRITO 

ZONA URBANA 

SEDE 

MUNICÍPIO 

ESTADUAL 7 6 27 40 

MUNICIPAL 30 3 26 59 

PRIVADA 1 1 43 45 

Total Geral 38 10 96 144 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Planilha das Escolas Ativas 06-2015 (SEE/MG, 2015a), 2015. 

 

O público-alvo desta pesquisa foi composto pelos diretores dessas 40 escolas da 

rede pública estadual do município de Teófilo Otoni, que assumem o compromisso de 

responder integralmente pela escola com atribuições e competências próprias do cargo, 

enquanto aos vice-diretores compete a responsabilidade reservada de substituir o diretor nos 

seus afastamentos, cumprindo os compromissos assumidos por ele (SEE/MG, 2015b). 

Desse público, optou-se por entrevistar os diretores das escolas localizadas na 

zona urbana do município, segundo o critério de acessibilidade elencado por Vergara (2013), 

chegando, assim, a um número de 27 sujeitos. Desses, foram selecionadas os diretores das 

escolas que oferecem, concomitantemente, os níveis escolares que compõem a educação 

básica, sendo eles ensino fundamental e médio, uma vez que nenhuma escola estadual do 

município oferece a educação infantil (SEE, 2015a). 

De acordo com esses critérios, somou-se um total de 11 escolas. No entanto, 

embora alcançado pelos critérios de seleção, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar foi 

desconsiderado, tendo em vista que é integrante do Sistema de Ensino da Polícia Militar de 

Minas Gerais, sendo coordenado pela própria polícia militar do estado (MINAS GERAIS, 

2012). Também foi desconsiderada a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, por 

tratar-se de um Centro Socioeducativo, responsável pela integração social de adolescentes 

autores de atos infracionais, vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas 

Gerais (SEDS). 

Assim, os sujeitos da pesquisa foram os diretores das nove escolas selecionadas 

segundo os critérios explicitados anteriormente. No Quadro 1, apresenta-se a relação das 

escolas que são conduzidas pelos sujeitos da pesquisa e os níveis de ensino oferecidos em 

cada uma delas. 
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Quadro 1: Relação das escolas conduzidas pelos sujeitos da pesquisa 

Nome da Escola 
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EE ALBERTO BARREIROS X X X 

 

X X 

 

X 

EE ALFREDO SÁ 

 

X X 

 

X 

 

X X 

EE CLOTILDE ONOFRI DE CAMPOS 

 

X X 

  

X X X 

EE DOUTOR WALDEMAR NEVES DA ROCHA 

 

X X 

  

X X X 

EE GLÓRIA PENCHEL X X X 

     EE IONE LEWICK CUNHA MELO 

 

X X 

 

X X X X 

EE PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

 

X X X 

 

X X X 

EE SÃO SEBASTIÃO X X X X 

  

X X 

EE TRISTÃO DA CUNHA 

 

X X X 

 

X X X 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Planilha das Escolas Ativas 06-2015 (SEE/MG, 2015a), 2015. 

 

Ressalta-se que foram entrevistados sete dos nove diretores selecionados para 

participarem da pesquisa, uma vez que não houve acesso a dois deles, por estarem em gozo de 

licença saúde. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

Esta pesquisa foi realizada a partir da coleta de dados primários e secundários, 

tendo em vista o tratamento desses dados numa abordagem qualitativa. Segundo Gibbs 

(2009), os pesquisadores qualitativos estão interessados em ter acesso às experiências, 

interações e documentos em seu contexto natural e de uma forma que dê espaço às suas 

particularidades. O autor afirma, ainda, que os pesquisadores, em si, são uma parte importante 

do processo de pesquisa, seja em termos da sua própria presença pessoal na condição de 

pesquisadores, seja em termos de suas experiências no campo e com a capacidade de reflexão 

que trazem ao todo, como sujeitos da área que se está estudando. 

A coleta de dados se deu por meio de pesquisa bibliográfica, documental e da 

realização de entrevista do tipo semiestruturada. A pesquisa bibliográfica e documental teve 

como objetivo, neste estudo: a) a identificação das iniciativas da SEE/MG em relação à 

capacitação de gestores escolares, que figura como primeiro objetivo específico deste 
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trabalho; b) a caracterização do Progestão, que figura o segundo objetivo específico deste 

estudo; c) o provimento de suporte teórico que possibilitou o alcance do terceiro objetivo e 

subsidiou a geração dos resultados e inferências da pesquisa. 

Já a entrevista, conforme roteiro apresentado no Apêndice A deste trabalho, teve 

como objetivo levantar dados acerca do perfil dos gestores, de suas experiências profissionais 

acumuladas ao longo dos anos, de suas experiências com capacitações para a função de 

gestor, além das necessidades e percepções quanto ao processo de capacitação de gestores na 

educação. 

Para Gil (2009), a entrevista é uma técnica eficiente para obtenção de dados em 

profundidade, além de aplicar-se praticamente a todos os segmentos populacionais. Ele afirma 

que, quando a entrevista é bem conduzida, possibilita o esclarecimento de fatores 

inconsistentes que determinam o comportamento humano. Apresenta-se como uma técnica 

flexível, uma vez que possibilita esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais 

facilmente às pessoas e às circunstâncias em que é realizada. Ressalta-se, ainda, que os dados 

obtidos por meio dessa técnica são passíveis de classificação e quantificação. 

O contato preliminar com os sujeitos selecionados para participarem da pesquisa 

foi realizado por meio de visitas feitas às escolas entre os dias 20 e 25 de maio de 2016. 

Nessas visitas, buscou-se estabelecer os primeiros contatos com os gestores, que foram então 

convidados para participarem da pesquisa. As entrevistas foram realizadas nas escolas em que 

os sujeitos são diretores, no período do dia 1
o
 ao dia 23 de junho do ano 2016, conforme 

disponibilidade dos entrevistados, e tiveram duração média de 30 minutos. 

As entrevistas foram gravadas, dada a devida permissão por parte dos 

entrevistados, e as gravações foram transcritas para posterior análise dos dados coletados. Por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), exposto no Apêndice B deste 

trabalho, os entrevistados foram esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa, o processo de 

coleta e tratamento dos dados, as formas de apresentação dos resultados, os riscos e benefícios 

relacionados à sua participação, a importância da gravação da entrevista e sobre a garantia de 

sigilo das informações. 

Cabe ressaltar que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFVJM, para que os protocolos éticos fossem revisados. Esse comitê autorizou a 

realização da pesquisa de campo, atestando que o projeto atendia aos preceitos éticos para 

pesquisas envolvendo seres humanos preconizados na Resolução 466/12/CNS. 
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3.5 Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados coletados na presente pesquisa, utilizou-se a técnica 

denominada análise de conteúdo. Enquanto método, “a análise de conteúdo aparece como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2011, p. 44). Ressalta-se, no 

entanto, que o interesse desse método não está na descrição dos conteúdos, mas sim no 

aprendizado que eles poderão proporcionar, após serem tratados. 

A técnica compreende basicamente três etapas: 1) pré-análise, em que é feita a 

definição dos procedimentos a serem seguidos e a seleção do material; 2) exploração do 

material, que se refere à efetivação dos procedimentos; 3) análise e interpretação dos dados, 

que possibilita a geração dos resultados e inferências da pesquisa (BARDIN, 2011). A seguir, 

apresentar-se-á como se deu a efetivação de cada uma dessas etapas no presente estudo. 

 

3.5.1 Pré-análise 

 

Na pré-análise, foram executados os seguintes procedimentos: 

1) Escolha dos documentos a serem submetidos à análise: utilizou-se o conteúdo 

das entrevistas estruturadas aplicadas aos diretores das escolas selecionadas, que foi transcrito 

de forma integral, sendo que todas as verbalizações do entrevistador e entrevistados foram 

transcritas da forma como foram ditas, respeitando, no entanto, as normas gramaticais da 

língua portuguesa. 

2) Delimitação dos objetivos da análise: a análise teve como objetivo identificar 

as capacitações realizadas pelos diretores, contribuir com a caracterização dos programas dos 

quais os diretores tenham participado e fomentar o debate acerca da contribuição da 

capacitação na atuação do gestor público na educação. 

3) Formulação das hipóteses a partir da base teórica: expressas no Quadro 2. 

4) Formulação dos indicadores para a fundamentação da interpretação final: 

expressos no Quadro 2. 
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Quadro 2: Hipóteses e indicadores de análise 

Hipóteses Indicadores 

H1: Formação para atuação como gestor escolar I1: Graduação e pós-graduação 

H2: Capacitação empírica I2: Experiência individual e experiência coletiva 

H3: Participação em capacitação extraoficial I3: Cursos de capacitação de curta ou longa duração 

H4: Participação em capacitação oficial I4: Progestão 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

3.5.2 Exploração do material 

 

A exploração do material iniciou-se a partir da leitura do material transcrito e 

fixação de categorias de análise. Neste estudo, as categorias propostas foram formuladas antes 

da pesquisa de campo, com base no roteiro de entrevista que foi elaborado conforme 

fundamentação teórica apresentada acerca do processo de capacitação de gestores escolares. 

No Quadro 3, apresentam-se as categorias propostas para análise dos dados com vistas ao 

alcance dos objetivos desta pesquisa. 

 

Quadro 3: Categorias de análise 

Categoria Subcategorias 

Capacitação profissional Identificação de programas e iniciativas de capacitação. 

Caracterização dos programas identificados. 

Debate acerca da contribuição da capacitação na atuação do gestor. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

3.5.3 Análise e interpretação dos dados 

 

Concluídas as etapas de pré-análise e de exploração do material, procedeu-se o 

tratamento dos dados obtidos, que envolve procedimentos de análise e interpretação, sendo 

que a análise precede a interpretação. Gil (2009, p. 156) ressalta que esses dois processos são 

estreitamente relacionados, apesar de apresentarem conceitos distintos, expressos pelo autor 

da seguinte forma: 

 

a análise tem como objetivo organizar e sumarizar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. 

Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, 

o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 

 

Os procedimentos de análise e interpretação dos dados visam, portanto, ao alcance 

dos objetivos do estudo, possibilitando, assim, a geração dos resultados e inferências da 

pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, encontra-se a análise e interpretação dos dados obtidos por meio da 

pesquisa, tendo sido estruturada da seguinte forma: 4.1) perfil e caracterização dos 

entrevistados; 4.1.1) formação acadêmica inicial; 4.1.2) experiência profissional; 4.2) 

capacitação profissional: identificação de programas e iniciativas; 4.2.1) Programa de 

Capacitação à Distância de Gestores Escolares (Progestão); 4.3) contribuição da capacitação 

na atuação do gestor público na educação. 

 

4.1 Perfil e caracterização dos entrevistados 

 

Os diretores entrevistados foram identificados como Entrevistado 1, Entrevistado 

2, Entrevistado 3, Entrevistado 4, Entrevistado 5, Entrevistado 6 e Entrevistado 7, sendo cada 

perfil apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Perfil dos entrevistados 

Identificação 

Id
a

d
e
 

S
ex

o
 

Formação acadêmica 

Tempo de 

exercício 

na escola 

onde atua 

Tempo de 

exercício 

na direção 

da escola 

onde atua 

Entrevistado 1 41 F Graduada em pedagogia; 

Especialista em psicopedagogia clínico-institucional. 

6 anos 6 meses 

Entrevistado 2 53 M Graduado em biologia; 

Graduado em matemática; 

Especialista em gestão escolar; 

Especialista em ciências. 

34 anos 16 anos 

Entrevistado 3 37 F Graduada em pedagogia; 

Especialista em gestão educacional. 

5 anos 6 meses 

Entrevistado 4 51 M Graduado em ciências sociais; 

Graduado em história; 

Especialista em história política do Brasil. 

27 anos 10 anos 

Entrevistado 5 50 F Graduada em letras; 

Especialista em leitura e interpretação de textos. 

12 anos 6 anos 

Entrevistado 6 53 F Graduada em pedagogia; 

Especialista em inspeção escolar. 

13 anos 9 anos 

Entrevistado 7 40 F Graduada em educação física; 

Especialista em orientação, supervisão e inclusão. 

