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RESUMO 
 
Na discussão sobre a gestão democrática da escola pública brasileira, tendo seu 
ápice na década de 1980 em decorrência de todo o processo de redemocratização 
do país e a partir da Constituição Federal de 1988, a tônica dos processos de 
melhoria da qualidade da educação ganha destaque nas pesquisas e na 
implantação de políticas públicas educacionais. Evidencia-se o papel do 
diretor/gestor escolar frente às propostas de melhorias, sendo ele o grande líder, 
mentor e o responsável por coordenar os objetivos escolares, articulando toda a 
equipe e a comunidade escolar, para a promoção efetiva da aprendizagem dos 
alunos. Ao analisar as atribuições do gestor/diretor emerge a necessidade de se 
aprofundar o estudo sobre as formas de provimento ao cargo existente nos sistemas 
de ensino, sendo este o objetivo central deste estudo. Diante disso, com o apoio da 
literatura referente ao tema e da pesquisa de campo, via aplicação e análise de 
questionários realizados com gestores e professores, o estudo balizou-se no 
levantamento bibliográfico para analisar as principais formas de acesso ao cargo: a 
nomeação, o concurso público, a eleição e os sistemas mistos. Conceituar e 
caracterizar o perfil do gestor/diretor escolar (formação, atribuições e competências) 
com destaque, dos diretores das escolas municipais de Franca/SP; analisar a 
modalidade de indicação/nomeação instituída na Secretaria Municipal de Franca/SP 
e as concepções dos gestores e equipes escolares sobre a forma mais democrática 
de acesso ao cargo de gestor/diretor são desmembramentos de todo este estudo. 
Os dados da pesquisa de campo aplicada às equipes escolares - coordenador 
pedagógico, orientador educacional, pedagogo e professor - apontam formas mais 
democráticas para a escolha de diretor, na visão dos profissionais entrevistados, 
exceto na visão dos diretores que já estão na função, através da nomeação: estes 
defendem a continuidade desta modalidade de nomeação. Em âmbito nacional a 
modalidade de nomeação ainda é a mais utilizada entre os sistemas, preservando o 
patrimonialismo na administração pública. A partir do referencial teórico e da 
pesquisa de campo apresenta-se, como proposta de intervenção à realidade 
pesquisada, um documento norteador para a seleção de diretor/gestor que atenda 
às legislações propostas e sirva de referência para a implantação de uma política 
local que privilegie os interesses da gestão escolar. A existência de padrões de 
competências atrelados a outros pré-requisitos podem conferir ao gestor/diretor 
maiores habilidades para gerir o cotidiano escolar e todo o processo educativo para 
o melhoramento contínuo das instituições escolares, tendo como foco principal, a 
formação integral dos alunos – alvo central das políticas de desenvolvimento social e 
econômico do país. 
 
Palavras-chave: políticas educacionais. gestão escolar.  diretor de escola. formas 
de acesso ao cargo. 
 



 

 

MARQUETI, Andrea. Policies of access to the position of school manager in 
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ABSTRACT  
 
In the discussion about the democratic management of Brazilian public schools, 
which had its climax during the 1980’s because of the process of redemocratization 
which Brazil was going through and after 1988 Brazilian Federal Constitution, the 
tonic of processes of quality improvement in education starts to be recognized in 
researches and implementation of educational public policies. In this field, the role of 
the director face the propositions of improvement gets into spotlight, once the 
manager is the greatest leader and mentor, responsible for coordinating the 
educational objectives and articulating them with team and community in order to 
promote the effective learning of students. However, when analyzing the role of a 
school manager, there may arise the necessity of getting deeper into the study about 
the ways which the position is filled in nowadays in the Brazilian educational system, 
being this point the reason of this study.  Once our objective is settled, a 
bibliographical research was made in order to analyze the main ways of access to 
the position of school manager which are available nowadays: nomination, public 
conquest, election and mixed systems. Conceptualizing and characterizing the role of 
school manager – its training, assignments and competencies; describing the profile 
of a basic education Brazilian school manager, highlighting the ones who work in 
municipal schools in the city of Franca/SP; also analyzing the forms of 
indication/nomination instituted into the Municipal Secretary of Franca and the 
conceptions these managers and school teams have about which way of access they 
judge to be the most viable or democratic in order to reach the position of school 
manager are examined in this study. Field research data applied to Franca school 
teams – pedagogical coordinator, school advisers, educator and teachers – points to 
options that have more democratic forms of choosing a school manager, although 
the interviewed managers do not agree, once they fill the position through 
nomination. Managers who were interviewed defend the maintenance of nomination 
system. Parting from theoretical research and field research, it is going to be 
presented as a proposition of intervention, which is inherent to the professional 
master degree that led to this dissertation, a document that will present a way to 
select school managers that will attend to the proposed legislation and is settled as 
reference to the implementation of a public policy that is going to have in mind the 
school management’s interests. Existing patterns of competence together with other 
pre-requisites may confer to managers bigger abilities to manage the everyday work 
into the school as well as all the educative process, having in mind the healthy 
development of educational institutions which focus on students’ integral 
development – central target of policies of social and economic development in any 
country. 
 
 
Keywords: educational policies. school management. school manager. ways of 
access to school manager’s position. 
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INTRODUÇÃO  

 

As organizações escolares se configuram em espaços privilegiados de 

formação de cidadãos, por meio do oferecimento de uma educação sistematizada 

que oportuniza a apropriação da cultura humana produzida historicamente. Neste 

sentido, as políticas públicas educacionais devem caminhar para garantir a todos os 

alunos o direito de acesso, permanência e sucesso em sua trajetória escolar.  

Nessa complexa tarefa, a tônica de várias pesquisas e investimentos em 

melhorias da qualidade em educação vem sendo a formação profissional dos 

educadores. No entanto, examinando a escola sob uma perspectiva mais 

abrangente, há outro profissional que, atualmente, ganha foco e protagonismo: o 

diretor escolar, ou denominado em algumas regiões do país como gestor escolar. 

Sabe-se que as proposições e medidas adotadas na gestão da escola estão 

vinculadas, em grande parte, à organização geral liderada e exercida pelo diretor da 

escola.  

Nesse contexto, como tema principal desta pesquisa está a Gestão Escolar, 

tendo como objetivo geral deste estudo analisar as principais políticas existentes de 

seleção e nomeação ao cargo de gestor/diretor escolar da educação básica. Como 

decorrência desta análise, os objetivos específicos são: conceituar o que é ser 

gestor/diretor escolar - sua formação, atribuições e competências; caracterizar o 

perfil dos gestores/diretores da educação básica a nível nacional e local; analisar a 

modalidade de indicação/nomeação instituída na Secretaria Municipal de Franca e 

as concepções dos gestores e equipes escolares, sobre a forma de acesso, que eles 

julgam ser a mais viável para se ter acesso ao cargo de gestor/diretor. Como 

proposta de intervenção à realidade pesquisada, inerente ao curso de mestrado 

profissional, há a apresentação de um documento norteador para a seleção de 

diretor/gestor que atenda às legislações propostas e sirva de referência para a 

implantação de uma política local que privilegie os interesses da gestão escolar 

como primeiro objetivo, ao se nomear um diretor. 

 Como bem mostram os estudos e pesquisas na área, a existência de 

padrões de competência atrelados a outros pré-requisitos podem conferir ao 

gestor/diretor maiores habilidades para gerir o cotidiano escolar e todo o processo 

educativo. Isso acarretaria em um desenvolvimento saudável das instituições 
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escolares, tendo como foco principal o desenvolvimento integral dos alunos – alvo 

central das políticas de desenvolvimento social e econômico de qualquer país. 

Para tanto, este trabalho foi organizado da seguinte forma: 

No capítulo 1, intitulado de “Concepções de gestão escolar e suas 

competências”, apresentam-se as concepções de administração e gestão escolar, 

assim como a estrutura organizacional de uma escola até se chegar às 

competências de um gestor, pautadas nas dimensões existentes da gestão escolar. 

Há também o detalhamento do perfil dos gestores/diretores, apontado pelos dados 

da Prova Brasil (a partir de questionário desenvolvido com os diretores das escolas 

públicas pelo Ministério da Educação, em 2011, quando a Prova Brasil foi aplicada 

aos alunos) assim como as principais políticas de acesso e seleção ao cargo em uso 

no Brasil.  

No capítulo 2, “Políticas de acesso ao cargo de diretor/gestor”, a proposta foi 

iniciar um detalhamento sobre as principais políticas de acesso ao cargo de 

diretor/gestor existentes no país, com destaque para as modalidades de indicação, 

concursos públicos, eleições e sistemas mistos, tendo como apoio os estudos e 

pesquisas produzidos neste campo. Este capítulo subsidiou a análise final desta 

pesquisa, quando foram estudadas as conexões entre o perfil dos diretores de 

Franca com os processos de gestão escolar e a elaboração da proposta de 

intervenção apresentada no capítulo 4.  

No capítulo 3, “A Gestão escolar na Rede Municipal de Franca/SP e a política 

de acesso ao cargo de Diretor/Gestor”, apresenta-se a estrutura da Secretaria 

Municipal de Educação de Franca, desde sua estrutura física, organização de 

principais cargos e funções de apoio à gestão escolar, a estrutura das Escolas 

Municipais de Franca, o perfil do gestor/diretor – delineado a partir da pesquisa de 

campo desenvolvida para este estudo e a visão do gestor/diretor e dos diferentes 

atores que compõem a Gestão Escolar – diretor, coordenador pedagógico, 

orientador educacional, pedagogo, pedagogo das Salas de Recursos Multifuncionais 

e professores, sobre a forma de nomeação adotada na Rede Municipal de Franca. 

Ressaltam-se, neste capítulo, as contribuições da pesquisa de campo, sendo 

possível desenvolver algo ainda inédito nos estudos e registros publicados até o 

momento: o perfil dos diretores/gestores das escolas municipais locais, assim como 
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a opinião dos diferentes atores sobre a forma de acesso ao cargo de diretor, 

possibilitando assim o desdobramento do capítulo 4.  

No capítulo 4, intitulado “Documento norteador para a construção de uma 

política de seleção de diretor/gestor para as escolas da rede municipal de Franca – 

novas perspectivas e novos olhares”, apresentam-se uma proposta de intervenção, 

pautada em todos os estudos teóricos realizados nos capítulos anteriores, assim 

como as contribuições valiosas da pesquisa de campo. A proposta pode ser 

denominada como um documento norteador que servirá de fonte para a implantação 

de uma política local de nomeação ao cargo de diretor/gestor, partindo dos 

princípios da oportunidade de participação aos candidatos interessados ao cargo 

(primando pelos requisitos propostos para a investidura no cargo, previsto no 

Estatuto do Magistério Municipal de Franca) e objetivando a comprovação das 

competências profissionais necessárias para o exercício da função.  