11 anos 6 anos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Nota-se que há uma diversidade de idades e tempo de atuação dos diretores, tanto 

nas escolas onde atuam, quanto na direção das referidas unidades. Dois extremos podem ser 

destacados, a saber: 1) há duas diretoras recém-empossadas que estão há seis meses no cargo, 
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sendo também as que apresentam o menor tempo de exercício nas escolas onde atuam; 2) há 

um diretor que está há 16 anos no cargo, sendo o que possui maior tempo de exercício na 

escola onde atua. 

Quanto ao grau de instrução, três dos sete entrevistados são graduados em 

pedagogia, enquanto os outros quatro possuem graduação em outras licenciaturas, sendo dois 

deles em mais de uma. Todos eles possuem uma ou mais especializações, sendo que 4 deles 

possuem especialização em gestão educacional, escolar ou áreas afins. 

 

4.1.1 Formação acadêmica inicial 

 

A formação acadêmica inicial dos gestores escolares encontra-se atrelada aos 

cursos de graduação e pós-graduação que concluíram. Conforme apresentado na seção 

anterior, os diretores entrevistados possuem formação acadêmica condizente com as 

exigências legais para o exercício da função. 

Cabe rememorar aqui que os mesmos resultados destacados no presente estudo, 

quanto à formação acadêmica dos gestores escolares, puderam ser observados em pesquisas 

realizadas por Machado (2000), as quais constataram, em meados dos anos 2000, que os 

gestores escolares apresentavam elevados níveis de titulação, possuindo, a maioria deles, 

formação específica em administração escolar efetivada por meio de cursos de pedagogia e / 

ou especialização em gestão escolar ou áreas afins. 

Apesar disso, quando questionados sobre quais aspectos teóricos e práticos da 

formação acadêmica têm contribuído com a atuação na gestão escolar, quatro dos gestores 

entrevistados consideraram que, embora a formação acadêmica favoreça a aquisição de 

conhecimentos e dê o embasamento teórico que muitas vezes irá sustentar as decisões, o que 

contribui mesmo na atuação enquanto gestor é o aprendizado que se adquire na prática. 

Essa ideia é corroborada pela fala do Entrevistado 3 (2016, p. 1): 

 

Então... O embasamento teórico é muito importante, mas lógico que a prática é que 

vai te dar um norte, né? Mesmo porque cada escola tem uma realidade, cada aluno 

tem uma particularidade, a educação muda o tempo todo, as formas de trabalhar... 

Mas eu creio que as duas, atreladas, te dão esse aparato pra poder gerir de forma 

bacana e conseguir as... pelo menos tentar alcançar as metas estabelecidas. 

 

O Entrevistado 4 expôs que a formação acadêmica o ajuda muito nas questões 

legais que norteiam os trabalhos da escola, mas, nas questões administrativas em si, ele afirma 
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que a formação acadêmica não contribui para a sua atuação enquanto gestor. O diretor 

ressaltou que não há formação específica para ser diretor de escola e que nenhum professor se 

forma para ser diretor. 

A esse respeito, Pazeto (2000) considera que as exigências e recomendações em 

relação à qualificação dos gestores passam por três aspectos: a) formação básica sólida em 

educação; b) qualificação científica e técnica em gestão de instituições educacionais; c) 

formação continuada, visando associar conhecimentos e experiências. Klébis (2010), por sua 

vez, considera que a formação do gestor deve contemplar as dimensões pedagógica, 

organizacional e política, o que implica em necessidade de experiência na docência, 

conhecimento acerca dos processos de gestão e capacidade de articulação política. 

Os Entrevistados 1 e 5 ressaltaram algumas contribuições das suas formações 

acadêmicas na atuação enquanto gestores, ainda que não sejam formações em áreas 

diretamente ligadas à gestão escolar. O Entrevistado 1 expôs que a sua especialização em 

psicopedagogia muito contribui na solução de problemas de ordem social vivenciados pela 

comunidade escolar e, tendo em vista o grande número de problemas dessa natureza, sente 

falta de profissionais aptos para atuarem e intervirem em alguns casos, sendo eles psicólogo e 

assistente social. Já o Entrevistado 5 ressalta que a sua formação na área de letras favorece 

uma maior desenvoltura na comunicação, contribuindo para evitar ou solucionar problemas 

no âmbito da gestão escolar. 

Apenas os Entrevistados 1, 3 e 6, graduados em pedagogia, disseram ter tido 

aspectos da gestão administrativa contemplados na grade curricular do curso que os habilitou 

para a função de gestão. Os aspectos mencionados por eles foram questões relacionadas à 

metodologia, didática, metodologias de supervisão e aspectos legais. Apesar de eles 

mencionarem esses aspectos como sendo de natureza administrativa, nota-se que são aspectos 

voltados para a área pedagógica da gestão escolar. Os demais entrevistados não mencionaram 

nenhum aspecto. 

Na visão de Oliveira (2015), a distância entre o cotidiano escolar e os conteúdos 

aprendidos no curso de pedagogia se deve, dentre outros aspectos, ao fato do curso de 

pedagogia contar, em geral, com uma única disciplina como fundamento da área de gestão 

escolar, que possui carga horária entre 45 e 72 horas. 

Questionados se a atualidade dos conteúdos, cumpridos nos seus cursos de 

graduação e pós-graduação, possibilita a aplicação dos mesmos no cotidiano da escola, o 

Entrevistado 1, graduado em pedagogia, afirmou que sim, ressaltando o fato de se trabalhar 
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muito no curso de pedagogia a relação professor-aluno, a prática na sala de aula e a relação 

com a comunidade escolar. 

O Entrevistado 3, também graduado em pedagogia, considerou, no entanto, que o 

seu curso lhe deu um suporte reduzido e distante da realidade no cotidiano da escola. Apesar 

de ter passado pela experiência do estágio supervisionado, não conseguiu associar a teoria à 

prática. A esse respeito, o relato a seguir revela como foi a sua experiência na tentativa de 

aproximação dos conhecimentos teóricos com a prática na gestão escolar:  

 

O que me foi ensinado lá me deu um aparato, mas ainda reduzido e muito 

distanciado da prática. Embora tem-se a parte do estágio, a gente sabe que um dos 

desafios hoje é você chegar numa escola e conseguir fazer um estágio de qualidade, 

principalmente escolas de anos iniciais, anos finais, ensino médio que você não tem 

assim, uma abertura. Eu tive essa dificuldade e eu vejo que, 16 anos após, tem 

colegas que ainda têm [falta de abertura] de alguns gestores, de alguns professores 

ou do próprio sistema. Então você não consegue muito entender a prática e aliar. 

Então, eu, particularmente, eu fui aprender, realmente o ofício, a missão do que é ser 

supervisor e professor, quando eu fui atuar ali mesmo, na prática, mão na massa. 

(E3, 2016, p. 2) 

 

O entrevistado considera, entretanto, que todo suporte legal da sua atuação hoje na 

gestão escolar foi alcançado no curso de graduação e pós-graduação e que, por meio do 

estágio, haveria possibilidade de se promover uma maior associação das teorias debatidas nos 

cursos. Essa ideia é corroborada pelo Entrevistado 6, o qual também acredita que os 

conteúdos cumpridos no curso podem ser aplicados no cotidiano, mas ainda há muito 

distanciamento entre teoria e prática, assim, acredita que o estágio poderia explorar melhor 

essa associação. 

Os demais entrevistados afirmaram que não há aplicação significativa de 

conteúdos abordados nos cursos de graduação no cotidiano escolar e que muitas melhorias 

podem ser feitas nesse sentido. Os Entrevistados 2 e 4 expõem que os currículos dos cursos de 

pedagogia e demais licenciaturas ainda são muito distantes da realidade das escolas de 

educação básica, sobretudo das públicas. 

Essas afirmações vão ao encontro da percepção de Oliveira (2015) acerca da 

formação recebida pelos gestores escolares nos cursos de graduação. Segundo o autor, essa 

formação tem sido insuficiente e limitada, o que por vezes dificulta o alcance das dimensões 

sócio-política e técnico-científica do trabalho educativo, desenvolvido no âmbito das escolas 

de educação básica. 
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O Entrevistado 1 acredita que deveriam ser abordadas questões relacionadas a 

relacionamento interpessoal nos cursos de licenciatura, preparando melhor os professores para 

atuarem como gestores nas instituições de ensino. O Entrevistado 2 acredita que a melhoria na 

formação inicial de um gestor escolar passaria por uma visão mais ampla de toda a 

diversidade que envolve o ambiente escolar. O Entrevistado 3, por sua vez, expôs que o 

estágio supervisionado, nas diversas licenciaturas, deveria primar por uma aproximação com a 

gestão escolar. 

O Entrevistado 4 acredita que não é possível viabilizar uma formação para a 

gestão escolar nos cursos de graduação, uma vez que, na visão do diretor, o gestor é uma 

liderança política na escola e não um mero gerente de recursos. A mesma ideia é apresentada 

por Medeiros et al. (2014a) que consideram o gestor como um líder o qual deve atuar como 

articulador de ações e recursos no âmbito escolar. 

Por outro lado, o Entrevistado 6 considera que a preparação para a atuação na 

gestão escolar deveria passar, exclusivamente, pelo curso de pedagogia, enquanto o 

Entrevistado 7 acredita que deveria haver um embasamento geral de administração escolar em 

todas as licenciaturas, conferindo, assim, aos graduandos, condições mínimas para o 

engajamento nos processos de gestão escolar. 

Cabe, portanto, recordar as considerações de Paro (2007) quanto à preparação dos 

educadores para os processos de gestão. O autor expõe que, apesar das aptidões 

administrativas e políticas dos gestores serem bastante específicas se comparadas às dos 

demais integrantes da unidade escolar, se considerado o processo de democratização da gestão 

escolar, deve-se admitir que todos os educadores devem ser contemplados em sua formação 

inicial com uma “formação administrativa”, garantindo que todos estejam aptos a participar 

da gestão escolar. Além disso, Paro (2007) considera que as novas formas de provimento aos 

cargos de gestão nas escolas exigem que qualquer dos educadores esteja apto a se candidatar 

ao posto de diretor, o que requer uma formação administrativa básica para todos. 

 

4.1.2 Experiência profissional 

 

Quanto à experiência profissional, pode ser considerada como uma capacitação 

empírica que está ligada à experiência individual dos entrevistados, além da experiência 

coletiva da equipe gestora e demais membros da comunidade escolar. Os mesmos resultados 

obtidos nesta pesquisa foram observados numa pesquisa desenvolvida por Castro M. (2000) 
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que tratou acerca da gestão da escola básica. No referido estudo, constatou-se que as diretoras 

entrevistadas construíam o seu conhecimento com base nas experiências adquiridas, seja 

como professoras, supervisoras ou vice-diretoras. 

Apesar de reconhecerem a importância da experiência profissional, três dos 

diretores entrevistados não haviam atuado na gestão escolar antes de ocupar o cargo de 

diretor. Um deles, no entanto, relatou uma experiência como presidente do sindicato de 

professores, que, segundo ele, colocou-o a par dos assuntos referentes à educação. Os outros 

quatro diretores desempenharam outras funções antes de assumirem o cargo de diretor. Dois 

deles atuaram como supervisores em escolas da rede estadual e dois atuaram como vice-

diretores, também em escolas estaduais, sendo que um desses atuou, ainda, como coordenador 

pedagógico em uma escola da rede pública municipal. 

Considerando a experiência anterior de alguns na gestão escolar, ao serem 

questionados se sentiam-se preparados para ocupar o cargo de diretor, os Entrevistados 1, 3, 4 

e 5 responderam que sim, embora o Entrevistado 3 tenha afirmado não ter preparo na parte 

financeira.  

O Entrevistado 2 ponderou que, embora tenha tido o reconhecimento da 

comunidade escolar quando se candidatou ao cargo de diretor, ele não se considerava 

completamente preparado para atuar. Ele afirma que se candidatou mais por incentivo dos 

colegas e pela vontade de contribuir na gestão da escola. Segundo ele, ninguém está 

completamente preparado para um cargo de direção. A preparação se dá no exercício da 

função, portanto, faz-se necessário encarar o desafio. 

Os Entrevistados 6 e 7 ressaltaram que a atuação na direção de uma escola era 

uma experiência totalmente nova, repleta de desafios. Essa ideia pode ser observada na fala 

do Entrevistado 6 (2016, p. 1) que afirmou: “É uma experiência nova. Eu me sentia preparada 

porque eu já tinha sido vice-diretora, já tive que ser coordenadora de escola. Mas é uma 

situação totalmente diferente, é uma situação nova pra mim.” O Entrevistado 7, por sua vez, 

acredita que não estava preparado e que, a princípio, tinha muitas dúvidas. Segundo o 

entrevistado, o preparo se deu à medida que foi atuando. 