É imprescindível salientar que todo este trabalho foi inspirado a partir de anos 

de observação da realidade, por parte da pesquisadora1, enquanto profissional do 

quadro do magistério da Secretaria Municipal de Educação de Franca. A 

oportunidade de se ter um mestrado profissional pela UNESP/Franca, com a área de 

concentração voltada para a Análise e planejamento de políticas públicas, tendo 

entrada para o campo da gestão educacional, instigou a articulação da busca 

acadêmica para a análise e os desafios encontrados na prática vivenciada, ao longo 

dos anos de experiência. A possibilidade de aprender a delinear uma proposta, 

pautada em critérios consistentes e assistida por professores-doutores da 

Universidade, encontra sustentação para novas perspectivas e novos olhares para a 

educação básica, em especial, para o estudo desta pesquisa e para contribuir com a 

política municipal local. 

                                            
1
 A pesquisadora é concursada na Rede Municipal de Franca desde o ano de 1996. Atuou como 

professora dos anos iniciais da educação básica por cinco anos; professora coordenadora da 
educação infantil; foi formadora do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores/PROFA-
MEC; formadora/gestora do programa Melhoria da Educação no município, responsável pela 
capacitação dos secretários municipais de educação dos municípios que abrangem o entorno de 
Franca e implantação do programa na Secretaria de Educação de Franca; atuou como diretora da 
equipe de gestão pedagógica da Secretaria de Educação e atualmente é consultora do Programa 
Gestão Escolar de Qualidade e coordenadora de educação e ensino, atuando na gestão geral da 
Secretaria Municipal de Educação. Todas as funções desenvolvidas sempre estiveram e estão 
intimamente ligadas à gestão escolar, principalmente, à atuação dos diretores e equipes gestoras das 
escolas municipais. 
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CAPÍTULO 1: CONCEPÇÕES  DE GESTÃO ESCOLAR E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

A indicação da gestão democrática na escola, a partir da Constituição Federal 

de 1988, determinando que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios de 

igualdade, liberdade, gratuidade e gestão democrática,  trouxe um novo olhar por 

parte da sociedade, de pesquisadores e dos profissionais que nela trabalham. O 

propósito deste capítulo foi realizar um levantamento do pensamento sobre gestão 

escolar no Brasil e as dimensões da gestão escolar hoje. A começar pela concepção 

de administração geral, por ter sido entendida, em certo período, que os problemas 

educacionais resultavam da falta de tratamento administrativo até a concepção de 

gestão escolar, voltada à abertura dos processos de gestão de uma escola à 

participação da comunidade escolar. Deste percurso, resulta um breve detalhamento 

da estrutura organizacional de uma escola e, com especial enfoque, o papel do 

diretor/gestor escolar, não apenas como um executor de tarefas, mas como o 

responsável por assegurar a integração dos demais papéis existentes na escola 

bem como o alcance dos objetivos educacionais. Neste sentido, as competências do 

diretor/gestor e o perfil dos diretores das escolas públicas de educação básica no 

Brasil compõem o estudo a seguir. 

 

1.1  Da administração à gestão escolar 

 

Partir do contexto histórico como fio condutor para a abordagem dos modelos 

de gestão permite analisar as transformações do sistema educacional brasileiro, 

face aos processos históricos, econômicos, sociais, políticos e educacionais. 

Estudos demonstram2 que uma pretensa universalidade dos princípios e os 

métodos da organização escolar originaram-se da experiência administrativa, dos 

princípios da administração, utilizados na empresa capitalista, sendo transpostos 

para as organizações de modo geral, incluindo as escolas. A palavra administrar3, do 

                                            
2
 Indica-se para o entendimento do tema LIBÂNEO, José Carlos (2013), LOMBARDI, ANDREOTTI, 

MINTO (2012), PARO, Vitor Henrique (2011), LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI (2008). 
3
 Definições deste parágrafo disponíveis em 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=administrar>. Acesso 01 fev. 2015. 
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latim administrare, significa o ato de gerir, governar, reger (negócios particulares ou 

públicos) e por administração entende-se o ato de administrar, ou seja, a própria 

ação de direção de estabelecimento público ou privado. Nesta vertente de 

definições, a palavra gestão, do latim gestione, também denota ato de gerir, 

administrar e dirigir.  

A administração surgiu e teve seu desenvolvimento acompanhando as 

tendências e transformações do modo capitalista de produção. De acordo com 

Lombardi (2012), a moderna administração nasceu nas últimas décadas do século 

XIX, com a finalidade de institucionalizar estratégias organizacionais para disciplinar 

o trabalho e conquistar maior produtividade. Esta concepção é pautada na lógica de 

racionalização do trabalho, no aumento da produtividade e, consequentemente, na 

busca crescente por lucratividade, através da coordenação do trabalho dos 

operários nas fábricas, do controle das pessoas ou órgãos, nas diferentes atividades 

políticas e sociais.  

Dessa concepção de administração, ampliou-se a divisão do trabalho. A 

divisão social, a divisão técnica da organização do trabalho e a divisão da sociedade 

e do Estado acabaram por produzir o “parcelamento das várias atividades exigindo a 

formação de especialistas nas diversas áreas de atividades, o que facilitou o 

domínio político e social exercido pelo capital, impondo ao trabalhador uma condição 

de alienação e de parcelamento” (LOMBARDI, 2012, p.24). A atividade de trabalho 

levou à transformação da força de trabalho em mercadoria. O controlador do capital 

passou a ter, além do controle de seu próprio capital, a visão do conjunto de 

condições e fatores que possibilitassem sua acumulação. Neste sentido, ampliou-se 

o controle existente nas fábricas e nas demais dimensões sociais, como hospitais, 

escolas, universidades e outras instituições e organizações. 

Nas transformações no campo da divisão de trabalho, aconteceram também 

“divisões entre trabalho individual e social, intelectual e manual, também foi sendo 

implantada a separação entre saber e fazer, planejar e executar, mandar e 

obedecer” (LOMBARDI, 2012, p.25). Neste caso um rígido sistema de controle social 

e aumento da produtividade foram instalados.   

Já no século XX, a imposição por aperfeiçoamento e especialização de todos 

os profissionais foi o pensamento que levou os trabalhadores e administradores à 

crença de que o conhecimento especializado e utilizado de forma eficiente levaria a 



22 

 

 

uma promoção da produtividade e, consequentemente, à ampliação do bem-estar a 

toda a sociedade. 

À medida que a sociedade capitalista se modificava, as instituições 

educacionais foram se tornando mais complexas. As novas classes sociais urbanas 

emergiam, e a exigência por acesso à cultura letrada, através do ingresso às 

escolas, eram as reivindicações da sociedade às autoridades governamentais. 

Neste contexto, a escola reproduzia as formas de organização da sociedade em que 

se encontrava inserida e, apesar do discurso de que atendia a toda a sociedade, 

Lombardi (2012) ressalta que ela assumia atendimentos diferenciados das diversas 

classes sociais. Contudo, os métodos e técnicas até então utilizados em empresas 

capitalistas passaram a fazer parte, de uma maneira geral, dos princípios 

administrativos de todas as organizações, incluindo as instituições escolares. 

 

Foi assim que, embora adaptados a cada circunstância, foram empregados 
nas instituições escolares, pois uma vez que se ampliou a rede escolar, 
surge a necessidade de estabelecer-se um modelo burocrático de 
funcionamento, ou seja,  a necessidade de impor às instituições escolares 
regras semelhantes às existentes nas empresas, portanto, regidas de 
normas escritas, divisão do trabalho hierarquizado pelo cargo e 
responsabilidade etc. (LOMBARDI, 2012, p. 26). 

 

 Lombardi (2012) destaca ainda que, nas escolas, o intuito dos princípios da 

administração foi empregado para que a eficiência, a produtividade e o êxito fossem 

alcançados, assim como nas atividades empresariais. Desta concepção, surgiu a 

administração escolar. 

Nota-se que os pressupostos e as teorias da administração de empresas 

aplicadas à educação nada mais são que resultados de contradições históricas, 

transformações sociais e interesses políticos em jogo na sociedade. 

 

Enquanto a administração de empresa desenvolve teorias sobre a 
organização do trabalho nas empresas capitalistas, a administração escolar 
apresenta proposições teóricas sobre a organização do trabalho na escola e 
no sistema escolar. (FELIX, 1985, p. 71 apud LOMBARDI, 2012, p. 22). 

 

Paro (2011), em seus estudos sobre administração de empresas e 

administração escolar no Brasil, ressalta os trabalhos de José Querino Ribeiro, em 

meados do século passado, onde esse autor constata que os aspectos, tipos, 
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processos, meios e objetivos da administração são semelhantes nas empresas e 

nas instituições escolares.  

 

Os princípios de submissão do interesse particular ao geral, de 
centralização e descentralização, de ordem e de iniciativa e de equidade e 
união, encontram-se, por sua vez, com a mesma importância e os mesmos 
aspectos, seja na empresa industrial, seja na escolar. Mas, dum modo 
geral, todos são aplicáveis à escola, porque existe certa identidade de 
organização entre as empresas em geral e a escolar. (RIBEIRO, 1938, p. 28 
apud PARO, 2011, p.35). 

 

Ainda de acordo com Paro (2011), Ribeiro chega a igualar as instituições 

empresarias com as escolas, como forma de se conseguir que os objetivos 

educacionais fossem realizados com a mesma eficiência com que se realizava o 

trabalho nas empresas. 

 

(...) pois lhe faltava precisamente esta compreensão de que o fim da 
empresa capitalista, o lucro, só pode ser conseguido com a exploração do 
trabalhador, por meio da apropriação, pelo proprietário, dos meios de 
produção, do excedente do valor produzido pelo trabalhador, com objetivos, 
portanto, contrários aos da educação como emancipadora dos sujeitos 
(PARO, 2011, p. 36). 

 

Dentre o vasto campo de estudos produzidos sobre a tarefa de administrar, 

organizar, dirigir, gerir e tomar decisões, a tendência é de serem configuradas todas 

estas denominações no conceito de administração, sendo assim uma ramificação da 

ciência da administração ou uma teoria da administração. Neste sentido, estas 

“tarefas remetidas à escola configuram a administração escolar - ou educacional, 

conforme o âmbito de análise” (LIBÂNEO, 2013, p. 88). 

Como crítica ao modelo de estrutura de escola organizada, a partir de 

modelos de empresas privadas, Paro (2011) traz ideias de outros estudiosos: 

 

Desdobrou-se o processo educacional em uma série de etapas – à maneira 
industrial – em monótona sequência (o trabalho das várias classes), pela 
qual a matéria-prima (os alunos) tinha que passar. Finalmente, todos os 
alunos recebiam notas e passavam ou eram rejeitados, como um produto 
industrial sujeito a controle de qualidade. O ponto culminante, loucura 
inevitável dos educadores públicos, foi o de reproduzir na escola e na 
organização social e administrativa da fábrica com gerentes, supervisores, 
chefes de turma e empregados disfarçados sob os títulos de 
superintendentes, diretores, chefes de departamento e professores. 
(BREMER, VON MOSCHZISKER, 1975, apud PARO, 2011, p.34). 
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Anísio Teixeira, com sua vasta experiência e familiaridade com o processo 

pedagógico, argumenta a respeito da especificidade da administração escolar: 

 

Jamais, pois, a administração escolar poderá ser equiparada ao 
administrador de empresa, à figura hoje famosa do manager (gerente) ou do 
organization-man, que a industrialização produziu na sua tarefa de 
maquinofatura de produtos materiais. Embora alguma coisa possa ser 
apreendida pelo administrador de empresa de bens materiais de consumo, 
o espírito de uma e outra administração são de certo modo até opostos. Em 
educação, o alvo supremo é o educando, a que tudo o mais está 
subordinado; na empresa, o alvo supremo é o produto material, a que tudo 
o mais está subordinado. Nesta, a humanização do trabalho é a correção do 
processo de trabalho, na educação o processo é absolutamente humano e 
a correção um certo esforço coletivo pela aceitação de condições 
organizatórias e coletivas inevitáveis. São, assim, as duas administrações 
polarmente opostas. (TEIXEIRA, 1986, p.15, apud PARO, 2011, p.38).  

 

Encontra-se, também, em estudos de vários autores a expressão organização 

escolar como sinônimo de administração escolar, assim como outros estudiosos 

utilizam essas duas expressões de forma distinta. 

Surge, nesse contexto, o termo cultura organizacional. De acordo com 

Libâneo (2013, p. 89), este termo vem diretamente “associado à ideia de que as 

organizações são marcadas pelas interações sociais entre as pessoas, destacando 

as relações informais que ocorrem na escola, para além de uma visão meramente 

burocrática do funcionamento da instituição”. 

Reconhecendo-se a especificidade das instituições educacionais, Libâneo 

destaca que vários autores preferem atribuir ao termo organização maior 

abrangência, definindo que a administração realiza-se no contexto de uma 

organização. Ressalta, ainda, que as instituições são predominantemente marcadas 

por relações, com fortes características interativas, diferenciando-as das empresas 

convencionais. Neste sentido o mais adequado é o uso do termo organização. 

Ao encontro desse pensamento de instituições escolares enquanto 

organizações, Libâneo julga aceitável a posição de Chiavenato (1989, apud 

LIBÂNEO 2013, p.65)  que distingue dois significados de organização: “organizações 

como unidades sociais e organização como função administrativa”. 

 

As organizações são unidades sociais (e, portanto, constituída de pessoas 
que trabalham juntas) que existem para alcançar determinados objetivos. 
Os objetivos podem ser o lucro, as transações comerciais, o ensino, a 
prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer, etc. Nossas vidas estão 
intimamente ligadas às organizações, porque tudo o que fazemos é feito 
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dentro de organizações. (CHIAVENATO, 1989, p.31 apud LIBÂNEO, 2013 
p. 65). 

 

Consequentemente, Libâneo (2013, p. 89) concorda com autores que 

apresentam a ideia de que “a escola é vista como uma organização com unidades 

sociais de agrupamentos humanos intencionalmente constituídos ou reconstruídos”, 

interagindo entre si por meio de estruturas e processos organizativos próprios, com 

o propósito de alcançar os objetivos da instituição. 

As escolas são, então, organizações onde as pessoas interagem para efetivar 

a promoção da formação humana. De acordo com Paro (1996), para que as 

organizações escolares consigam alcançar seus objetivos educacionais, a 

administração escolar deve ser útil para sintetizar dois conceitos: a racionalização 

dos recursos e a coordenação do esforço coletivo, a fim de se atingirem os objetivos. 

Afirma: 

 

(...) em seu sentido geral, podemos afirmar que a administração é a 
utilização racional de recursos para a realização de fins determinados (...). 
Os recursos (...) envolvem, por um lado, os elementos materiais e 
conceptuais que o homem coloca entre si e a natureza para dominá-la em 
seu proveito; por outro, os esforços despendidos pelos homens e que 
precisam ser coordenador com vistas a um propósito comum (...). A 
administração pode ser vista, assim, tanto na teoria como na prática, como 
dois amplos campos que se interpenetram: a “racionalização do trabalho” e 
a “coordenação do esforço humano coletivo”. (PARO, 1996, p.18 e 20 apud 
LIBÂNEO, 2008, p. 317).  

 

A efetivação desses princípios destacados por Paro (1996) pode ser 

designada também por funções já descritas neste trabalho, como: planejamento, 

organização, direção e controle. Nas instituições escolares, essas funções são 

aplicáveis tanto aos aspectos pedagógicos (atividades-fim) como aos aspectos 

técnico-administrativos (atividades-meio), “impregnados do caráter educativo, 

formativo, próprio das instituições educacionais”, destaca Libâneo (2008, p. 317). 

A partir dos anos de 1980, acentuam-se os estudos sobre a “gestão escolar” 

no Brasil, observando-se nitidamente a mudança do termo administração escolar 

para gestão escolar, com contribuições importantes como o “reconhecimento da 

gestão escolar como um processo político-pedagógico e a preocupação com a 

democratização da gestão escolar” (SOUZA, 2007, p.97). 



26 

 

 

Nessa perspectiva, Carvalho (2012), em seus estudos sobre gestão e 

liderança, destaca que: 

 

(...) pode-se aventar, então, a hipótese de que, ao menos naquele 
momento, o termo “administração escolar” permaneceu vinculado à 
perspectiva mais tecnocrática anteriormente vigente, enquanto o termo 
“gestão” teria sido assumido pelos críticos àquela perspectiva, que 
valorizavam o conteúdo político da gestão da escola, atribuindo ao diretor 
um papel de mediação e liderança política potencialmente transformadora. 
(CARVALHO, 2012, p. 80). 

 

Sobre a concepção de gestão, segundo Libâneo (2008, p. 317), alguns 

autores afirmam que é “o processo de se chegar a uma decisão e de fazer a decisão 

funcionar que caracterizam a ação designada de gestão”. Afirma, ainda, que “gestão 

é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os 

objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos” (LIBÂNEO, 2008, p.318). 

Luck (2012) afirma que a gestão emerge para superar o enfoque limitado da 

administração, visto que os problemas educacionais são complexos, demandam 

visão global e abrangente, de forma articulada, participativa e dinâmica. Destaca 

ainda que, hoje, a educação brasileira tem sido centro de atenções da sociedade. 

Esta perspectiva da autora reconhece que a educação, na sociedade globalizada e 

economia centrada no conhecimento, possui grande valor estratégico para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade e da qualidade de vida de seus cidadãos. É 

através da educação que os indivíduos se formam e alcançam níveis mais elevados 

de desenvolvimento humano.  

A demanda por escolas que garantam a formação competente de seus 

alunos, onde estes sejam capazes de enfrentar com criatividade, empreendedorismo 

e espírito crítico os desafios cada vez mais exigentes e complexos da sociedade, faz 

com que as instituições escolares revejam seus processos de organização, de 

gestão e de articulação. 

Ressalta, ainda, a autora: 

 

No geral, em toda a sociedade, observa-se o desenvolvimento da 
consciência de que o autoritarismo, a centralização, o conservadorismo, a 
fragmentação e a ótica do dividir para conquistar, do perde-ganha estão 
ultrapassados por conduzirem ao desperdício, ao imobilismo, ao ativismo 
inconsequente, à divisão de poder, que destrói, e ao fracasso em médio e 
longo prazo quando se pensa em promover mudanças evolutivas e ganhos 
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de desenvolvimento; sobretudo por essa orientação corresponder a uma 
fragmentação do ser humano e sua alienação em relação à experiência vital 
e a uma distorção dos rumos estruturais de sua formação. (LUCK, 2012, p. 
30). 

 

Surge, portanto, com a gestão escolar um novo paradigma marcado pela 

tendência da adoção de práticas interativas, participativas e democráticas, por 

movimentos dinâmicos e globais. Resultado da necessidade de se admitirem as 

especificidades da administração nas instituições escolares desvinculadas dos 

princípios da administração empresarial. 

 Esquematicamente, para ilustrar a evolução ou existência de concepções e 

estudos acerca da organização, administração e gestão escolar, Libâneo (2008) 

sintetiza no quadro a seguir a distinção entre as principais características de cada 

uma delas. 

 

Quadro 1 – Concepções de organização e gestão escolar 
 

 
Concepções de organização e gestão escolar 

 

Técnico-científica Autogestionária Interpretativa Democrático- 
participativa 

 

-Prescrição detalhada 
de funções e tarefas, 
acentuando a divisão 
técnica do trabalho 
escolar. 
 
-Poder centralizado no 
diretor, destacando-se 
nas relações de 
subordinação, em que 
uns têm mais 
autoridade que outros. 
 
-Ênfase na 
administração regulada 
(rígido sistema de 
normas, regras, 
procedimentos 
burocráticos de controle 
das atividades), 
descuidando-se, às 
vezes, dos objetivos 
específicos da 
instituição escolar. 
 
-Comunicação linear 
(de cima para baixo), 
baseada em normas e 
regras. 
-Mais ênfase nas 

-Vínculo das formas de 
gestão interna com as 
formas de autogestão 
social (poder coletivo na 
escola para preparar 
formas de autogestão 
do plano político). 
 
-Decisões coletivas 
(assembleias, 
reuniões), eliminação 
de todas as formas de 
exercício de autoridade 
de poder. 
 
-Ênfase na auto-
organização do grupo 
de pessoas da 
instituição, por meio de 
eleições e de 
alternância no exercício 
das funções. 
 
-Recusa a normas e a 
sistemas de controles, 
acentuando a 
responsabilidade 
coletiva. 
 
-Crença no poder da 

-A escola é uma 
realidade social 
subjetivamente 
construída, não dada 
nem objetiva. 
 
-Privilegia menos o ato 
de organizar e mais a 
“ação organizadora”, 
com valores e práticas 
compartilhadas. 
 
-A ação organizadora 
valoriza muito as 
interpretações, os 
valores, as percepções 
e os significados 
subjetivos, destacando 
o caráter humano e 
preterindo o caráter 
formal, estrutural e 
normativo. 

-Definição explícita, por 
parte da equipe escolar, 
de objetivos 
sociopolíticos e 
pedagógicos da escola. 
 
-Articulação da 
atividade de direção 
com a iniciativa e a 
participação das 
pessoas da escola e 
das que se relacionam 
com ela. 
 
-Qualificação e 
competência 
profissional. 
 
-Busca de objetividade 
no trato das questões 
da organização e da 
gestão, mediante coleta 
de informações reais. 
 
-Acompanhamento e 
avaliação sistemáticos 
com finalidade 
pedagógica: 
diagnóstico, 
acompanhamento dos 
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tarefas do que nas 
pessoas. 

instituição e recusa de 
todo poder instituído. O 
caráter instituinte dá-se 
pela prática da 
participação e da 
autogestão, modos 
pelos quais se contesta 
o poder instituído. 
 
-Ênfase nas inter-
relações mais do que 
nas tarefas. 

trabalhos, reorientação 
de rumos e ações, 
tomadas de decisões. 
 