Todos os entrevistados concordam que a experiência profissional, tanto a 

individual quanto a coletiva, contribui substancialmente para a solução de problemas no 

âmbito escolar, proporcionando segurança na tomada de decisões e maior capacidade de 

reflexão acerca dos problemas, conforme destacado na fala do Entrevistado 6 (2016, p.4): “Eu 

falo que quando a gente tem experiência a gente é mais seguro em tomar as decisões”. 
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Na visão do Entrevistado 4, a experiência, embora não solucione os problemas, 

garante uma visão ampla e melhores condições de encontrar soluções. O gestor ressalta que 

não há uma rotina de problemas e que diariamente surgem demandas diferentes, mas a 

experiência proporciona mais cautela e mansidão diante dos conflitos. A esse respeito, ele se 

expressou da seguinte forma: 

 

A experiência te faz mais manso, na hora do conflito. Você fica menos assustado, 

mas todo dia é um problema diferente. Não existe um cotidiano, não existe uma 

rotina de problemas. Todo dia você se depara com uma situação que você não tinha 

se deparado ainda, então você tem que “se virar nos 30”. Então essa é a nossa 

realidade. (E4, 2016, p. 2) 

 

Acerca da riqueza das experiências adquiridas pelos gestores, Castro M. (2000) 

ponderou que há uma desvalorização desse conhecimento construído em decorrência da falta 

de reflexão sistemática das mesmas. A autora apontou, ainda, que, com a escolha dos 

dirigentes por meio de eleições, grande parte da experiência adquirida se perde à medida que 

os docentes retornam para a sala de aula, o que faz com que o conhecimento gerado na prática 

precise ser constantemente construído, tendo em vista a descontinuidade do processo de 

formação. 

Lück (2013) também apresenta as mesmas preocupações ao afirmar que muitas 

das ações empreendidas com vistas à melhoria da qualidade da gestão educacional são 

isoladas ou mesmo desenvolvidas sem a preocupação de analisar, registrar e interpretar seus 

resultados. Na visão da autora, embora essas ações promovam mudanças, são incapazes de 

construir conhecimento acerca do processo. Essa situação é exemplificada por Lück (2013, p. 

30-31): 

 

Muitas vezes acontece que, com a mudança de gestores, à frente de suas unidades de 

atuação, boas experiências são abandonadas e até mesmo esquecidas, estabelecendo-

se a descontinuidade do processo. Por força dessa condição, deixa-se de aprender 

com elas e de utilizá-las para promover o avanço da educação. Por ficarem isoladas, 

não são sistematizadas e nem reforçadas, e por outro lado, deixam de ganhar o apoio 

e a sustentação que possibilitariam a continuidade necessária à solidificação das 

melhorias promovidas no ensino e criação de novos níveis de desenvolvimento. 

 

Em se tratando da experiência coletiva da equipe gestora, o Entrevistado 1 destaca 

que é refletida na construção do Projeto Político Pedagógico. Conforme relata a diretora, se 

houver a devida participação em sua construção, a experiência de toda equipe contribuiu de 
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forma significativa. Nesse momento, ela considera que a atuação do diretor fica mais restrita a 

mediar e direcionar as ideias. 

Apesar de relatarem acerca das dificuldades inerentes ao trabalho coletivo, os 

entrevistados reconheceram sua importância, conforme expresso pelo Entrevistado 4 (2016, p. 

2): “Cada um traz as suas experiências [...] Cada um é bom numa coisa, né? Um é melhor em 

projeto, outro é melhor como articulador, outro é melhor como pesquisador, pra trazer coisas 

novas. Então quando você junta isso tudo, você tem uma equipe.” 

Os diretores consideraram ainda a importância de se valorizar a experiência do 

outro, conforme relatado pelo Entrevistado 6 (2016, p. 4): 

 

Eu acho que é importante trabalhar em parceria, trabalhar em união, ter um grupo 

que você possa discutir, você possa confiar, que tenha também experiência pra poder 

estar te ajudando, né? Nem sempre a sua fala, ela é aquilo que tem que prevalecer. 

Não. Vamos ouvir os outros, eu sou muito de ouvir, né? E a partir do que a gente vai 

ouvir é que a gente toma as decisões. 

 

Por fim, ainda sobre a experiência da equipe gestora, o Entrevistado 3 (2016, p. 4-

5) apresenta suas considerações acerca do respeito e autonomia necessários a cada uma das 

partes: 

 

O primeiro passo pra que um trabalho de equipe, ele flua bem e que ele tenha 

sucesso é a unanimidade entre as partes, é o respeitar entre as partes e a autonomia 

das partes, não é? Então eu só estou a frente de uma gestão, mas eu entendo que os 

meus vice diretores, a supervisora, eles também contribuem pra gestão, eles também 

tem a autonomia deles e eu jamais posso passar por cima da autoridade deles. 

Lógico que temos que seguir parâmetros, se... Divergências vão haver, mas num 

dado momento você tem que destinar essa autonomia pra que também a... tudo flua 

bem e a pessoa também sinta confiança no trabalho que vai ser feito. 

 

Tendo em vista a abordagem participativa da gestão escolar, é importante ressaltar 

que, conforme debatido por Lück et al. (2012), a busca dos gestores por conhecimento 

específico é tão importante quanto a busca pela experiência dos companheiros de trabalho. 

Segundo os autores, os exemplos bem-sucedidos de gestão escolar participativa evidenciam a 

busca, por parte dos gestores, pelo exercício da reflexão-ação, com vistas a potencializar as 

experiências adquiridas. 

Tendo em vista o exposto, o Entrevistado 7 acredita que a SEE/MG deveria 

investir mais na troca de experiências entre os diretores: 
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Eu acho que a secretaria tinha que investir mais em troca de experiência, entendeu? 

De um mostrar pro outro “Ó, como é que você está conseguindo superar tal 

desafio?” Aí, “não, tô conseguindo assim, assim”. Hoje a gente, com esse whatsapp, 

nós vivemos um perguntando pro outro. “Gente, aconteceu isso aqui assim na minha 

escola. O que que vocês acham que eu devo fazer? Dá uma forcinha aí.” E os 

colegas vão começando trocar experiências. (E7, 2016, p. 13) 

 

Na visão de Lück (2013), essa troca de experiência poderia ser incorporada aos 

processos de capacitação e formação continuada dos gestores escolares. Assim, possibilitaria 

que as boas experiências fossem sistematizadas e reforçadas, promovendo o aprendizado 

coletivo, a continuidade necessária às melhorias promovidas no ensino e a criação de novos 

níveis de desenvolvimento. 

 

4.2 Capacitação profissional: identificação de programas e iniciativas  

 

Com relação à capacitação profissional, buscou-se identificar quais haviam sido 

as oportunidades e experiências de capacitação dos gestores entrevistados no que diz respeito 

às capacitações extraoficiais e oficiais. Além disso, antes de sair a campo, com o fim de 

subsidiar a construção do instrumento de coleta de dados, buscou-se identificar as iniciativas 

da SEE/MG no que tange à capacitação de gestores escolares. 

Em busca de informações com relação às capacitações oficiais, observou-se que o 

Plano Plurianual (PPA) do governo de Minas previu, no período de 2012 a 2015, a destinação 

de recursos para a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de 

Minas Gerais (Magistra) e, ainda, para o programa Pró-escola. Trata-se, portanto, de 

iniciativas da SEE/MG que visam ações de capacitação dos profissionais da educação básica 

em diversas áreas do conhecimento, inclusive em gestão pública e pedagógica. 

Apesar dessa destinação de recursos por parte do governo estadual para a 

capacitação dos profissionais da educação, não foram identificadas, dentro dessas iniciativas, 

ações específicas com foco na capacitação de gestores escolares. Observou-se que nenhum 

dos gestores entrevistados tinha conhecimento de programas de capacitação de gestores 

escolares oferecidos por iniciativa do Estado, à exceção do Progestão que foi concebido por 

um esforço empreendido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), no 

final da década de 1990, em parceria com o MEC, tendo sido o único programa estruturado 

oferecido aos gestores das escolas estaduais. 
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O estado de Minas Gerais optou por aderir ao programa a partir de 2004, 

capacitando inicialmente os profissionais do magistério da rede estadual que exerciam ou 

pretendiam exercer a direção das escolas da educação básica e estendendo sua abrangência, 

em 2008, à rede municipal de ensino. Portanto, as capacitações oficiais oferecidas a gestores 

escolares no estado de Minas estiveram limitadas ao Progestão. 

Com relação às capacitações extraoficiais, os entrevistados não mencionaram ter 

participado de nenhum curso de curta ou média duração e sequer tinham conhecimento de 

cursos para capacitação de gestores escolares. 

Alguns gestores consideraram como capacitações oficiais as reuniões realizadas 

pela SRE/TO para prestar esclarecimentos acerca de resoluções ou orientações específicas. As 

falas dos entrevistados 5 e 7 refletem o que seria o objetivo dessas reuniões: “Às vezes 

quando a secretaria manda algum... alguma coisa pra gente fazer na escola, eles nos chamam 

lá pra dar a capacitação.” (E5, 2016, p. 10). 

 

A secretaria, início de ano eles fazem pra gente um encontro. Às vezes um, dois, três 

encontros no ano só, muito pouco, sabe? E assim, encontros que trazem pessoas que 

às vezes, coisas que a gente escuta, escuta, escuta, não te... Não tem mudança 

nenhuma. O Estado não investe muito não, sabe? Assim, em capacitações pra diretor 

não. Claro que temos. Por exemplo, agora mesmo, agora no mês de agosto está 

marcado. Eles marcaram um encontro nosso mas, assim, aí é... Às vezes até quem 

vai passar não tem preparo nenhum pra passar aquilo ali pra gente. Na verdade, a 

cobrança é maior do que mesmo um... Um suporte. (E7, 2016, p. 6) 

 

Na visão de Nascimento e Araújo (2013), atividades como reuniões, leitura de 

livros, fóruns de gestores, atividades propostas pelo sindicato, dentre outros espaços que 

permitam a troca de ideias e experiências, são considerados como eventos de capacitação, 

integrando, portanto, a formação continuada dos gestores. 

No âmbito do presente estudo, no entanto, alguns dos gestores consideraram que 

as reuniões promovidas pela SRE/TO não se configuram como ações de capacitação, uma vez 

que se trata de espaços de caráter muito mais informativo do que formativo. Essa ideia pode 

ser descrita por meio da fala do Entrevistado 4 (2016, p. 3): 

 

na verdade as capacitações que existem elas são mais em formato de comunicação. 

„Mudou isso‟, „mudou aquilo‟ (...) Tirando o Progestão, o diretor ele não tem uma 

formação continuada em serviço, não tem. A não ser esse aí [Progestão]. O resto 

vem em forma de apresentação. 
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Outro entrevistado apresenta a ideia que ele tem desses referidos encontros: “Eu 

não chamo capacitação não. Eu chamo de reunião de apresentação de legislação, ou uma 

reunião administrativa, mas capacitação não.” (E4, 2016, p. 4) 

Questionados sobre o acesso aos demais integrantes da equipe gestora a esses 

espaços, os entrevistados afirmam que às vezes há acesso, conforme o assunto a ser tratado na 

reunião. O Entrevistado 2 destacou que é necessário muito mais que acesso, é necessário 

incentivo por parte da SRE para que outros participem. O Entrevistado 3, por sua vez, afirmou 

que há o acesso, mas, conforme pontuado na sua fala: “esse acesso ele vai depender muito de 

quem está à frente da escola, do gestor. Porque há gestores que são centralizadores, então eles 

vão sozinhos, eles não repassam” (E3, 2016, p. 3). 

Já o Entrevistado 7 afirma não haver acesso, mas coloca que, mesmo não havendo 

o convite formal, por parte da SRE, aos demais integrantes da equipe gestora, na escola onde 

trabalha, mais pessoas costumam participar desses momentos. 

Torna-se oportuno destacar a visão de Paro (2002) a respeito da importância da 

participação e envolvimento da comunidade escolar, em especial dos integrantes da equipe 

gestora, em processos formativos, tendo em vista a abordagem participativa da gestão escolar. 