-Todos dirigem e são 
dirigidos, todos avaliam 
e são avaliados. 
 
-Ênfase tanto nas 
tarefas quanto nas 
relações 

Fonte: Libâneo (2008, p. 327). 

 

Importante ressaltar que essas compreensões, segundo Libâneo (2008, p. 

328), “possibilitam a análise da estrutura e da dinâmica organizativa de uma escola, 

mas raramente se apresentam de forma pura em situações concretas”. Isso remete 

à convicção de que a opção de concepção da direção da escola ou equipe escolar 

pode estar definida, mas acaba, na prática, reproduzindo características de outra 

concepção. 

As concepções de gestão escolar necessariamente refletem as posições 

políticas e do papel da escola e de formação humana que se pretende para a 

sociedade. Vê-se na concepção técnico-científica a hierarquização de cargos, 

funções, regras e procedimentos administrativos voltados para a eficiência dos 

serviços escolares. Pode também ser denominada de administração clássica e/ ou 

burocrática. Atualmente, algumas vertentes a denominam de modelo de gestão da 

qualidade total4, pois utilizam padrões, métodos e práticas de gestão da 

administração empresarial. 

Na concepção autogestionária, o foco é a responsabilidade coletiva, onde o 

exercício da autoridade e as estruturas mais formais de organização são recusados. 

A ênfase está na valorização do grupo de criar e instituir suas próprias regras, 

normas e procedimentos. 

                                            
4
 “O termo qualidade tem tomado forma e conteúdo diferentes, com o passar dos anos, 

acompanhando as mudanças ocorridas na sociedade e na educação. Na medida em que a gestão 
empresarial é assumida no campo educacional, o “produto” torna-se o aspecto mais relevante da 
prática social da educação. Surgem, no Brasil, “modelos” e “fórmulas mágicas” de gestão do 
processo educativo, que aparentemente viabilizam o sucesso escolar. Como exemplo, surge a 
“Qualidade Total” e todas as suas vertentes que desenvolvem padrões elitistas e excludentes ditados 
pelo “mercado”. Defende-se neste trabalho a concepção de que escola de qualidade” é aquela que 
contribui com a formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e 
políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim, uma qualidade 
referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade está intimamente ligado à 
transformação da realidade. Disponível em <http://escoladegestores.mec.gov.br/site/5-
sala_planejamento_praticas_gestao_escolar/pdf/u2_saibamais4.pdf>. Acesso em 16 abr.2015. 
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A concepção interpretativa ressalta as interações e intenções entre as 

pessoas como elementos prioritários para os processos de organização e gestão 

escolar. É oposta à concepção técnico-científica, pois valoriza as práticas 

organizativas que podem ser socialmente construídas, através das experiências 

subjetivas e interações sociais das pessoas. 

Já na concepção democrático-participativa, a ênfase pauta-se na combinação 

das relações humanas e na participação nas decisões para o êxito dos objetivos da 

escola. Há uma valorização dos elementos internos do processo organizacional, 

como: o planejamento, a organização, a direção, a avaliação, todos com o intuito de 

que não basta a tomada de decisões, é essencial que sejam postas em prática as 

ações decorrentes das decisões para que sejam viabilizados os processos de ensino 

e aprendizagem. De acordo com Libâneo (2013), nesta concepção está a gestão 

participativa. 

 

Advoga, pois, que a gestão participativa é a forma de exercício democrático 
da gestão e um direito de cidadania, mas implica, também, deveres e 
responsabilidades, portanto, a gestão da participação e a gestão eficaz. Se 
por um lado, a gestão democrática é uma atividade coletiva implicando a 
participação e objetivos comuns, por outro, depende também de 
capacidades e responsabilidades individuais e de uma ação coordenada e 
controlada. (LIBÂNEO, 2013, p. 106). 

 

Em seus estudos anteriores, Libâneo (2008) destaca que, considerando os 

objetivos sociopolíticos da ação dos educadores e da própria escola, a participação 

é o principal meio de assegurar a gestão democrática, porque oportuniza a 

participação de todos os integrantes da escola, no processo de tomada de decisões. 

Os objetivos, as metas da escola, sua relação com a comunidade e a estrutura 

organizacional são mais conhecidos quando se criam meios de participação. 

Ressalta, ainda, a diferença entre escolas e empresas: 

 

(...) Nas empresas, a participação nas decisões é quase sempre estratégia 
que visa à busca de aumento da produtividade. Nas escolas, também se 
buscam bons resultados, mas há nelas um sentido mais forte de prática da 
democracia, de experimentação de formas não autoritárias de exercício do 
poder, de oportunidade ao grupo de profissionais para intervir nas decisões 
da organização e definir coletivamente os rumos dos trabalhos. (LIBÂNEO, 
2008, p. 328, 329). 
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Na estrutura atual de escolas, em caráter abrangente, a gestão escolar 

engloba, de forma articulada, o trabalho da direção escolar, da supervisão ou 

coordenação pedagógica, da orientação educacional e da secretaria da escola – 

todos devem ser participantes da equipe gestora da escola, pontua Luck (2009). A 

autora também discute que, sobre o princípio de gestão democrática, o processo de 

gestão também inclui a participação ativa de todos os professores e da comunidade 

escolar, para a efetivação da garantia de qualidade do processo educacional para 

todos os alunos. 

Contudo, a gestão escolar, de acordo com Luck (2009), é responsável por 

gerir a dinâmica cultural da escola, alinhada com as diretrizes e políticas 

educacionais públicas para a implementação de seu projeto político- pedagógico. 

Deve existir o compromisso com os princípios da democracia e métodos que criem 

condições de se criar um ambiente autônomo, onde a participação e o 

compartilhamento na tomada de decisões para a efetivação dos resultados sejam 

práticas frequentes, com o autocontrole (acompanhamento e avaliação de todo o 

processo). 

 

A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação em 
educação, que objetiva promover a organização, a mobilização e a 
articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para 
garantir o avanço dos processos socioeducionais dos estabelecimentos de 
ensino orientados para a promoção efetiva da aprendizagem dos alunos, de 
modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da 
sociedade complexa, globalizada e da economia centrada no conhecimento. 
Por efetividade entende-se, pois, a realização de objetivos avançados, em 
acordo com as novas necessidades de transformação socioeconômico-
cultural, mediante a dinamização do talento humano, sinergicamente 
organizado. (LUCK, 2009, p. 24). 

 

Estabelecer o direcionamento, a mobilização que sustente a dinâmica da 

escola na realização de ações conjuntas, associadas e articuladas é competência da 

gestão escolar, “sem as quais todos os esforços e gastos são despendidos sem 

muito resultado, o que, no entanto, tem acontecido na educação brasileira”, defende 

Luck (2009), ao relatar que até recentemente, o que se tem visto é a busca por 

soluções tópicas, localizadas, sem se ater ao fato de que os problemas são globais 

e inter-relacionados. 

Entender as concepções imbuídas na prática de organização das escolas, 

desde a administração escolar, marcada pela influência da administração 
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empresarial à gestão escolar, com o enfoque na gestão democrática faz-se 

necessário para compreender que lugar ocupa o diretor/gestor escolar, suas formas 

de acesso ao cargo, assim como suas principais competências e atribuições na 

direção de uma escola.  

Cabe explicar que todo esse trabalho se pauta na defesa da gestão 

democrática, de democratização da escola pública, entendendo que esse é o modo 

como a instituição escolar possibilita abertura à comunidade e uma educação de 

qualidade, com equidade, para todos. 

 

1.2  A estrutura organizacional de uma escola e o papel do gestor/ diretor 

escolar 

 

Toda instituição escolar possui uma estrutura de organização interna para 

conseguir atingir suas finalidades, determinar papéis e responsabilidades. 

Geralmente, esta estrutura é prevista no Regimento Interno da escola e/ou em 

legislação específica estadual ou municipal, refletindo a concepção de organização e 

gestão vigente. A estrutura é, na maioria das vezes, representada graficamente na 

forma de organograma, mostrando as relações e as inter-relações entre os vários 

setores, serviços e funções.  

Libâneo (2013) assegura que dificilmente a estrutura organizacional, o 

ordenamento e a disposição de setores e funções que asseguram o funcionamento 

da escola, como um todo, conseguem escapar de certa burocracia, principalmente 

porque as escolas públicas integram um sistema educacional. 

Mesmo com possibilidades de se encontrarem diferentes formas de organização 

escolar, Libâneo (2013) apresenta a estrutura básica das funções que expressam a 

organização do trabalho em uma escola: 
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Fluxograma 1 – Estrutura básica da organização escolar 

 

Fonte: Organograma básico da escola (LIBÂNEO, 2008, p. 340). 

 

1) Conselho de Escola  

O Conselho de Escola, ou também denominado em algumas regiões como 

Colegiado, é composto por docentes, especialistas em educação, funcionários, pais 

e alunos, respeitando a proporcionalidade de participação, sendo 50% entre 

integrantes da escola e 50% entre usuários. Tem atribuições consultivas, 

deliberativas e fiscais sobre as questões definidas na legislação estadual ou 

municipal e no Regimento Interno Escolar. 

 

2) Setor técnico-administrativo 

Este setor responde pelas atividades-meio que determinam o atendimento 

dos objetivos da escola. A secretaria escolar responde pelas documentações, 

escriturações, correspondências, atendimentos da escola, de docentes, funcionários, 

comunidades e alunos. Para efetivar este serviço, a escola deve contar com 

secretário, escriturário ou auxiliares de secretaria.  

Neste setor também há a responsabilidade pelos serviços de zeladoria 

(manutenção e limpeza do prédio), recursos multimeios (laboratórios, recursos 

didáticos, videotecas e bibliotecas) e a vigilância – ou inspetores de alunos 

(acompanhamento dos alunos em todas as dependências da escola, menos em sala 

de aula).  
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3) Setor pedagógico 

Neste setor estão concentradas as atividades de coordenação pedagógica e 

orientação educacional. Todas as funções destes especialistas seguem a legislação 

estadual e municipal vigente, e pode variar de região a forma de organização das 

mesmas. 

Compete ao coordenador pedagógico ou professor-coordenador a supervisão, 

o acompanhamento, a assessoria e o apoio nas atividades pedagógicas curriculares. 

O orientador educacional tem como função o atendimento e acompanhamento 

escolar dos alunos e o relacionamento escola, pais e comunidade. 

 

4) Conselho de Classe 

O conselho é um órgão de natureza deliberativa, responsável pelo 

acompanhamento do desempenho escolar dos alunos, decidindo sobre ações 

corretivas e/ou preventivas, sempre para a melhoria da qualidade da educação 

oferecida aos alunos. 

 

5) Instituições auxiliares 

Articuladas à estrutura organizacional, muitas escolas, de acordo com 

Libâneo (2008, p. 343) “mantêm instituições auxiliares como Associação de Pais e 

Mestres (APM), Grêmio Estudantil e outros como Caixa Escolar, vinculadas ao 

Conselho de Escola ou ao Diretor”. 

Estas instituições são regulamentadas no Regimento Escolar e podem variar 

sua composição e estrutura, a depender da localidade. A recomendação é para que 

tenham autonomia de funcionamento e organização. 

 

6) Corpo docente e corpo discente 

 O conjunto de professores em exercício na escola é denominado de 

corpo docente. Tem como função básica realizar o processo de ensino e 

aprendizagem e com a direção e os especialistas formam a equipe escolar. O corpo 

discente é formado pelos alunos e suas associações representativas. 
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7) Direção escolar - diretor/gestor  

Para as atividades de coordenação, organização e gerenciamento de todas 

as atividades da escola existe o diretor, hoje denominado em algumas localidades 

como gestor escolar. De acordo com Libâneo (2008, p. 341), o diretor é “auxiliado 

pelos demais componentes do corpo de especialistas e técnicos administrativos, 

atendendo às leis, regulamentos e determinações dos órgãos superiores do sistema 

de ensino e às decisões da escola”. Há em algumas estruturas organizacionais a 

figura do assistente de diretor (ou vice-diretor) que desempenha as mesmas funções 

na substituição eventual do diretor. 

Paro (2011) considera que o conceito de direção escolar pode ser 

confrontado com o conceito de administração escolar. Ressalta que, em muitas 

ocasiões, os conceitos são tomados como sinônimos, mas nas legislações 

referentes a suas atribuições, o diretor escolar é assim chamado ao invés de gestor 

escolar ou administrador, sendo estes dois últimos termos utilizados geralmente 

para denominar outras pessoas que estão na posição de chefia ou liderança na 

escola, seja no sistema de ensino seja na unidade escolar, como é o caso de 

supervisores escolares, supervisores de ensino, coordenadores pedagógicos, dentre 

outros especialistas. 

José Querino Ribeiro (1968, apud PARO 2011) apresenta esta questão com 

clareza: 

 

(...) Assim, por exemplo, considere-se que uma cousa é ser diretor, outra é 
ser administrador. Direção é função do mais alto nível que, como a própria 
denominação indica, envolve linha superior e geral de conduta, inclusive 
capacidade de liderança para escolha de filosofia e política de ação. 
Administração é instrumento que o diretor pode utilizar pessoalmente ou 
encarregar alguém de fazê-lo sob sua responsabilidade. Por outras 
palavras: direção é um todo superior e mais amplo do qual a administração 
é parte, aliás, relativamente modesta. Pode-se delegar função 
administrativa; função diretiva parece-nos, não se pode, ou, pelo menos, 
não se deve delegar. (RIBEIRO, 1968, p.22 apud PARO 2011 p.41). 

 

De acordo com Luck,  

 

O diretor é o líder, mentor, coordenador e orientador principal da vida da 
escola e de todo o seu trabalho educacional, não devendo sua 
responsabilidade ser diluída entre todos os colaboradores da gestão 
escolar, embora possa ser com eles compartilhada. Portanto, além do 
sentido abrangente, a gestão escolar constitui, em caráter delimitado, a 
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responsabilidade principal do diretor escolar, sendo inerente ao seu trabalho 
a responsabilidade maior por essa gestão. (LUCK, 2009, p.23). 

 

Ainda de acordo com os estudos de Luck (2009), não se recomenda a divisão 

de trabalho nas escolas, como ocorre em muitas organizações, delimitando ao 

diretor somente os aspectos administrativos da escola e à equipe de especialistas 

pedagógicos as responsabilidades pedagógicas. Compete ao diretor/gestor zelar 

pela escola como um todo, tendo como foco todas as ações da escola, em todos os 

seus momentos, e a aprendizagem e formação de todos os alunos. 

Em um tempo não muito distante, a direção da escola era predominantemente 

centrada na figura do diretor, que zelava pelo cumprimento de normas, 

determinações e regulamentos emanados dos órgãos centrais responsáveis pelos 

sistemas de ensino. Sua atuação era como o de “gerente de operações ditadas, a 

partir dos níveis e órgãos centrais, mediante programas detalhados e uniformes para 

a realização generalizada em todas as escolas”, afirma Luck (2012, p.34).  

Atuar nessa perspectiva cria uma estrutura burocratizada e hierarquizada do 

sistema de ensino e das escolas, a ponto de não se considerarem as 

especificidades de cada unidade escolar.  

 

Neste contexto, o trabalho do diretor escolar constituía-se, sobretudo, em 
repassar informações, assim como controlar, supervisionar, dirigir o fazer 
escolar, em acordo com as normas estabelecidas pelo sistema de ensino. 
Bom diretor era o que cumpria essas obrigações plena e zelosamente, de 
modo a garantir que a escola não fugisse ao estabelecido em âmbito central 
ou em nível hierárquico superior. (LUCK, 2012, p. 35). 
 

A autora afirma que essa situação deu-se, em certo momento, no 

entendimento de que a escola é do governo, vista como uma entidade superior e 

externa à sociedade. Sendo a educação dever do Estado, caberia à sociedade 

apenas o direito de receber e ter acesso à educação e não a responsabilização 

conjunta em zelar por ela e promovê-la. Desta concepção, surgiu o entendimento de 

que o governo seria o responsável pela escola e seus processos, e a sociedade, 

receptora dos benefícios oferecidos. 

A partir desse entendimento, adotou-se o método de administração científica, 

já explorada neste trabalho anteriormente, onde administrar, segundo argumenta 

Luck (2012, p.36) “corresponderia a comandar e controlar, mediante uma visão 
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objetiva de quem atua sobre a unidade e nela intervém de maneira distanciada, até 

mesmo para manter essa objetividade e a própria autoridade funcional”. 

Na visão de Paro (2015), o conceito de direção e do papel do diretor/gestor 

ainda vigora no senso comum: 

 

É o conceito de direção do senso comum, em que poucos exercem seu 
comando sobre muitos, que vige em nossos sistemas de ensino com 
relação ao papel do diretor de escola. Este é, em geral, não apenas o 
encarregado da administração escolar, ao zelar pela adequação de meios e 
fins – pela atenção ao trabalho e pela coordenação do esforço humano 
coletivo -, mas também aquele que ocupa o mais alto posto na hierarquia 
escolar com a responsabilidade por seu bom funcionamento. Pode até 
acontecer de os estabelecimentos de ensino comportarem em sua 
organização conselhos de escolas ou outras instituições auxiliares da 
gestão (...), mas quem responde, em sua última instância, pelo cumprimento 
das leis do ensino e pela ordem no âmbito escolar (ou seja, pelo 
funcionamento da empresa escolar) é o diretor. (PARO, 2015, p. 42, 43). 

 

 Diante desses pressupostos, os sistemas de ensino e as escolas tiveram 

como resultados a hierarquização e a verticalização na condução de seus 

processos, a burocratização, a fragmentação das ações e a desresponsabilização 

das pessoas, em qualquer nível de ação, pelos resultados finais de seu trabalho. 

 Luck (2012) defende que é preciso superar o modelo estático e segmentado 

de escola e de sua direção. Os sistemas de ensino e as escolas são organismos 

vivos e dinâmicos, caracterizados por uma rede de relações entre todos os 

elementos que nelas interferem direta ou indiretamente, demandando um novo 

enfoque de organização. 

 

(...) E é a esta necessidade que a gestão procura responder. Ela abrange, 
portanto, a dinâmica das interações, em decorrência do que o trabalho 
como prática social passa a ser o enfoque orientador da ação do dirigente, 
executada nas organizações de ensino de forma compartilhada e em 
equipe. O mesmo se orienta por uma perspectiva mais humana, integrada e 
coletiva, que desvela (dentre outros aspectos) as tramas, as correlações de 
força, os interesses, as especificidades que particularizam uma escola, cuja 
compreensão e respectiva atuação sobre esses aspectos permitem a 
realização de gestão mais coletiva, transparente e democrática de 
instituição. (LUCK, 2012, p.38). 

 

Nota-se a importância da direção, do gestor/diretor que ocupa papel 

importante na dinâmica da escola. É também através de sua atuação 

compromissada com os princípios da democracia, previstos na Constituição de 
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1998, e com os métodos que organizam e criam condições para um ambiente 

autônomo, de participação e compartilhamento na tomada de decisões e 

planejamento de ações, que se busca uma promoção efetiva dos objetivos da 

instituição de ensino e assim da promoção efetiva da aprendizagem dos alunos. De 

acordo com Libâneo (2008), o trabalho da direção implica em intencionalidade, em 

definição de um rumo educativo, tomada de posição frente aos objetivos escolares, 

sociais e políticos em uma sociedade concreta. 

A experiência tem mostrado, e a análise da literatura vem confirmar, que é 

imprescindível saber os papéis que se têm dentro de uma escola, assim como as 

atribuições e competências de cada um deles. Portanto, só este conhecimento não 

basta. É necessário saber também como os mesmos são percebidos e 

desempenhados na escola, no dia a dia, no enfrentamento de cada dificuldade e no 

alcance de cada objetivo educacional. Esta é uma das vertentes da pesquisa de 

campo desta pesquisa: como a equipe escolar enxerga o papel do diretor nas 

escolas municipais de Franca/SP e, superada esta análise, quais as implicações da 

forma de provimento ao cargo, na gestão escolar. 

 

1.3  A formação e as competências do gestor/diretor escolar 

  

A regulamentação da carreira e a formação do administrador escolar se 

deram com a expansão da escolarização no Brasil na década de 1930, onde foram 

estabelecidas políticas para a formação de profissionais da educação, influenciadas 

pelo movimento de renovação educacional, contido no Manifesto dos Pioneiros5.  

                                            
5
 O "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova" consolidava a visão de um segmento da elite 

intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir 
na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de 
Azevedo, o texto foi assinado por 26 intelectuais, entre os quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, 
Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e Cecília Meireles. Ao ser 
lançado, em meio ao processo de reordenação política resultante da Revolução de 30, o documento 
se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país. Além de constatar a 
desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de 
educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. O 
movimento reformador foi alvo da crítica forte e continuada da Igreja Católica, que naquela conjuntura 
era forte concorrente do Estado na expectativa de educar a população, e tinha sob seu controle a 
propriedade e a orientação de parcela expressiva das escolas da rede privada. A escola integral e 
única proposta pelo manifesto era definida em oposição à escola existente, chamada de "tradicional". 
Assim conceituava o manifesto a "escola ou educação nova": "A educação nova, alargando sua 
finalidade para além dos limites das classes, assume, com uma feição mais humana, a sua 
verdadeira função social, preparando-se para formar ‘a hierarquia democrática’ pela ‘hierarquia das 
capacidades’, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de 
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Nesse período, de acordo com Andreotti (2012, p.114), os renovadores 

apontavam como causa da situação educacional desfavorável no país, “a falta de 

espírito filosófico e científico nas diretrizes que orientavam a administração da 

educação”. Medidas objetivas no tratamento dos problemas da administração 

escolar, processos mais eficazes para realizar a obra educacional e a necessidade 

de formação em nível superior aos profissionais da educação foram propostas 

desencadeadas pelo Manifesto dos Pioneiros. 