Na visão do autor, a apreensão de conhecimentos, hábitos e habilidades ditos 

“administrativos” torna-se um desafio ainda maior para as escolas e sistemas de ensino 

quando a gestão escolar caracteriza-se como aberta e participativa, tendo em vista que, assim, 

o número e a variedade de pessoas envolvidas diretamente no processo administrativo se 

tornam maior. 

No decorrer das entrevistas, alguns gestores mencionaram aspectos que dificultam 

sua participação e engajamento em processos de formação continuada. O aspecto de maior 

destaque apontado por eles foi a falta de disponibilidade de tempo. O relato do Entrevistado 5 

(2016, p. 9) retrata o ponto em questão: 

 

A gente não tem tempo. Olha... Veja bem, pra eu sair aqui da escola... Quando eu 

saio aqui da escola pra uma capacitação, alguma coisa, já fica o lado de cá descalço, 

porque eu não tenho um vice em cada turno. Então quando eu saio, eu estou lá, mas 

eu estou preocupada. A hora que o telefone toca, eu deixo ele no silencioso, meu 

coração dispara, com medo de ter acontecido alguma coisa com meus meninos aqui 

na escola, ter acontecido alguma coisa com colega e tudo, você entendeu? 
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Dentro do mesmo aspecto, a fala do Entrevistado 7 (2016, p. 7) destaca com mais 

força a falta de disponibilidade para participação de ações de capacitação em virtude da 

exigência que se tem quanto à dedicação exclusiva do diretor escolar: 

 

Assim, eu trabalhei num período aqui, no governo passado que ele proibia a gente 

até de fazer cursos, entendeu? O diretor não podia fazer cursos. Se eu fizesse uma 

pós-graduação no período que eu estava como diretor... Porque, no entender do 

governo eu estaria, tipo assim... Como eu tenho... (...) Eu tenho que estar disponível 

pra escola 24 horas. (...) Então, no governo passado, nós não podíamos fazer 

nenhum curso de pós-graduação. Não podíamos fazer um mestrado, não podia não. 

Eles entendiam que você estava comprometendo a carga horária, entendeu? Que é 

um absurdo uma coisa dessa. 

 

Antes de ocupar o cargo de diretor, nenhum deles participou de capacitações que 

os preparassem para a função de gestão escolar. Depois de ocupar o cargo, a única experiência 

de capacitação que tiveram foi o Progestão, sendo que os Entrevistados 1 e 3, por serem 

recém-empossados, não tiveram a oportunidade de participar de nenhuma edição do 

programa. 

Observou-se, por parte dos gestores recém-empossados, uma expectativa de serem 

capacitados em breve, em contradição às opiniões dos gestores que estão há mais tempo 

exercendo o cargo. Essa expectativa pode ser observada nas falas dos entrevistados 1 e 3, a 

seguir: 

 

“eu ainda não passei por uma capacitação nesse nível [referindo-se ao Progestão]. 

Eu passei por capacitações pequenas, por exemplo, estudando resoluções, mas isso 

não é uma capacitação para como gerir uma escola não. Eu creio que ainda virá. (...) 

É cedo ainda. (...) Eu acredito que eles ainda vão chamar. Porque são novos 

mandatos. Tem diretores novos, eles vão chamar.” (E1, 2016, p. 4-5). 

 

Nós entramos em janeiro, eu acho que já é uma falha da secretaria, porque já éramos 

pra... Nós entramos em janeiro, sem experiência, entre aspas, de todas as questões de 

gestão. Então eu acho que nós não tivemos até o presente momento uma capacitação 

específica de o que é ser gestor, quais são os caminhos. Nós tivemos capacitações 

assim, legislação, financeiro, administrativo, pra contratação... específicas. Em 

especial, da gestão, não, não há. (E3, 2016, p. 6) 

 

Os demais gestores entrevistados fizeram o Progestão, no entanto, por se tratar de 

um curso feito há muitos anos, não recordaram detalhes para falar a respeito do mesmo. 

Retrataram, entretanto, algumas de suas percepções acerca do curso que serão apresentadas na 

próxima seção deste trabalho, na qual será feita a devida caracterização do programa. 
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Dificuldade semelhante foi observada por Ferraz (2012), ao desenvolver um 

estudo que contemplava a implementação do Progestão no município de Governador 

Valadares. No referido estudo, muitos dos gestores entrevistados tinham pouca recordação 

acerca do curso. Além disso, outro fator que dificultou o seu trabalho foi a ausência de 

acompanhamento posterior por parte da SEE/MG aos gestores que fizeram o curso, não 

havendo, portanto, nenhum instrumento de avaliação do programa e nem dados suficientes 

sobre a sua implementação e resultados. 

Apesar das tentativas, não foi possível obter informações oficiais por parte da 

SRE/TO acerca da implementação do Progestão em Teófilo Otoni. Buscou-se saber quantas 

edições do programa foram realizadas no município, em quais anos ocorreram essas edições e 

quantos gestores foram capacitados em cada edição. Também não se obtiveram informações 

oficiais sobre o oferecimento de algum outro programa oficial de capacitação para gestores 

escolares. Todavia, Ferraz (2012), na ocasião de realização da sua pesquisa, no ano de 2012, 

constatou que o Progestão havia sido o único programa de capacitação oferecido pela 

SEE/MG aos gestores escolares da rede estadual de ensino de Minas Gerais. 

 

4.2.1 Programa de Capacitação à Distância de Gestores Escolares (Progestão) 

 

O Progestão foi concebido, mediante um esforço empreendido pelo CONSED em 

parceria com o MEC, com o objetivo de formar uma equipe de gestores escolares engajados 

com a construção de um projeto de gestão participativa das escolas públicas, com foco na 

permanência e sucesso da aprendizagem dos alunos (CASTRO, A., 2004). Machado (2000) 

considera que a proposta do CONSED foi motivada, ainda, pelo descrédito observado nos 

formatos dos cursos de formação de gestores na área da educação suscitado por fatores 

descritos anteriormente. 

A concepção do Progestão teve também o apoio da Fundação Ford, da 

Universidade Nacional de Educação a Distância da Espanha (UNED), da Fundação Roberto 

Marinho e de secretarias de educação de 17 estados brasileiros, que se consorciaram a fim de 

proporcionar o financiamento da produção dos materiais instrucionais do programa, além de 

contribuir nas discussões sobre sua implementação. (KLÉBIS, 2010 e FERRAZ, 2012). 

A proposta foi elaborada de forma participativa e contava com a atuação de 

interlocutores, que foram indicados pelos secretários de educação para coordenar a execução 

do programa nas unidades da federação. Um trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo 
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CONSED desde 1996 proporcionou o espaço para essa participação e muito contribuiu para a 

mobilização e formação de massa crítica na área de gestão. Utilizou-se de estratégias como a 

realização de oficinas de trabalho e de reuniões técnicas, durante o ano de 1998, com vistas à 

construção de um projeto coletivo e representativo dos interesses federados na proposição do 

Progestão (MACHADO, 2000). 

Quando do início da sua implantação, no ano 2000, o projeto era desenvolvido em 

parceria com 17 secretarias de educação. Conforme relatado por Araújo (2006), essa parceria 

foi ampliada em 2002, quando o total de estados que aderiu à proposta já era de 24. Num 

estudo publicado em 2006, que teve como foco a análise do Progestão no contexto da 

modernização do Estado brasileiro, a autora constatou que o Progestão caracterizou-se, até 

aquela época, o maior programa de capacitação de gestores do Brasil, haja vista a sua 

abrangência. Mesmo após o desenvolvimento da sua pesquisa, não há registros de outro 

programa com tamanha amplitude. 

De acordo com Machado (2000), compunha o público-alvo do programa: 

diretores escolares, vice-diretores, supervisores escolares, coordenadores de área, professores-

líderes e outros membros da comunidade das escolas de ensino fundamental e médio 

pertencentes às redes de ensino dos estados e municípios, que participavam da gestão escolar 

ou que almejavam atuar na função de dirigente escolar. Quanto à modalidade de capacitação 

oferecida, a autora ressalta que poderia ser especialização, aperfeiçoamento ou extensão. 

Machado (2000, p. 109) ressalta alguns fatores que foram considerados durante a 

proposição do Progestão: 

 

Questões como flexibilidade para atender à diversidade entre regiões e Estados e a 

heterogeneidade nas demandas de formação, estiveram presentes desde o início, 

como um dos requisitos do Programa, com a preocupação de se assegurar a unidade 

(o padrão comum) na diversidade (diferentes culturas e necessidades). 

 

Em Minas Gerais, optou-se por aderir ao programa a partir de 2004, quando foram 

capacitados os profissionais do magistério da rede estadual que exerciam ou pretendiam 

exercer a direção das escolas da educação básica. Nesse primeiro momento, o programa foi 

lançado como projeto piloto, oferecendo oportunidade somente às escolas que pertenciam a 

dois projetos específicos da SEE/MG. No ano de 2005, o programa foi universalizado para as 

demais escolas da rede pública estadual e, em 2008, estendeu sua abrangência à rede 

municipal de ensino (SEE/MG, 2013). 
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Considerando que a oportunidade de participar do programa, no estado de Minas 

Gerais, era também para aqueles que tinham a aspiração de se candidatarem ao posto de 

diretor, a SEE/MG, a partir da universalização do programa para a sua rede de ensino, em 

2005, atrelou o Progestão à certificação de dirigentes escolares. A partir de então, aqueles que 

quisessem se submeter ao teste de certificação para o exercício da gestão nas escolas teriam 

como pré-requisito a conclusão do Progestão. (FERRAZ, 2012). Dessa forma, o estado de 

Minas Gerais eximiu-se da capacitação para certificar diretores aptos, ao atrelar o Progestão 

ao seu processo de certificação ocupacional. 

Esse fato fez também com que alguns diretores vinculassem a imagem do 

Progestão à finalidade exclusiva de preparação para a prova de certificação que os habilitaria 

ao exercício da gestão escolar, conforme pode ser exemplificado por meio da fala do 

Entrevistado 4 (2016, p. 3-5): 

 

é um curso que capacita o gestor pra fazer as provas [de certificação] (...) O 

Progestão, ele acontece como formação para esse estudo. Eles apresentam as 

legislações e começam, entre aspas, a preparar o indivíduo. (...) Mas também acho 

que não somou tanto assim não. Porque é uma legislação maçante, eu acho que o 

diretor que estudar pelos livros do Progestão, ele não passa no concurso. (...) Você 

tem que ir lá na legislação se você quiser passar. 

 

Apesar dessas colocações, os entrevistados 2, 4 e 5 consideraram o Progestão 

como sendo um curso importante, uma vez que muito os ajudou na preparação para realização 

das provas de certificação, especialmente devido ao material que, na visão dos entrevistados 

2, 4 e 5, era “um material profundo, bom, bastante fácil de ser entendido” (E4, 2016, p. 9). 

Pesquisas realizadas em âmbito nacional, sobre as questões básicas que envolvem 

o processo da gestão escolar, foram utilizadas como referencial para a proposta que reunia 

“delineamentos básicos de uma contribuição inovadora no campo da formação continuada de 

dirigentes escolares” (MACHADO, 2000, p. 107). Araújo (2006) destaca, tendo em vista a 

análise de diferentes documentos acerca do Progestão e dos seus materiais didáticos, que o 

programa afirmava um compromisso com a construção de práticas democráticas de gestão 

escolar e com a qualidade do ensino nas escolas. O programa estaria assentado, então, em dois 

eixos: democracia e eficácia. Essas ideias são corroboradas por Nogueira (2008, p. 54) o qual 

certifica que a formação do gestor por intermédio do Progestão estava “pautada na construção 

coletiva do projeto pedagógico e de autonomia da escola, contemplando práticas 

participativas e colegiadas de gestão”. 
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Os objetivos específicos do Progestão foram destacados por Klébis (2010, p. 167), 

a saber: 

 

• contribuir para desenvolver um perfil de liderança democrática; 

• desenvolver competências em gestão escolar; 

• valorizar a prática profissional dos gestores escolares; 

• desenvolver a autonomia de estudo dos gestores na perspectiva de sua formação 

continuada; 

• estimular a formação de redes de intercâmbio de experiências e informações em 

gestão escolar; 

• fortalecer o processo de democratização e autonomia das escolas públicas. 

 

Para alcançar esses objetivos, o programa foi organizado em nove módulos, 

compondo um total de 270 horas. Alguns estados, como é o caso de São Paulo, contaram 

ainda com um módulo introdutório de 30 horas (SCOTUZZI, 2008). Essa carga horária diz 

respeito à modalidade de capacitação em serviço / extensão. Alguns estados, no entanto, 

ofertavam ainda 90 horas complementares para a efetivação do caráter de especialização do 

curso. Nesses estados, o programa previa, portanto, uma carga horária de 360 horas. 

(ARAÚJO, 2006, p. 32). 

A constituição dos módulos básicos que compunham a estrutura do curso em 

caráter de capacitação em serviço originou-se de questões levantadas pelos gestores nos 

estados, com o intuito de orientar discussões acerca de problemas vivenciados no âmbito da 

gestão de escolas públicas (NOGUEIRA, 2008). De acordo com Nogueira (2008, p. 98), 

 

os módulos de estudo exigiram autores com experiência suficiente para dar conta 

dos anseios levantados nas escolas. [...] Os momentos de elaboração dos materiais 

ainda garantiram a construção coletiva dos mesmos, com a participação efetiva de 

especialistas, diretores de escolas e coordenadores estaduais. Desta forma, todos 

esses fatores buscaram a legitimidade do programa junto aos sujeitos envolvidos, a 

saber, gestores escolares e gestores das secretarias estaduais de educação. 

 

Assim, os módulos foram orientados pelos seguintes questionamentos: 

 

Como articular a função social da escola com as especificidades e as demandas da 

comunidade? [...] Como promover, articular e envolver a ação das pessoas no 

processo de gestão escolar? [...] Como promover a construção coletiva do projeto 

político-pedagógico da escola? [...] Como promover o sucesso da aprendizagem do 

aluno e sua permanência na escola? [...] Como construir e desenvolver os princípios 

de convivência democrática na escola? [...] Como gerenciar os recursos financeiros? 

[...] Como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola? [...] Como 

desenvolver a gestão dos servidores na escola? [...] Como desenvolver a avaliação 

institucional da escola? (KLÉBIS, 2010, p. 167-168) 
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Esses módulos eram desenvolvidos a partir de uma metodologia que abarcava três 

componentes básicos: materiais instrucionais, sistemas de apoio à aprendizagem e sistema de 

avaliação. Dentre os materiais instrucionais, estavam os guias didático e de implementação, 

cadernos de estudo e de atividades, além de fitas de vídeo. O sistema de apoio à aprendizagem 

envolvia os estudos individuais e em equipe e ainda os encontros presenciais. (NOGUEIRA, 

2008). 

Respeitados os elementos comuns a todos os estados e municípios que viriam a 

aderir ao programa, cada estado e município, considerando as suas peculiaridades, construiu 

um formato próprio que o atendesse no que diz respeito à carga horária, cronograma, perfil de 

instrutores, dentre outros. No estado de Minas Gerais, por exemplo, foi oferecida apenas a 

modalidade de capacitação em serviço / extensão. (FERRAZ, 2012). 

Em sua pesquisa, Araújo (2006) discutiu se o Progestão teria sido um instrumento 

de mediação para a democratização da gestão escolar ou para implantação da lógica gerencial 

na escola. A autora destaca que o programa incorporou elementos abarcados nas propostas de 

movimentos sociais, em especial os liderados por educadores, que defendiam a 

democratização da gestão escolar. Ao mesmo tempo, seguia as tendências das políticas 

neoliberais, conforme mencionado por Araújo (2006, p 75): 

 

O Progestão traz as marcas das ambigüidades presentes nas políticas educacionais, 

sobretudo das que se instituíram nos anos 1980-1990, refletindo os avanços e os 

limites próprios do momento conjuntural vivenciado, e dos embates travados entre 

os movimentos sociais e as políticas neoliberais. 

 

Araújo (2006) destaca que a mera afirmação do compromisso formal com a gestão 

democrática e seus princípios não se concretizou de fato em orientações capazes de efetivar a 

aplicação de práticas democratizantes nas escolas da rede pública de ensino. Assim, apesar de 

reforçar como eixos fundamentais para concepção dos seus objetivos, a democracia e a 

eficácia, Araújo (2006) considera que o programa esteve muito mais voltado à elevação da 

qualidade dos resultados nas escolas, caracterizando-se, portanto, como uma ferramenta da 

lógica gerencial. 

O que levou Araújo (2006) a essa afirmação foram algumas observações feitas ao 

desenvolver a sua pesquisa, destacando-se: a) a introdução da ideia de eficiência na 

implementação do projeto pedagógico da escola; b) a valorização de parcerias como estratégia 

eficaz de construção de relações democráticas no enfrentamento de problemas; c) a 
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identificação do projeto escolar como projeto pedagógico, neutralizando assim o caráter 

político desse projeto; d) a valorização conferida aos resultados e a gestão financeira no 

projeto pedagógico; e) a atribuição de um caráter mais administrativo do que pedagógico ao 

gestor; f) a ênfase na racionalização e otimização dos recursos; g) a ênfase na qualidade dos 

processos, relacionando-a ao desempenho profissional; f) a atribuição de um caráter de gestor-

líder ao diretor, responsabilizando-o sobremaneira. 

Esse último aspecto é também mencionado por Stocuzzi (2008, p. 217) que faz as 

seguintes observações em seu trabalho: 

 

O Programa confere autoridade ao gestor escolar pelo cargo que o mesmo ocupa, 

incentiva a liderança presente e condena as práticas autoritárias. Destaca, ainda, a 

necessidade de o líder proporcionar condições propícias de trabalho aos 

profissionais da escola, desenvolvendo uma liderança colegial. (SCOTUZZI, 2008, 

p. 217). 

 

Stocuzzi (2008), por sua vez, dá o devido destaque à semelhança das proposições 

do Progestão com aspectos observados em estudos sobre escolas eficazes. Destaca, ainda, a 

similaridade do programa com as políticas de parceria entre Estado e sociedade civil, além da 

ênfase que o programa confere ao gestor como empreendedor social. Para a autora, todos 

esses fatores “colocam no cerne da questão a gestão escolar – administração dos recursos – 

como responsável pelo sucesso ou fracasso escolar, ou seja, pela solução dos problemas da 

educação”. (SCOTUZZI, 2008, p. 160). Essa mesma autora considera que o ponto crítico do 

programa estava em “incentivar uma política de gestão escolar alicerçada mais na „boa 

vontade‟ e no „sacrifício‟ das pessoas do que em condições propícias de trabalho, em 

exigências profissionais, em compromisso político”. (SCOTUZZI, 2008, p. 223). 

A opção curricular do programa adotou o método de resolução de problemas, que 

visa facilitar a aprendizagem de maneira que o processo de apropriação e construção de 

conhecimentos, valores e atitudes ocorra de forma contextualizada, possibilitando a reflexão e 

o aprender a fazer, fazendo (MACHADO, 2000). 

Sobre as estratégias didáticas adotadas no curso, Machado (2000, p. 108) expõe: 

 

As estratégias didáticas privilegiam a utilização de casos, projetos e experiências 

vinculados à prática profissional dos cursistas; o desenvolvimento de atividades 

individuais de leitura e reflexão; trabalhos em equipe; a alternância de momentos 

presenciais e a distância, possibilitando a sistematização da reflexão realizada nos 

vários módulos e a troca de experiências notadamente no desenvolvimento das 

experiências aplicadas, realizadas em grupo. 
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Entretanto, na visão de Klébis (2010, p. 179), esse método seguia uma tendência, 

que é própria dos programas de formação continuada, de “focar os problemas numa 

perspectiva de solução intra-escolar, como se tudo dependesse da „eficácia‟ da gestão 

escolar”. Dentro dessa visão pragmática, competitiva e individualista, cada escola seria 

responsável pelos seus resultados, arcando, portanto, com as consequências dos seus 

insucessos. 

A esse respeito, Klébis (2010, 169-170) considera que 

 

a análise dos problemas da escola precisa ser contextualizada, uma vez ser ela uma 

instituição que, embora sofra determinações do meio, também pode ter um papel 

determinante para promover mudanças. A capacidade de resolver os problemas 

práticos do dia-a-dia é importante mas, não se pode desconsiderar que fazer 

educação exige também uma visão mais ampliada da realidade, necessária para a 

concretização de objetivos mais sólidos e em longo prazo. 

 

Acerca da troca de experiências oportunizada pelo Progestão, o Entrevistado 7 

mencionou tratar-se de um dos pontos fortes do programa. Na sua fala, o entrevistado 

destacou a importância de se promover e valorizar esses espaços de troca de experiência entre 

gestores de escolas públicas: 

 

Eu acho que o ponto forte mesmo do Progestão foi a troca de experiências. Um 

queria ajudar o outro e... „Eu estou passando por isso, como é que você faz? E como 

que você está conseguindo? Meu menino tirou tanto no resultado, como que você 

está conseguindo? O seu foi melhor e tal...‟ Então, assim, eu acho que o ponto forte 

foi a troca de experiências. (E7, 2016, p. 13-14) 

 

Uma pesquisa publicada por Castro A., em 2004, propôs discutir a formação de 

gestores escolares no contexto da reforma educacional da década de 1990. Nesse estudo, a 

autora procurou analisar a relação existente entre as orientações dos organismos 

internacionais e as diretrizes estabelecidas pelo CONSED, na proposição do Progestão. 

Dentre outros fatores evidenciados na pesquisa, destacou-se que a associação da 

modalidade de educação a distância às diretrizes expostas pelo Banco Mundial (BM), no 

contexto da reforma educacional brasileira, visou muito mais à redução de custos e 

investimentos e ainda à possibilidade de disseminação de uma ideologia dominante, do que 

propriamente à melhoria na qualidade do ensino. 

Observou-se, ainda, a partir da pesquisa desenvolvida por Castro A. (2004), uma 

fragilidade na operacionalização do programa, além de uma superficialidade dos conteúdos 

abordados nos módulos. Apesar disso, a autora pondera que as discussões temáticas 
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levantadas no programa foram relevantes para a operacionalização da reforma educacional, 

vivenciada naquele período. 

Ainda sobre as temáticas abordadas, Klébis (2010) afirma que foi tido como um 

dos pontos positivos destacados no programa, haja vista que os módulos abordavam 

elementos relacionados à prática cotidiana. Uma observação feita é que a relação entre teoria 

e prática não foi satisfatória. 

As mesmas percepções foram notadas no âmbito do presente estudo, tendo em 

vista que os entrevistados destacaram a satisfação quanto à escolha das temáticas abordadas, 

com a ressalva de notarem certa superficialidade no que diz respeito a alguns conteúdos. Os 

relatos do Entrevistado 6 retratam a satisfação por parte dos gestores quanto às temáticas 

abordadas: “era bem amplo. Então assim, todas as temáticas que você pensar que a gente tinha 

que ter... Que a gente tinha que desenvolver na escola, era abordado pra gente” (E6, 2016, p. 

6). 

 

É uma capacitação, não sei se está acontecendo ainda, quando eu fiz tem muito 

tempo. Assim, te dá... te deixa assim a par de todas as situações da escola. Porque 

escola não é só... A escola é administrativo, é pedagógico, é financeiro, é gerir 

pessoas, é conviver com pessoas, com pais... Escola é tudo isso, né? Então assim, te 

dá um preparo. (E6, 2016, p. 5) 

 

Apesar disso, os gestores entrevistados mencionaram tratar-se de um curso 

superficial que não lhes ofereceu o preparo suficiente nas questões administrativas. Essas 

ideias ficaram expostas na fala do Entrevistado 3 (2016, p. 5), que, apesar de não ter 

participado do curso, expressa a sua opinião como alguém que esteve presente na gestão 

escolar e acompanhou de perto o trabalho de alguns gestores que participaram: 

 

É algo assim, muito técnico, uma apostila que você lê e responde, muito engessado, 

muito corrido. Eu não participei, então eu não posso afirmar que foi positivo ou 

negativo, mas aos olhos de quem está de fora, eu vejo que não deu um embasamento 

muito... para alguém que quer gerir uma escola. 