Ainda em 1931, alguns cursos de formação sofreram reestruturações em seu 

tempo de duração e currículos. Encontra-se, em estudos sobre esse período, a 

informação de que surge nessa época a criação da disciplina de Organização 

Escolar, voltada para a formação de inspetores escolares, delegados de ensino e 

diretores de grupo escolar. A partir dessa época, as Universidades e Institutos de 

educação que foram surgindo já previam em seus currículos, nos cursos de 

formação para o magistério, estudos sobre a administração escolar, assim como 

especializações para administradores escolares. 

De acordo com Andreotti (2012), o esforço em consolidar a carreira e 

aprimorar a formação dos profissionais da educação para atuarem na administração 

escolar está descrito em estudos especializados sobre o assunto, como na obra 

considerada pioneira, de José Querino Ribeiro, Fayolismo na Administração das 

Escolas Públicas6, de 1938. Destaca-se que o autor desta obra foi assistente da 

cadeira de administração e legislação escolar do Instituto de Educação da 

Universidade de São Paulo. 

Em seus estudos, Andreotti (2012) destaca que Ribeiro enfatiza a 

contribuição das diretrizes da teoria da administração para a administração racional 

das escolas, como se pode ler no capítulo 1, item 1.1 deste presente trabalho. A 

administração escolar buscava técnicas eficazes, pautadas no modelo capitalista de 

                                                                                                                                        
educação. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de ‘dirigir 
o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento’, 
de acordo com certa concepção de mundo." Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/jk/artigos/educacao/manifestopioneiros>. Acesso em 15 
abr.2015. 
6
 “O termo fayolismo refere-se a Henry Fayol (1841-1925) que viveu na França e foi contemporâneo 

do americano Frederick Taylor (1856-1915). Fayol desenvolveu um método de organização do 
trabalho cujo centro de atenção era a função administrativa e a centralização organizacional. Taylor 
desenvolveu uma teoria da organização racional do trabalho com base nos métodos de trabalho do 
operário. Ambos são identificados com a escola de Administração científica” (ANDREOTTI, p. 119, 
2012).  
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administração. Assim, os cursos de Administração Escolar tiveram suas diretrizes 

curriculares orientadas pelas técnicas de administração de empresas, questão 

presente nas formações até os dias atuais. 

Luck (2009), pautada na discussão de que hoje o trabalho de gestão escolar 

exige o exercício de múltiplas competências específicas dos gestores/diretores, 

afirma que a formação dos mesmos passa a ser uma necessidade e um desafio dos 

sistemas de ensino. Destaca, ainda, que a formação básica inicial, tende a ser 

genérica. Não se assenta sobre as demandas exigidas.  

 

Não se pode esperar mais que os dirigentes enfrentem suas 
responsabilidades baseados no “ensaio e erro” sobre como planejar e 
promover sua implantação do projeto político pedagógico da escola, 
monitorar processos e avaliar resultados, desenvolver trabalho em equipe, 
promover a integração escola-comunidade, criar novas alternativas de 
gestão, realizar negociações, mobilizar e manter mobilizados atores nas 
realizações das ações educacionais, manter um processo de comunicação 
e diálogo aberto, planejar e coordenar reuniões eficazes, atuar de modo a 
articular interesses diferentes, estabelecer unidade na diversidade, resolver 
conflitos e atuar convenientemente em situação de tensão. (LUCK, 2012, 
p.25). 

 

 Nesse sentido, a autora considera fundamental um processo de formação 

continuada, em serviço, com os diretores/gestores, além de programas especiais 

sobre temas específicos do trabalho de gestão escolar.  

  Atualmente, é amplamente discutido e reconhecido que a qualidade da 

educação também é resultado da competência de seus profissionais em oferecer, 

para os alunos e a sociedade em geral, experiências educacionais formativas, 

capazes de oportunizar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

fundamentais para o enfrentamento dos desafios do mundo globalizado, tecnológico, 

orientado por um acervo cada vez mais complexo e maior de informações. Acredita-

se que foi neste sentido que, recentemente, ocorreu uma pesquisa no Brasil, 

realizada pelo Ministério da Educação em seu site, sobre a importância do diretor de 

escola7. 

                                            
7
 Foi realizada Consulta pública, através do Portal <http://pddeinterativo.mec.gov.br/diretorprincipal>, 

encerrada em 02 de março de 2015, sobre a importância dos diretores de escolas para a sociedade 
brasileira. Estima-se que desta consulta devam resultar novas políticas educacionais, incluindo 
formações continuadas dentre outras ações para diretores de educação básica no Brasil. Os 
resultados ainda não estão disponíveis. 
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 Luck (2009, p. 12) ressalta que “nenhuma escola pode ser melhor que os 

profissionais que nela atuam”. Nem o ensino pode ser democrático, de qualidade 

para todos, caso não se tenham padrões de qualidade e competências profissionais 

básicas que sustentem essa qualidade. A busca pela melhoria contínua e qualidade 

da educação passa, necessariamente, pela definição de padrões de desempenho e 

qualidade, na visão de Luck (2009), de competências dos diretores/gestores 

escolares, de modo a orientar o seu desenvolvimento. 

 Em relação à competência para o exercício de uma função ou profissão, Luck 

(2009, p. 12) diz que ela pode ser vista sob duas óticas: a da função/profissão em si 

e a da pessoa para exercê-la. Em relação à função/profissão, destaca que 

“competência é o conjunto sistêmico de padrões mínimos necessários para o bom 

desempenho das responsabilidades que caracterizam determinado tipo de atividade 

profissional”. Em relação à pessoa, “constitui na capacidade de executar uma ação 

específica ou dar conta de uma responsabilidade específica em nível de execução 

suficiente para alcançar os efeitos pretendidos”. 

 A autora destaca ser necessária a definição de padrões de desempenho 

focados nas competências, como uma condição essencial aos sistemas de ensino 

no momento de selecionar os profissionais com as melhores condições para o seu 

desempenho e/ou orientar o contínuo desenvolvimento do exercício dessas 

competências. 

 Para que o diretor/gestor desempenhe seu papel na liderança e organização 

do trabalho de todos os que atuam na escola, de modo a desenvolver um ambiente 

educacional comprometido com a aprendizagem e a formação dos alunos, no nível 

mais elevado possível, vários desafios são apresentados. 

De acordo com Luck (2012, p. 17), cabe ao diretor/gestor refletir e aprofundar, 

com o apoio da literatura pertinente e legislações vigentes, estudos em questões 

como: “Qual o sentido da educação, seus fundamentos, princípios, diretrizes, 

objetivos propostos pela teoria educacional e pela legislação?”, “Qual o sentido da 

sociedade atual?”, “Como se organizam os processos educacionais nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino?”, “Qual o papel da escola e de seus profissionais 

frente às proposições legais e demandas sociais?”, “Quem são os alunos a quem a 

escola atende? Suas características pessoais e orientações para a vida?”, “Em que 

condições os alunos aprendem melhor?”, “Como pode a escola se organizar para 
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oferecer aos alunos condições socioeducacionais favoráveis para sua formação e 

efetiva aprendizagem?”.  

Para dar suporte a essas demandas e desenvolver suas competências 

enquanto diretor/gestor, Luck (2009) define a organização da gestão escolar em 10 

dimensões, agrupada em duas áreas: organização e implementação. 

As dimensões de organização têm por objetivo a preparação, ordenação, 

previsão de recursos, sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser 

realizado. Visam a garantir uma estrutura básica para a implementação dos 

objetivos educacionais e da gestão escolar, mas não são elas diretamente que 

promovem os resultados desejados. São elas: “1. Fundamentos e princípios da 

educação e da gestão escolar; 2. Planejamento e organização do trabalho escolar; 

3. Monitoramento de processos e avaliação institucional e 4. Gestão de resultados 

educacionais (LUCK, 2009, p. 27)”. 

As dimensões de implementação têm por finalidade promover mudanças no 

contexto escolar e estão mais diretamente vinculadas à produção de resultados. 

Propõem-se a promover transformações das práticas educacionais, ampliando e 

melhorando o seu alcance educacional. São elas: “5.Gestão democrática e 

participativa; 6.Gestão de pessoas; 7.Gestão pedagógica; 8.Gestão administrativa; 

9.Gestão da cultura escolar e 10.Gestão do cotidiano escolar (LUCK, 2009, p. 27)”. 

Em seus estudos, Luck (2009) defende que as dimensões da gestão escolar 

são apresentadas separadamente para efeitos de melhor compreensão e 

detalhamento na análise e estudo, porém sua efetivação no trabalho é intimamente 

encadeada e conexa. 

 

(...) assim, uma determinada ação demandará a combinação de dimensões, 
tanto todas as de organização, como diversas das de implementação. A sua 
aplicação deve ser entendida como um processo dinâmico e interativo, em 
vista do que sua aplicação isolada pode representar o empobrecimento das 
ações da gestão escolar. Cada uma delas tem importância como elemento 
de um processo global de gestão. (LUCK, 2009, p. 28). 

 

 Para cada uma das dimensões, a autora elenca competências que são de 

responsabilidade do diretor/gestor, tendo como principal defesa sua a 

profissionalização.  Confere ainda a responsabilidade ao diretor/gestor de 

estabelecer um programa para o desenvolvimento das competências necessárias 
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para cada uma das dimensões da escola, sempre se valendo da estratégia de 

automonitoramento e avaliação. 

Em um de seus trabalhos de pesquisa e formação, Luck foi responsável pelo 

Programa de Credenciamento de Professores para a função de Diretor Escolar na 

Secretaria Estadual de Educação de Tocantins, no ano de 2008. A partir desse 

trabalho, esta pesquisa pautou-se nas ideias apresentadas pela autora sobre as 

competências do diretor/gestor, no âmbito de cada dimensão da gestão escolar.  No 

Quadro 2, sistematizado pela pesquisadora para melhor situar o leitor, a partir das 

ideias de Luck (2009, p. 15-115) há a clara demonstração de cada uma das 

dimensões e as principais competências do gestor/diretor, na gestão escolar. 

 

Quadro 2 – Dimensões da gestão escolar e competências do gestor/ 

diretor 

Dimensões da 

Gestão Escolar 

Competências ao diretor/gestor 

Dimensão 1 

Competências de 

fundamentação da 

educação e da 

gestão escolar 

Garante o funcionamento da escola como organização social, tendo como 
foco a formação dos alunos e desenvolvimento de sua aprendizagem, 
seguindo as determinações legais nacionais, estaduais e municipais. 

Aplica os fundamentos, princípios e diretrizes educacionais consistentes e 
em acordo com as demandas de aprendizagem e formação de alunos. 

Promove na escola o sentido de visão social do seu trabalho e elevadas 
expectativas em relação aos seus resultados educacionais. 

Define, implementa e atualiza padrões de qualidade para as práticas 
educacionais escolares, com visão de futuro, de forma a atender às 
demandas de formação promovidas pela dinâmica social e econômica do 
país, do estado e do município. 