 

A fala do Entrevistado 4 (2016, p. 9), que participou do curso, denota certa 

frustração quanto às expectativas acerca do programa: 

 

Então, podia ter sido oferecido com grupos menores e com uma prática mais 

propositiva. (...) A gente que estava ali buscando, com sede de ter conhecimento 

pras respostas que a nossa escola exigia... Você saía tão pobre, ou mais pobre, que 

quando você entrou. Porque quando você entrou pelo menos você era rico de 
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esperança que aquilo ali poderia somar com você e quando você via era uma coisa 

meio torta, meio distante... (E4, 2016, p. 9). 

 

No estado de São Paulo, tendo ocorrido ainda outros programas de formação 

continuada para gestores escolares, constatou-se, por meio da pesquisa desenvolvida por 

Klébis (2010), que o Progestão destacou-se como um dos que teve maior índice de aceitação 

pela equipe gestora das escolas. 

Os gestores entrevistados apresentaram, de forma mais específica, a sua 

insatisfação quanto a alguns aspectos do programa, que, na visão deles, comprometeram o 

alcance de melhores resultados. No que diz respeito às estratégias didáticas e métodos de 

ensino, a fala do Entrevistado 2 (2016, p. 7) expressa a percepção dos gestores: 

 

A gente tinha as aulas, uma leitura, por sinal, muito cansativa. E na época eu percebi 

assim também um despreparo de quem repassava, porque pegava, lia as apostilas 

com a gente, né. E a gente tinha que fazer as atividades. Então não teve assim um 

trabalho didático mais aprofundado não. (...) Eu acho que a maneira de como 

trabalhar isso aí, a didática, o método era muito fraco, muito fraco. 

 

Quanto aos instrutores, pôde-se perceber uma falta de experiência deles, segundo 

os relatos do Entrevistado 2, as pessoas que ministraram o curso, na edição do qual participou, 

eram inspetoras novatas que não estavam preparadas para aquele momento. Na visão do 

Entrevistado 4 (2016, p. 8), os instrutores não passavam a devida segurança aos cursistas: “a 

pessoa também que estava à frente ela tem que te impressionar, ela tem que ter conhecimento 

daquilo que ela está falando e a gente não sentia isso, sentia até uma boa vontade, mas...”. 

Nesse sentido, o Entrevistado 4 (2016, p. 9) acrescenta: “eu acho que a missão era muito 

grande porque você estava falando com um grupo de pessoas que já tinham uma vivência na 

educação pública”. Ainda sobre os instrutores, o Entrevistado 7 (2016, p. 14) expressa a sua 

opinião: “às vezes o nosso conhecimento era maior do que o deles (...). Então, eles não tinham 

experiência. Falavam de uma coisa que eles não conheciam.” 

No que diz respeito à estrutura para oferta dos módulos do Progestão, as 

percepções dos gestores variaram, tendo em vista que eles fizeram o curso em edições 

diferentes ocorridas em diferentes locais da cidade. Alguns deles mencionaram que a estrutura 

foi deficitária, relatando inclusive o fato de alocarem mais pessoas no local do curso do que a 

estrutura comportava, outros afirmaram ter contado com uma estrutura suficiente. 

O Entrevistado 2 afirmou que, mesmo diante das limitações expostas, o curso foi 

positivo e o ajudou muito a pensar a escola a partir de uma visão mais ampla. Tendo em vista 
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o exposto, o gestor acredita ser positivo que o Progestão fosse reeditado e ofertado não com 

foco em gestores, mas com foco em educadores, de forma que todos na escola tivessem 

oportunidade de alcançar essa visão mais ampla. Na sua fala, fez um desabafo da percepção 

que teve de como o curso foi recebido e visto por alguns gestores: 

 

Pena que, eu acho que, noventa por cento, eu não diria noventa, mas oitenta por 

cento dos gestores que fizeram o Progestão, pelo menos quando eu fiz, fizeram 

reclamando que não servia de nada, que aquilo era “baboseira”, que aquilo era 

invenção de governo, era pra gastar dinheiro. (E2, 2016, p. 2-3). 

 

Para Castro A. (2004), o programa se consolidou como uma estratégia política de 

formação dos gestores escolares, além de ter sido um veículo de disseminação de conteúdos 

referentes à reforma educacional vivenciada, que primou por difundir nas escolas princípios 

de flexibilidade, de eficiência e de produtividade inspirados na lógica do mercado.  

Um documento divulgado pelo CONSED acerca do Progestão destaca a 

importância do estabelecimento de um padrão e estilo de gestão e, para isso, ressalta a 

necessidade de programas de formação continuada para os gestores escolares (SCOTUZZI, 

2008). No entanto, Stocuzzi (2008) caracterizou o Progestão como programa de capacitação 

compensatório, tendo em vista que, em muitos aspectos, demonstrou muito mais que a 

pretensão em estabelecer um padrão de gestão nas escolas públicas, mas sobretudo a intenção 

em suprir as deficiências de formação inicial dos gestores. 

 Há mais de dez anos, quando da realização da sua pesquisa, Castro A. (2004) já 

destacava a necessidade da implementação de políticas e programas formativos na área de 

gestão escolar. Ela reforçava ainda a importância do fortalecimento das capacidades de 

liderança, de comunicação, de negociação e resolução de conflitos dentre outras que viessem 

fortalecer o modelo de descentralização e de autonomia nas escolas. 

 

4.3Contribuição da capacitação na atuação do gestor público na educação 

 

Apesar de reconhecerem a relevância de uma formação acadêmica inicial 

adequada e ainda sua contribuição, somada à experiência profissional na preparação para o 

exercício da gestão escolar, os diretores entrevistados concordaram que esses fatores não são 

suficientes para prepará-los para o exercício da gestão escolar. Isso é devido à complexidade 
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das responsabilidades atribuídas ao gestor, conforme destacado na fala do Entrevistado 7 

(2016, p. 1): 

 

Porque na verdade pra ser... pra estar na direção você tem que ter um conhecimento 

pedagógico, você tem que ter um conhecimento administrativo, você tem que ter um 

conhecimento financeiro. Então, você tem que ter o conhecimento de várias áreas, 

porque a direção, ela não é só o aluno, você tem o professor, você tem uma cantina 

que você que tem que coordenar. Até uma merenda que você vai comprar, você tem 

que saber quantidade, você tem que estar preocupado com data de validade, com 

quantidade que o menino está comendo, então, tudo isso é assim... É um trabalho 

que não é fácil e que quando eu deparei com a sit... Quando eu cheguei na direção 

como professora que eu deparei com essa situação todinha de um diretor, 

sinceramente, me chocou. (...) Porque eu não esperava.  

 

Nesse contexto, a capacitação torna-se essencial para instrumentar os gestores, ou 

mesmo os que almejam atuar na gestão dos estabelecimentos de ensino. Além disso, conforme 

considera Nogueira e Bernardes (2011), o formato vinculado de gestão-docência torna 

imperativa a necessidade de oferecimento de programas de capacitação de gestores escolares. 

Ainda que os docentes tenham vivenciado experiências de capacitação com foco 

no exercício da docência, conforme exposto por Lück et al. (2002), sabe-se que as técnicas de 

gestão e de relacionamento interpessoal requeridas ao gestor não são devidamente adquiridas 

por meio dessas capacitações ou pela própria experiência de trabalho docente. 

Esse entendimento é corroborado por Lück (2000) e Santos (2008), quando os 

autores expõem que a ideia de que para se administrar uma escola bastam boa vontade e 

honestidade é ultrapassada. Lück (2000) considera, portanto, que não se pode mais esperar 

que o gestores escolares aprendam apenas em serviço, pelo ensaio e erro. Santos (2008), por 

sua vez, acredita que o gestor deve estar preparado para agir embasado pelo conhecimento 

científico e não mais apenas na experiência, empirismo ou bom senso. O autor expõe, ainda, 

que apesar das exigências legais, a formação dos gestores escolares ainda se mostra 

incompleta e em desarmonia com a gestão para a modernidade. 

A esse respeito Lück et al., (2012, p. 90) ponderam que 

 

os diretores frequentemente assumem seus novos cargos, despreparados e com 

perspectivas limitadas de apoio e de crescimento e desenvolvimento pessoal. A 

realização de programas de capacitação no trabalho ou prévias para diretores 

escolares é um elemento importante para qualquer programa de capacitação 

profissional que vise ao aperfeiçoamento educacional e a melhoria da qualidade do 

ensino. 
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Tendo em vista o exposto, o Entrevistado 3 relata que a habilitação para o cargo 

de diretor escolar deve ir além da pontuação na prova de certificação e contemplar, também, 

uma capacitação prévia, ou mesmo posterior à posse, aos diretores habilitados. Os 

entrevistados expõem que a falta dessa capacitação inibe a participação de alguns docentes 

nos processos de gestão, bem como favorece a insegurança dos que se encorajam a atuarem 

na gestão das unidades escolares. Essas ideias são expressas pela fala do Entrevistado 2 

(2016, p. 7): 

 

Olha, eu acho que esse é um problema muito sério na escola. É tanto que eu estou 

aqui há 16 anos, né? Não é porque eu sou o único. Não. Mas é porque não existe 

quem queira assumir, porque não se sente preparado, e a Secretaria deveria 

preocupar com isso. (...) Amanhã eu aposento, e depois, né? Vai entrar igual eu 

entrei? Sem saber nada? Porque quando eu assumi a diretora anterior me entregou a 

chave depois da eleição. “Toma, pra você sentir o peso da escola”. Então eu entrei 

com cara e coragem, né. (...) Porque ele não sabe, né? Ele não sabe o que que é uma 

gestão, acha que é pepino demais, que na verdade é, né? Mas além dos pepinos tem 

outras coisas boas, né? Você tira muito proveito da gestão, né? Você está ali, você 

convive com uma realidade diferente, com várias pessoas de outras, sei lá... outras 

mentalidades e isso que faz com que a gestão seja uma gestão democrática, né. 

 

Nesse contexto, cabe rememorar as considerações de Santos (2008, p. 55) acerca 

do que comumente acontece quando da passagem da docência para a gestão de uma escola 

pública 

 

Há casos de docentes que passam diretamente da sala de aula para a direção da 

escola. O impacto é violento: não conhecem a rotina administrativa, nunca se 

relacionaram com o pessoal de apoio, não sabem como atender os pais ou pessoas da 

comunidade. Há alguns que nem sequer conhecem a hierarquia e a estrutura da 

Secretaria da Educação à qual a escola está subordinada e nunca foram à diretoria de 

ensino ou à outro órgão regional do sistema de ensino. Não sabem lidar com a parte 

burocrática de pagamentos, fazer horários, gráficos e estatísticas, projetos 

pedagógicos, etc. 

 

Tendo em vista essa realidade, os Entrevistados 2 e 4 destacaram em suas falas a 

preocupação com a sucessão do cargo, uma vez que não há capacitações oferecidas por parte 

da SEE/MG. Na tentativa de amenizar esse impacto, segundo eles, parte da direção das 

escolas a iniciativa de incentivar os colegas a participarem dos processos de gestão bem como 

apoiá-los, contribuindo para a sua preparação, conforme expresso pelo Entrevistado 4 (2016, 

p. 3): 

 

Ser gestor não é profissão, você não é, você está. Eu já estou no meu terceiro 

mandato, então eu me sinto cansado. Nessa altura, né? Eu, com 27 anos, faltando 
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três pra aposentar, eu já fico observando aquelas pessoas que começam a se destacar 

em falas, em ações, em preocupações diferentes dos outros pra gente já começar 

encostar e trabalhar esse individuo pra vir me substituir num futuro próximo. 

 

Ao se fazer uma reflexão acerca do papel do diretor e da sua prática cotidiana no 

âmbito desse estudo, buscou-se compreender os desafios que ele enfrenta e quais seriam os 

conhecimentos e habilidades necessários, uma vez que, conforme mencionado por Castro M. 

(2000), esse debate tende a auxiliar na discussão sobre a formação e profissionalização dos 

dirigentes de instituições de ensino. 

Ao serem questionados sobre as suas maiores preocupações ao assumirem o cargo 

de direção, alguns entrevistados pontuaram questões voltadas para a área pedagógica, tais 

como: violência e indisciplina no ambiente escolar, imagem e reputação da escola perante a 

comunidade na qual está inserida, evasão escolar, falta de motivação da equipe pedagógica, 

distanciamento das famílias e baixa qualidade da educação na escola. Alguns gestores se 

mostraram um pouco pessimistas quanto a algumas dessas questões, no entanto acreditam que 

essas preocupações foram e vêm sendo sanadas pela própria experiência de trabalho dos 

gestores e da equipe. 

Quanto aos entrevistados que mencionaram questões relativas à parte 

administrativa da gestão de uma escola, um deles mencionou sobre a gestão de pessoas e 

outros três sobre a gestão de recursos financeiros. Segundo esses três, a gestão financeira de 

uma escola é o grande desafio e preocupação de um gestor, porque se trata de algo 

completamente novo, que não é foco do trabalho de nenhum outro agente dentro da gestão 

escolar. Apesar de algumas dessas escolas terem em seu quadro de servidores um assistente 

técnico para a área financeira, toda a responsabilidade pela gestão dos recursos financeiros 

recai sobre o diretor. Assim, o Entrevistado 4 afirma que a gestão financeira é o pesadelo de 

todo gestor e pondera que o diretor leva cerca de dois anos para dominar essa área, sendo essa 

uma preocupação a qual é sanada à medida que o gestor vai adquirindo experiência e 

conhecimento na área. 

Sabe-se que, cada vez mais, os diretores escolares carecem de boa formação e de 

um suporte, haja vista que o trabalho do gestor escolar vai muito além do prescrito nas 

normas. Com relação ao apoio oferecido pela gestão educacional no âmbito macro, que 

deveria favorecer as atividades de gestão escolar, buscou-se identificar em que medida 

contribui para o desempenho dos diretores na condução das unidades educativas. 
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Notou-se que a maior parte dos entrevistados registrou a ausência do suporte por 

parte dos órgãos superiores de administração do sistema de ensino, conforme expresso pelo 

Entrevistado 7 (2016, p. 4): 

  

Normalmente a gente não tem apoio, normalmente as coisas todas chegam pra 

ontem, a secretaria manda um email pra gente, esse email chega muitas vezes no 

mesmo dia. Quer dizer, se você teve alguma falha aqui na internet, você não leu, 

você perdeu, entendeu? Então eu acho que a gente não tem muito esse apoio não, é 

mais cobrança. Diretor de escola ele é mais cobrado do que mesmo ajudado, né? 

(E7, p. 4). 

 

Essa visão que se tem dos órgãos superiores ocasiona em alguns gestores, até 

mesmo mais experientes, certa insegurança, conforme relatado pelo Entrevistado 2 (2016, p. 

11), que atua no cargo de diretor há 16 anos: 

 

Como instrução... A nossa superintendência ela peca muito nesse sentido, sabe? 

Pessoal é fraco demais em... Eu não sinto segurança em procurar. Se eu estou com 

um problema maior do que eu possa resolver, eu procuro porque eu tenho que 

respeitar a hierarquia, mas eu vou também procurar em Belo Horizonte, em outros 

setores que... E eu acho que eu não sinto essa segurança. 

 

Apesar do exposto, percebe-se que esse apoio, embora seja deficiente pra uns, 

mostra-se suficiente para outros, que estão no exercício do cargo há menos tempo, conforme 

denota a fala do Entrevistado 3 (2016, p. 3): 

 

Olha, na esfera estadual, a gente recebe sim um aparato eu acho que é muito 

positivo, né? Além de vir as instruções, tem as capacitações, tem o apoio, o tempo 

todo, então se eu recebi uma orientação, seja ela questão de legislação, ou seja ela 

pedagógica, se eu tiver qualquer dúvida, têm-se capacitações e, se ainda tiver 

dificuldade, tem uma equipe por trás, em cada setor, pra me amparar. Então, a 

chance de errar é muito pouca, porque tem-se uma equipe que trabalha em prol 

disso, de te dar uma cobertura. 

 

Em termos gerais, os gestores entrevistados consideraram que as orientações 

advindas dos órgãos superiores de administração do sistema de ensino não são suficientes 

para a solução dos problemas enfrentados na gestão das escolas. Eles pontuaram alguns 

aspectos que inviabilizam as possíveis soluções apresentadas por esses órgãos: 1) o caráter 

generalizado das orientações que desconsideram as peculiaridades das regiões e comunidades; 

2) o caráter mais coercitivo do que instrutivo da grande maioria das orientações; 3) a 

insuficiência de tempo e recursos que viabilizem o cumprimento das ações propostas; 4) a 

incompatibilidade ou falta de flexibilidade das orientações com os problemas enfrentados; 5) 
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as falhas na comunicação dos órgãos superiores com os gestores e comunidade escolar; 6) o 

caráter paliativo de algumas orientações que não apresentam preocupação com a causa dos 

problemas; 7) a falta de experiência, no contexto escolar, daqueles que propõem soluções no 

âmbito dos órgãos superiores do sistema de ensino. 

A esse respeito, cabe rememorar as considerações de Lück (2013). A autora 

considera que os sistemas de ensino costumam adotar uma postura administrativa de cima pra 

baixo. Para Lück (2013), os processos participativos de decisão não promovem a efetiva 

participação tanto em pequenas decisões como na proposição das políticas educacionais. 

Conforme pontuado pelos entrevistado, Lück (2013) também acredita que ações isoladas 

tendem a resultar em meros paliativos às demandas, tornando-se incapazes de promover a 

eficácia na aplicação de esforços e recursos com vistas à melhoria do ensino. 

Além disso, cabe ressaltar que a atuação dos gestores escolares está sempre sujeita 

às particularidades impostas não somente pelo ambiente externo, mas também pelo próprio 

ambiente escolar. Assim, conforme destacado por (Medeiros et al. 2014b, p. 122), a forma de 

atuação desses sujeitos dependerá não apenas das normas ou atribuições específicas, mas 

também das conjunturas externas que envolvem a comunidade escolar, das experiências 

anteriores vivenciadas pelos gestores, das interações existentes e das percepções subjetivas 

que obtêm desses estímulos. 

Com exceção do Entrevistado 4, todos os demais consideram o ambiente escolar 

propício ao desenvolvimento das competências requeridas ao gestor, tendo em vista a 

diversidade desse ambiente e das ideias que surgem ali, pelos diversos atores que compõem a 

comunidade escolar. No entanto, o Entrevistado 7 aponta que o excesso de burocracia pode 

dificultar o desenvolvimento dessas competências. 

Em consonância a essa ideia, Lück et al. (2012) consideram que a escola 

constitui-se um ambiente fértil em oportunidades de aprendizagem. Os autores consideram 

que as competências exigidas aos dirigentes escolares podem ser adquiridas, em certa medida, 

aproveitando-se plenamente desse ambiente, propício à construção de conhecimento. 

O Entrevistado 4, no entanto, atribui à tensão, própria do ambiente escolar, a 

causa desse ambiente não ser, na visão do entrevistado, propício ao desenvolvimento das 

competências requeridas ao gestor. Assim como o Entrevistado 1, o Entrevistado 4 pondera 

que a falta de profissionais para atuação em áreas específicas na escola faz com que os 

gestores tenham que se desdobrar para intervir em situações que não são da sua competência. 
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Na sua fala, apresenta um desabafo de como essa tensão interfere na atuação do gestor 

escolar: 

 

É um ambiente tenso. Ele é um ambiente completamente tenso. Se eu... Eu tenho 

dois cursos superiores, pra fazer o que eu faço, eu precisaria ser quase um atleta. 

Então dá a sensação de que se você fosse um indivíduo mais truculento, você estaria 

mais preparado pro embate do que um indivíduo intelectual. Porque o embate nosso 

do dia a dia, ele chega quase a questão do embate físico, né? Então, você trabalha 

gestão financeira, gestão pedagógica, você trabalha com alunos que tem déficit de 

atenção sem um psicólogo, você trabalha com o aluno que tem desvio de conduta 

sem um assistente social e você trabalha com um marginal que está dentro da escola 

sem ser um policial. Essa é a nossa realidade... (...) A gente começa o dia 

acreditando em todas as possibilidades e tecendo todos os sonhos e a gente vai 

embora acreditando que não volta no dia seguinte (E4, p. 2-3). 

 

Cabe rememorar aqui que autores como Klébis (2010) e Silva, Maraisa (2011) 

consideram que a função do diretor acaba ficando mais ligada aos aspectos burocráticos e 

técnicos do que aos pedagógicos, mesmo frente às propostas de democratização da gestão 

escolar. Outro fator que ganha destaque na discussão em tela é que, na visão de Lück, et al. 

(2012), os exemplos bem-sucedidos de gestão escolar participativa evidenciam que os 

gestores dedicam uma quantidade considerável de tempo à capacitação profissional. 

Nessa abordagem, conforme exposto por Medeiros, et al. (2014a), há uma ênfase 

no papel do diretor, não no sentido de atribuir a ele a responsabilidade isolada pelas ações que 

se desenvolvem no âmbito escolar, mas admitindo-se a importância e complexidade das 

responsabilidades atribuídas a ele. Portanto, fica notória a necessidade de preparação 

adequada dos diretores para que a gestão escolar avance no sentido de uma maior 

democratização de suas ações. 

Pode-se inferir, embasados na reflexão sobre a função social da escola e nas 

finalidades históricas dessa instituição, elencadas neste estudo por autores como Félix (1984), 

Vieira (2002), Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) e ainda Klébis (2010), que as iniciativas 

ou ausência de iniciativas de capacitação dos gestores escolares estão associadas não somente 

ao papel desempenhado por esse ator no âmbito da gestão escolar, mas também ao papel 

desempenhado pela escola no âmbito da sociedade na qual está inserida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos dados apresentados, pode-se inferir que a formação dos gestores 

escolares da rede pública estadual do município de Teófilo Otoni se deu por meio do 

Progestão e acontece, atualmente, de forma empírica, à medida que o diretor vai alcançando 

experiência na gestão escolar. Há de se ressaltar que nenhum dos gestores apontou que o 

preparo deles para a função de gestão teria sido decorrente da formação acadêmica ou da 

participação em programas de capacitação na área de gestão escolar. A experiência de 

trabalho deles, como docentes ou enquanto equipe gestora, é que promoveu o preparo ou 

mesmo o incentivo para encarar o desafio de atuar como diretores escolares. 

Apesar disso, os entrevistados concordam que, embora indispensáveis, a formação 

acadêmica inicial somada à experiência profissional não são suficientes para prepará-los para 

o exercício da gestão escolar. Eles consideram que é necessário aperfeiçoamento e atualização 

constantes, ressaltando a importância das capacitações. 

Conforme evidenciado no referencial teórico e nas falas dos entrevistados, o 

estado de Minas Gerais não possui política de capacitação dos dirigentes das escolas públicas 

e o único programa estruturado de capacitação de gestores escolares oferecido aos diretores 

em exercício até o momento foi o Progestão, do qual participaram os gestores entrevistados, 

com exceção dos dois deles que tomaram posse no início do ano de 2016. 

Embora não seja objeto específico de discussão neste trabalho, o fato dos gestores 

que fizeram o Progestão apresentarem pouca lembrança acerca do programa leva a alguns 

questionamentos, tais como: a aprendizagem foi satisfatória? Há aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no curso? O programa alcançou os seus objetivos? Todos esses questionamentos 

podem ser alvo de pesquisas futuras sobre o tema, com vistas a subsidiar melhorias e 

reformulações ao programa, caso haja novas edições. 

Observou-se que gestores que estão há mais tempo na direção das escolas 

demonstraram mais tranquilidade em falar das suas dificuldades. Quanto aos gestores que 

assumiram no início de 2016, mostraram-se seguros e encorajados quanto ao desempenho das 

suas funções, mesmo sem contar com formação específica. Além disso, estes demonstraram 

mais esperança quanto à possibilidade de serem preparados por meio de programas de 

capacitação, enquanto os outros, por saberem da ausência dessa política, já se mostraram mais 

pessimistas quanto a essa perspectiva. 
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A experiência deste estudo revela que a condição para atuar como gestor escolar 

está atrelada à carreira docente, sem a realização de uma capacitação que o prepare para a 

atuação como gestor. Ao ser alçado ao cargo de gestor, faz das experiências intra e 

extraescolares seu melhor mecanismo de solução e decisão das questões administrativas e 

pedagógicas que por vezes se misturam e se confundem em sua base empírica de resolução.  