Promove na escola o sentido de unidade e garante padrões elevados de 
ensino. 

Promove e mantém na escola a integração, coerência e consistência entre 
todas as dimensões e ações do trabalho educacional. 

Adota, em sua atuação de gestão escolar, uma visão abrangente de 
escola, um sistema de gestão escolar e uma orientação interativa, 
mobilizadora e potencializadora dos talentos e das competências de todos 
que participam da comunidade escolar, sempre para a promoção de 
educação de qualidade. 

Dimensão 2 

Competências de 

planejamento e 

organização do 

Estabelece na escola a prática do planejamento como um processo 
fundamental de gestão, organização e orientação das ações em todas as 
áreas e segmentos.  

Orienta a elaboração dos planos de ação, seguindo os princípios e normas 
do planejamento 
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trabalho escolar 

 

 

Promove e lidera a elaboração participativa do Projeto Político-Pedagógico 
da escola alinhado ao Regimento Escolar, com base no diagnóstico da 
realidade social e necessidades educacionais dos alunos. 

Orienta a coordenação na elaboração de planos de ensino e de aula, 
seguindo o Projeto Político-Pedagógico 

Promove o delineamento de visão, missão e valores com os participantes 
da comunidade escolar 

Promove a realização sistemática de diagnóstico da realidade escolar, 
avaliação institucional como subsídios para elaboração de planos de 
melhoria. 

Dimensão 3 

Competências de 

monitoramento de 

processos 

educacionais e 

avaliação 

institucional 

 

 

Estabelece na escola práticas de monitoramento de todos os processos 
educacionais e de avaliação de seus resultados, tendo como foco a 
efetividade das ações promovidas, aprendizagem e formação dos alunos. 

Avalia continuamente o entendimento da comunidade escolar sobre o 
significado do monitoramento e avaliação, evitando distorções em relação 
ao seu caráter pedagógico e construtivo. 

Envolve e orienta toda a comunidade escolar na realização contínua de 
monitoramento e avaliação de resultados de suas atuações profissionais. 

Promove o monitoramento, de forma participativa e contínua, do Projeto 
Político- Pedagógico, sempre com foco em readequações nas ações. 

Cria sistema de integração de resultados das avaliações e do 
monitoramento, agregando os dados e informações. 

Utiliza e orienta a aplicação dos resultados das avaliações e 
monitoramento nas tomadas de decisões e organização de todo o trabalho 
escolar. 

Delineia um plano de monitoramento e avaliação dos processos de gestão 
da escola. 

Adota sistema de indicadores educacionais, de acordo com os objetivos e 
padrões educacionais, para orientar a coleta e análise de dados. 

Dimensão 4 

Competências de 

gestão de 

resultados 

educacionais 

 

Orienta todas as áreas e segmentos da escola na definição de padrões de 
desempenho de qualidade na escola. 

Analisa os indicadores de desempenho da escola, identificando avanços e 
aspectos que necessitam de maiores esforços para sua melhoria. 

Promove e orienta a aplicação de mecanismos de acompanhamento das 
aprendizagens dos alunos, para identificar aqueles que precisam de 
atenção pedagógica diferenciada. 

Analisa comparativamente os resultados de sua escola com os indicadores 
de avaliações de referência nacional (IDEB

8
, SAEB

9
, Prova Brasil

10
, 

Provinha Brasil, ENEM etc.), estadual e local, quando existirem. 

                                            
8
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Criado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas) em 2007 reúne em um só indicador o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 
avaliações externas aplicadas aos alunos. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das 
avaliações em larga escala do INEP, a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, 
e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a 
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Informa a comunidade dos resultados e indicadores produzidos pelas 
avaliações externas, identificando áreas de necessidades de melhoria. 

Diagnostica diferenças de rendimento e condições de aprendizagem dos 
alunos de sua escola, identificando condições para superar essas 
diferenças. 

Promove na escola o compromisso com a prestação de contas aos pais e à 
comunidade sobre os resultados de aprendizagem. 

Dimensão 5 

Competências de 

gestão 

democrática e 

participativa 

 

Lidera e garante a atuação democrática e participativa do Conselho Escolar 
ou órgão colegiado, Conselho de classe, Grêmio Estudantil e outros 
colegiados escolares. 

Equilibra e integra as diferentes áreas de ação da escola e a interação das 
pessoas em torno de um ideário educacional comum, visão, missão e 
valores da escola. 

Lidera a atuação integrada e cooperativa de toda a comunidade escolar, 
promovendo um ambiente educativo e de aprendizagem, voltado para altas 
expectativas em relação à aprendizagem dos alunos. 

Demonstra interesse pela atuação dos professores funcionários, alunos e 
toda a equipe escolar, incentivando o compartilhamento de experiências e 
agregando resultados coletivos. 

Promove práticas de coliderança, compartilhando responsabilidades e 
espaços de ação entre todos da comunidade escolar, numa gestão 
compartilhada e de construção da identidade da escola. 

Promove a articulação e integração entre comunidade e escola, com a 
participação dos colegiados escolares, mediante a realização de atividades 
pedagógicas, científicas, sociais, culturais e esportivas. 

Dimensão 6  

Competências de 

gestão de pessoas 

na escola 

Promove a gestão de pessoas na escola e a organização de seu trabalho 
coletivo, focado na promoção dos objetivos de formação e aprendizagem 
dos alunos. 

Promove a prática do bom relacionamento interpessoal e comunicação 
entre todas as pessoas da escola, estabelecendo canais de comunicação 

                                                                                                                                        
partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e médias de desempenho nas 
avaliações do INEP, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para 
os municípios. Disponível em < http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb>. Acesso em 
20 abr. 2015. 
9
 Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de 

março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por amostragem das Redes 
de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco as gestões dos sistemas educacionais. Por 
manter as mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações; A Anresc é 
mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, 
recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/saeb>. 
Acesso em 20 abr. 2015. 
10

 Prova Brasil - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc (também denominada "Prova 
Brasil"): trata-se de uma avaliação censitária envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano 
do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o 
objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Participam desta avaliação 
as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo os 
resultados disponibilizados por escola e por ente federativo. Disponível em < 
http://provabrasil.inep.gov.br/>. Acesso em 20 abr. 2015. 



45 

 

 

 positivos. 

Desenvolve na escola ações e medidas que a tornem uma verdadeira 
comunidade de aprendizagem, onde todos aprendem e constroem de 
forma colaborativa. 

Envolve de maneira sinérgica todos da escola, motivando e mobilizando 
talentos para a articulação do trabalho integrado, voltado para a realização 
dos objetivos educacionais e a melhoria contínua de desempenho 
profissional. 

Promove na escola rede de relações interpessoais orientada pela 
solidariedade, reciprocidade e valores educacionais. 

Promove e facilita a troca de opiniões, ideias e interpretações sobre o 
processo socioeducacional da escola, mediante o diálogo, atuando como 
moderador em situações de divergências e conflitos. 

Orienta a troca de experiências entre professores e equipe da escola como 
estratégia de capacitação em serviço, desenvolvimento de competência 
profissional e melhoria de suas práticas. 

Dimensão 7 

Competências de 

gestão pedagógica 

 

Promove a visão abrangente do trabalho educacional e do papel da escola. 

Lidera na escola a orientação da ação de todos da comunidade pelas 
proposições do Projeto Político-Pedagógico e do currículo escolar. 

Cria na escola um ambiente motivador orientado por elevadas expectativas 
de aprendizagem e desenvolvimento dos processos educacionais e seus 
resultados. 

Promove a elaboração e atualização do currículo escolar, tendo como 
parâmetro o Referencial Curricular da Secretaria de Educação, Diretrizes 
Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como a 
evolução da sociedade, ciência, tecnologia e cultura, na perspectiva 
nacional e internacional. 

Orienta a integração horizontal e vertical de todas as ações pedagógicas 
propostas no Projeto Político-Pedagógico e a contínua contextualização 
dos conteúdos do currículo com a realidade. 

Estabelece a gestão pedagógica como aspecto de convergência de todas 
as outras dimensões da gestão escolar. 

Identifica e analisa as limitações e dificuldades das práticas pedagógicas, 
formulando e introduzindo perspectivas de superação, mediante estratégias 
de liderança, supervisão e orientação pedagógica. 

Acompanha e orienta a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Dimensão 8  

Competências de 

gestão 

administrativa 

 

Gerencia a correta e plena aplicação dos recursos físicos, materiais e 
financeiros da escola para melhor efetivação dos processos educacionais e 
seus objetivos. 

Promove na escola organização, atualização e correção de documentação, 
escrituração, registros de alunos, diários de classes, estatísticas, 
legislação, de modo a serem continuamente utilizados na gestão dos 
processos educacionais. 

Coordena e orienta a administração de recursos financeiros e materiais e a 
sua prestação de contas correta e transparente, de acordo com normas 
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legais, seja os recursos obtidos diretamente de fontes mantenedoras, seja 
os obtidos por parcerias e atividades de arrecadação. 

Promove a utilização plena dos recursos e equipamentos disponíveis na 
escola, para a realização do trabalho pedagógico. 

Assegura o cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas de trabalho 
educacional (art.24 da LDB 9394/96) com o envolvimento do educando e 
do professor, no efetivo processo de ensino e aprendizagem. 

Verifica a correção de utilização de materiais, o suprimento e a 
necessidade de compras e obtenção de produtos. 

Zela pela manutenção dos bens patrimoniais da escola, mediante contínuo 
inventário e providências de consertos imediatos, quando necessário. 

Promove a formulação de diretrizes e normas de funcionamento da escola, 
tendo medidas para coibir atos que contrariem os objetivos educacionais, 
assim como apurando qualificadamente as irregularidades que venham a 
ocorrer em relação às boas práticas profissionais. 

Dimensão 9  

Competências da 

gestão da cultura 

organizacional da 

escola 

 

Promove na escola um ambiente orientado por valores, crenças, rituais, 
percepções, comportamentos e atitudes em consonância com os 
fundamentos e objetivos legais e conceituais da educação e aspirações da 
sociedade. 

Avalia a cultura organizacional da escola, identificando suas fortalezas e 
desafios em relação à compatibilidade com as condições necessárias para 
a aprendizagem e formação dos alunos. 

Identifica e compreende as expressões de preconceitos e tendenciosidades 
prejudiciais à formação e aprendizagem de todos os alunos e as práticas 
convergentes necessárias para esses objetivos. 

Influencia positivamente o modo institucionalizado de pensar da 
comunidade escolar. 

Analisa as forças de poder existentes na escola, os valores que as 
orientam e seu papel na escola e age fazendo-as convergir para o 
empoderamento, conjunto de todos na escola. 

Promove a convergência entre os valores educacionais e as práticas 
cotidianas da escola. 

Dimensão 10 

Competências da 

gestão do 

cotidiano escolar 

 

Observa e influencia as regularidades do cotidiano escolar, como a conduta 
dos professores, funcionários e alunos. 

Promove no cotidiano da escola a adoção de regularidades de 
procedimentos capazes de maximizar os efeitos positivos das práticas e 
processos educacionais. 