Do ponto de vista institucional, não existem ações promovidas pela SEE/MG 

direcionadas à capacitação dos gestores escolares. Antes, a gestão educacional desenvolvida 

no âmbito do sistema de ensino considera que o empirismo do dia a dia poderá suprir as 

necessidades de gestão da escola e relega a concepção e realização de capacitações a 

momentos meramente informativos. 

Diante da estrutura organizacional da escola e dos processos de gestão que ali se 

desenvolvem, enquanto função determinante dos rumos dela, a capacitação mostra-se como 

um importante fator de qualificação da atuação da escola como instituição essencial à 

sociedade. Entretanto, mostra-se, também, como um grande desafio a ser superado, sobretudo 

pelos sistemas de ensino, sobre os quais recai a responsabilidade pela qualificação dos 

gestores das unidades escolares a eles vinculados. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Este instrumento faz parte de um projeto de pesquisa de caráter 

acadêmico/científico, que objetiva analisar a capacitação recebida pelos gestores escolares da 

rede pública estadual de ensino do município de Teófilo Otoni. Trata-se de um projeto de 

dissertação proposto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

 

Bloco I – Perfil do entrevistado 

 

Informações pessoais: 

1. Nome: _________________________________________________________________ 

2. Idade: __________________________________________________________________ 

3. Formação acadêmica (graduação e pós-graduação): ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Informações profissionais: 

4. Escola onde atua:_________________________________________________________ 

5. Há quanto tempo trabalha na referida escola: ___________________________________ 

6. Há quanto tempo atua na direção da referida escola: _____________________________ 

7. Há quanto tempo atua na gestão escolar: ______________________________________ 

8. Ocupou outros cargos na gestão escolar? Se sim, esclarecer quais, onde e por quanto 

tempo. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Ocupou cargos em órgãos superiores do sistema de ensino? Se sim, esclarecer quais e por 

quanto tempo. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Bloco II – Contribuição da formação inicial e experiência profissional na gestão 

escolar 

 

10. Ao ocupar o cargo de diretor, você se sentia preparado (a)? Comente. 

11. Quais eram as suas maiores preocupações? Como elas foram sendo amenizadas? 

12. Em quais aspectos teóricos e práticos a formação acadêmica tem contribuído com a sua 

atuação na gestão escolar? 

13. Quais aspectos da gestão administrativa foram contemplados na grade curricular do 

curso que o habilitou para a função de gestão? 

14. Em sua opinião, a atualidade dos conteúdos cumpridos no curso possibilita a aplicação 

dos mesmos no cotidiano da escola? Se sim, comente. Se não, aponte de que forma os 

cursos de formação de gestores escolares podem ser aderentes ao cotidiano escolar atual. 

15. Quais aspectos podem ser melhorados na formação inicial do gestor escolar? 

16. As orientações oficiais advindas de órgãos superiores de administração do sistema de 

ensino são suficientes para a solução dos problemas enfrentados pelos gestores? Comente. 

17. Como a experiência profissional individual contribui para a solução de problemas no 

âmbito da gestão escolar? 

18. Como a experiência profissional coletiva contribui para a solução de problemas no 

âmbito da gestão escolar? 

19. Você considera o ambiente escolar propício ao desenvolvimento das competências 

requeridas ao gestor? Comente. 

20. Você considera que a sua formação inicial, somada a experiência profissional são 

suficientes para prepará-lo para o exercício da gestão escolar? Comente. 

 

Bloco III – Participação em programas de capacitação 

 

21. Você tem conhecimento dos programas de capacitação de gestores escolares oferecidos 

por iniciativa do Estado? Se sim, quais? 

22. Você tem conhecimento de programas de capacitação de gestores escolares oferecidos 

pela iniciativa privada? Se sim, quais? 
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23. Você participou de capacitações que o prepararam para a função de gestão escolar antes 

de ocupar o cargo? Se sim, responda acerca de cada uma delas: 

a) qual foi o curso; b) quando foi a participação; c) duração / carga horária; d) periodicidade 

com que é oferecida; e) responsável pela promoção; f) responsável pela oferta. 

24. Você participou de capacitações que o prepararam para a função de gestão escolar 

depois de ocupar o cargo? Se sim, responder acerca de cada uma delas: 

a) qual foi o curso; b) quando foi a participação; c) duração / carga horária; d) periodicidade 

com que é oferecida; e) responsável pela promoção; f) responsável pela oferta. 

25. Os demais integrantes da equipe gestora têm acesso a capacitações que objetivam a 

preparação para a participação na gestão escolar? Comente. 

26. A periodicidade com que ocorre a troca de diretores, por mandato, compromete a 

aplicação dos conhecimentos e habilidades adquiridos nas capacitações realizadas? 

Comente. 

 

Bloco IV – Percepções quanto às capacitações das quais tenha participado 

                  (com exceção do Progestão) 

 

27. Qual o conteúdo básico das capacitações de que você participou? 

28. Quais metodologias foram utilizadas nas capacitações de que você participou? 

29. Qual a contribuição das capacitações prévias, na sua atuação enquanto gestor? 

30. Pontue de 1 a 5, considerando a seguinte classificação: 

1. Insuficiente; 2. Razoável; 3. Bom; 4. Ótimo; 5. Excelente 

De que forma os programas de capacitação de que você participou, promovidos de forma 

oficial (1) ou por iniciativas particulares (2), contribuíram para auxiliá-lo nos seguintes 

aspectos: 

a) resolução de conflitos 1 (    ) 2 (    ) 

b) atuação conveniente em situações de tensão 1 (    ) 2 (    ) 

c) desenvolvimento do trabalho em equipe 1 (    ) 2 (    ) 

d) monitoramento de resultados 1 (    ) 2 (    ) 

e) planejamento e implementação do projeto político pedagógico da escola 1 (    ) 2 (    ) 

f) promoção da integração escola-comunidade 1 (    ) 2 (    ) 

g) criação de novas alternativas de gestão 1 (    ) 2 (    ) 

h) realização de negociações 1 (    ) 2 (    ) 

i) mobilização dos atores na realização das ações educacionais 1 (    ) 2 (    ) 

j) estabelecimento e manutenção do processo de comunicação e diálogo 1 (    ) 2 (    ) 
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k) estabelecimento de unidade na diversidade 1 (    ) 2 (    ) 

l) planejamento e coordenação de reuniões eficazes 1 (    ) 2 (    ) 

m) articulação de interesses distintos 1 (    ) 2 (    ) 

31. No que diz respeito a: a) temáticas; b) métodos de ensino; c) material didático; d) 

instrutores; e e) estrutura, quais os pontos fortes, limitações e possibilidades de melhoria 

das capacitações de que você participou? 

32. Você já participou da concepção e planejamento de programas de capacitação voltados 

para gestores escolares? Se sim, relate sua experiência. 

33. Em sua opinião, quais os princípios norteadores de programas de capacitação eficazes? 

 

Bloco V – Percepções quanto ao Progestão 

 

34. Qual modalidade de capacitação oferecida você concluiu no Progestão? 

(a) especialização; (b) aperfeiçoamento; ou (c) extensão 

35. Quais foram as estratégias didáticas adotadas nos módulos do Progestão? 

36. Quais as temáticas abordadas no Progestão? 

37. Pontue de 1 a 5, considerando a seguinte classificação: 

1. Insuficiente; 2. Razoável; 3. Bom; 4. Ótimo; 5. Excelente 

De que forma o Progestão contribuiu para auxiliá-lo nos seguintes aspectos: 

a) resolução de conflitos (    ) 

b) atuação conveniente em situações de tensão (    ) 

c) desenvolvimento do trabalho em equipe (    ) 

d) monitoramento de resultados (    ) 

e) planejamento e implementação do projeto político pedagógico da escola (    ) 

f) promoção da integração escola-comunidade (    ) 

g) criação de novas alternativas de gestão (    ) 

h) realização de negociações (    ) 

i) mobilização dos atores na realização das ações educacionais (    ) 

j) estabelecimento e manutenção do processo de comunicação e diálogo (    ) 

k) estabelecimento de unidade na diversidade (    ) 

l) planejamento e coordenação de reuniões eficazes (    ) 

m) articulação de interesses distintos (    ) 

38. No que diz respeito a: a) temáticas; b) métodos de ensino; c) material didático; d) 

instrutores; e e) estrutura, quais os pontos fortes, limitações e possibilidades de melhoria do 

Progestão? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: 

“CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES: um estudo nas escolas da rede pública 

estadual do município de Teófilo Otoni”, em virtude de assumir o cargo de direção em uma 

escola estadual do referido município. 

A pesquisa em questão será desenvolvida pela mestranda Priscila Barbosa dos 

Santos sob a orientação do Prof. Simão Pereira da Silva do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com a sua instituição, nem mesmo 

prejuízo para a relação desta com a UFVJM. 

O objetivo desta pesquisa é a analise da capacitação recebida pelos gestores 

escolares da rede pública estadual de ensino do município de Teófilo Otoni. Mais 

especificamente, pretende-se: 1) identificar, no planejamento orçamentário do estado de 

Minas Gerais e nos planos da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, as 

iniciativas em relação à capacitação de gestores escolares; 2) caracterizar os programas de 

capacitação dos quais os diretores tenham participado, motivados por iniciativa individual ou 

pelo Estado; e 3) discutir a contribuição da capacitação na atuação do gestor público na 

educação. 

Caso você decida aceitar o convite, após esclarecimentos e consentimento firmado 

por meio deste termo, realizará uma entrevista que será gravada para posterior transcrição das 

respostas e tratamento dos dados. O tempo previsto para a sua participação é de 

aproximadamente duas horas. 

Os riscos relacionados com a sua participação serão mínimos, podendo ser: a) a 

quebra do sigilo das informações pessoais; e b) o constrangimento em responder alguma (s) 

pergunta (s). Esses riscos serão minimizados, respectivamente: a) pelo comprometimento 

ético do pesquisador em manter o anonimato dos entrevistados, assegurando que a guarda e 

manuseio das gravações e transcrições garantam o sigilo das informações pessoais dos 

sujeitos da pesquisa; e b) pela possibilidade dos participantes optarem por não responder a 

qualquer uma das perguntas ou interromperem a entrevista a qualquer momento retirando o 

consentimento em participar da pesquisa. Além disso, os participantes terão acesso ao 

acompanhamento das etapas da pesquisa, podendo solicitar cortes ou exclusão de partes das 

falas com as quais discordarem. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos, destacando-se 

o estímulo à promoção de reflexões críticas acerca das suas experiências com capacitações 

para a função de gestor e das suas necessidades e percepções quanto ao processo de 

capacitação de gestores da área da educação. Considera-se ainda a possível contribuição para 

o diagnóstico e reflexão acerca do processo de capacitação de gestores escolares no âmbito 

das escolas estaduais de Minas Gerais além da geração de informações que complementem o 

conhecimento acadêmico e científico nas áreas relacionadas ao tema desta pesquisa. 
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Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos 

e similares, entretanto, a sua identidade será resguardada eticamente, sendo que na análise dos 

dados não serão expostos os nomes dos entrevistados. Assim, ressalta-se que os 

dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não 

possibilitando sua identificação. 

A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Não há previsão de gastos decorrentes da sua participação e 

por isso, não haverá nenhum tipo de ressarcimento aos participantes. Não está previsto 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Os dados coletados por meio da sua participação poderão ser utilizados em 

pesquisas futuras, desde que haja novo consentimento da sua parte. Neste caso, antes da 

realização da pesquisa futura, o novo projeto será encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) para análise ética. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço dos 

pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou 

em qualquer momento. 

 

Pesquisadores: 

_________________________________ _________________________________ 

Priscila Barbosa dos Santos 

Responsável pelo projeto 

pri_ped@hotmail.com 

(33) 98816-0530 

Prof. Simão Pereira da Silva 

Orientador 

professorsimao@ufvjm.edu.br 

(33) 98885-1767 

 

UFVJM/Campus do Mucuri – Teófilo Otoni/MG 

Rua do Cruzeiro, nº 01, Bairro Jardim São Paulo, CEP 39803-371 

Telefone: (33) 3529-2700 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da pesquisa e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da mesma, mediante a garantia do anonimato e sigilo referentes à minha participação. 

 

Sujeitos da pesquisa: 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

Local: _______________________________________________ Data: _____/_____/_____  

___________________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG, CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 e (38)3532-1200 – Ramal 1240 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 

mailto:pri_ped@hotmail.com
mailto:professorsimao@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br