Promove condições para a construção de disciplina escolar mediante a 
formação de hábitos de organização pessoal e cognitiva dos processos 
educacionais, envolvendo toda a escola e seus momentos. 

Promove o bom aproveitamento do tempo escolar, orientando a sua 
organização nas aulas, no calendário escolar e o seu uso máximo na 
promoção da aprendizagem dos alunos. 

Assegura o cumprimento da rotina de limpeza, organização escolar, 
cumprimento de horários, segurança, qualidade da merenda escolar, 
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providenciando sempre as correções necessárias. 

Transforma os horários destinados ao professor para preparação de aulas 
em momentos de efetiva preparação de melhoria das práticas educacionais 
dos professores. 

Fonte: Quadro elaborado a partir das concepções a respeito das dimensões e 
competências do gestor/diretor, tendo como referência os estudos de Heloisa Luck 
(2009). 

 

 

Nesse contexto, a preparação necessária ao diretor/gestor envolve 

conhecimentos diferenciados, formação abrangente e continuada, variada e 

especializada, que esteja ao alcance da interpretação da realidade e dos objetivos 

educacionais. 

Na dimensão apontada por Luck (2008), sobre a gestão dos resultados 

educacionais, a atuação do diretor/gestor vem ganhando destaque como elemento 

de contribuição para a qualidade da educação. Com a implantação de políticas 

educacionais, tendo início expressivo principalmente na década de 1990 e 2000 no 

país, os diretores/gestores tornaram-se os principais sujeitos de articulação das 

escolas com estas políticas e programas. Destacam-se a LDB de 1996, a criação do 

FUNDEF11 e, posteriormente, do FUNDEB12, as avaliações nacionais – SAEB, Prova 

Brasil, o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, o ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes, a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

                                            
11

 FUNDEF – O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e 
regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 
junho de 1997. O FUNDEF foi implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou 
a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. 
Disponível em < http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm>. Acesso em 21 abr. 2015. 
12

 FUNDEB - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, 
que vigorou de 1998 a 2006. É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um 
fundo por estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos), formado, na quase totalidade, por 
recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, 
vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses 
recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, 
sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 
nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação 
exclusiva na educação básica. Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua 
implantação começou em 1º de janeiro de 2007. Disponível em < 
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao>. Acesso em 21 abr. 2015. 
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(PCN), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Levantamento da Situação 

Escolar (LSE), o Plano Nacional de Educação (PNE), o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB). Há também os programas e políticas educacionais de 

outras esferas, como os Estaduais – no caso do Estado de São Paulo, o SARESP – 

Sistema de Avaliação do Rendimento do Estado de São Paulo que origina o IDESP 

– Índice de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, de cada unidade escolar e, 

certamente, existem os municipais. 

Dessa maneira, cabe ao diretor/gestor ser o responsável direto pela 

implementação das políticas que chegam à escola. O diretor é, ao mesmo tempo, o 

representante do Estado na escola e também o representante da comunidade 

escolar para o Estado. Volta-se mais uma vez à discussão de natureza política do 

cargo de diretor: 

 

Os diretores, na condução dos processos de gestão, demonstram construir 
consensos, tanto com os pares, quanto com a comunidade escolar e com o 
Estado. Esse grau de concordância entre as instâncias políticas 
(professores, comunidade, diretores e seus superiores na administração do 
sistema de ensino) pode ser só aparente, ou demonstrar a aspiração dos 
dirigentes, mas ao mesmo tempo demonstra a consciência que essas 
pessoas têm na compreensão de que a sua função é de mediação e 
coordenação político-pedagógica, cujas tarefas se articulam, de alguma 
forma, com a necessidade de contornar crises e contradições entre aquelas 
instâncias (SOUZA, 2006, p.277). 

 

 Portanto, como se pode observar, o diretor/gestor assume várias funções no 

contexto escolar atualmente, tendo de ater-se a todas as dimensões de gestão, 

muito bem delineadas por Luck (2008). É evidente que sua formação inicial não o 

prepara para o exercício de sua função. 

Pode-se afirmar que, no município de Franca/SP, após análise de todas as 

políticas de formação implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, desde 

os anos 2000 até os dias atuais, poucos foram os programas de formação que 

conferiram ao diretor/gestor o olhar abrangente sobre as dimensões da gestão 

escolar. Formações pontuais são oferecidas, em sua maioria, com o foco na gestão 

da aprendizagem e dos resultados educacionais. Mas a experiência tem mostrado 

que é preciso ir além.  
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1.4 O perfil dos gestores/diretores escolares da educação básica  

 

A fim de se conhecer quem são os diretores/gestores das escolas públicas de 

Educação Básica do Brasil, suas experiências acadêmicas e de formação 

continuada e a relação das formas de provimento ao cargo com a sua prática 

cotidiana na gestão escolar, sob a perspectiva de gestão democrática, esta pesquisa 

utilizou como referência os dados obtidos através dos questionários contextuais 

aplicados aos diretores, na ocasião da Prova Brasil do ano de 2011, nas escolas 

brasileiras.   

Em 2011, 55.92413 escolas públicas brasileiras participaram da Prova Brasil. 

A prova de testes de conhecimentos é aplicada aos alunos de 5º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e, juntamente a estas avaliações, o Ministério da Educação 

encaminha questionários a serem respondidos por diretores, alunos e professores. 

Conforme já mencionado, são esses dados obtidos através da aplicação de 

questionários aos diretores de escola, que a presente pesquisa utiliza. 

De acordo com os dados do portal QEdu14, 55.231 questionários de diretores 

foram respondidos. Os questionários continham 212 perguntas que buscavam 

respostas sobre o perfil do diretor, as condições da escola em que trabalham 

aspectos socioeconômicos, recursos humanos e financeiros, gestão democrática, 

violência escolar, acessibilidade e a dinâmica escolar, dentre outros aspectos. 

 Para fins de objetividade às demandas desta pesquisa, selecionou-se e 

retirou-se parte das questões, aplicadas aos diretores, que dizem respeito ao seu 

perfil, experiência e suas implicações na gestão escolar. O quadro sistematizado 

encontra-se no Anexo 1, “Quadro – Parte das questões pertencentes ao questionário 

contextual aplicado aos diretores/gestores na Prova Brasil 2011”.  

                                            
13

 Dados do INEP. Disponível em <http://provabrasil.inep.gov.br/historico>. Acesso em 20 abr. 2015. 
14

 QEdu – Plataforma de informações educacionais , com dados importantes do ensino básico da 
educação brasileira.  Oferece dados e conceitos sobre Ideb, Enem, Prova Brasil e Censo Escolar, 
materiais explicativos sobre como navegar pelo QEdu, como fazer download de dados, como 
acompanhar uma localidade para receber os dados atualizados do local e como comparar os 
resultados de escolas, cidades e estados. Parceria da Meritt e Fundação Lemann, com o apoio de 
colaboradores da UFMG, INEP, Compromisso Todos pela Educação, dentre outros. Disponível em 
<www.qedu.org.br>. Acesso em 20 abr. 2015. 
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A partir dos resultados dos questionários15, analisando o perfil dos diretores 

no cenário nacional das escolas públicas (municipais e estaduais), verifica-se que 

81% dos diretores são do sexo feminino, 65% estão na faixa de idade dos 30 aos 49 

anos, 41% são formados em Pedagogia e 36% em outras Licenciaturas. Em relação 

ao nível de escolaridade, 59% concluíram o Ensino Superior em Instituições 

Privadas, sendo que 81% dos diretores participaram da modalidade presencial. 

Sobre a formação nos cursos de Pós-graduação - Especialização, 69% dos diretores 

declararam ter concluído seus estudos na modalidade Especialização, 2% em 

Mestrado e nenhum declarou ter concluído Doutorado na época da pesquisa. Dentre 

os campos de estudo na pós-graduação, a escolha pelos cursos com ênfase na 

Gestão e Administração Escolar atinge 35% dos diretores. A experiência profissional 

declarada por 51% dos diretores é de que estão há  mais de 20 anos na área da 

educação. Quanto à experiência na direção de escola, 42% dos diretores possuem 

de 2 a 7 anos na função. 

No que se refere à gestão democrática, 68% dos diretores declararam ter em 

sua instituição um conselho de escola atuante, com três ou mais reuniões realizadas 

durante o ano. A representatividade de pais é de 97%, de alunos 76%, de 

professores 99% e funcionários também 97%.  

Sobre as formas de provimento ao cargo, a modalidade indicação (seja por 

políticos ou técnicos) conquista a forma mais utilizada, com 34%; a eleição ocupa 

21% da forma de acesso ao cargo; outras indicações e outras formas (não 

discriminadas na pesquisa/dados) apontam também para 21%; a combinação 

seleção + eleição ocupa 14% e a seleção, 10%. Para uma melhor visualização, os 

dados estão no Gráfico 1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 No Anexo 2 encontram-se informações mais detalhadas sobre o questionário contextual aplicado 
aos diretores, organizado pela pesquisadora, com o título “Demonstrativo/dados sobre a resposta dos 
diretores no questionário contextual da Prova Brasil 2011”. 
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Gráfico 1 – Formas de acesso ao cargo de diretor/gestor no cenário nacional 

brasileiro 

34%

21%
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10%

Formas de acesso ao cargo de 
Diretor/Gestor Escolar – Panorama 

Nacional

Indicação

Eleição

Outras indicações /
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Seleção + Eleição

Seleção

                          

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, dados da Prova Brasil, 2011. 

Questionário aplicado aos diretores das escolas públicas brasileiras.  

 

Sendo a prática da indicação/nomeação a modalidade mais presente nos 

sistemas de ensino, pode-se inferir que há uma forte conotação política permeando 

o acesso ao cargo de diretor/gestor, pois geralmente os critérios não são 

transparentes e publicados a toda a comunidade escolar envolvida, o que faz com 

que o diretor/gestor seja visto como um “apadrinhado”, podendo dificultar sua 

aceitação pela equipe e comunidade escolar. Como principais conseqüências, há 

uma tendência à fragilização do trabalho autônomo e da prática da gestão 

participativa, pois primeiramente o diretor/gestor nomeado precisa corresponder às 

expectativas de quem o indicou. Outro ponto de destaque são os concursos públicos 

(Seleção), tão defendidos por se caracterizarem mais justos e com igualdade de 

participação a qualquer profissional interessado pelo cargo, além de garantia de 

continuidade no cargo, independente das mudanças de governo, ocupando a menor 

escala de opções existentes para o cargo no Brasil. 
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Em vista desse cenário, de várias modalidades para se chegar ao cargo de 

diretor/gestor e da preocupação com a qualidade da Gestão Escolar, a literatura16 

tem demonstrado que se faz necessária uma política de Estado focada na melhoria 

da gestão escolar, definindo seu modelo de gestão e a proposta de formação e 

capacitação contínua dos diretores/gestores, assim como o monitoramento e a 

avaliação permanente de sua atuação, tendo também como principal referência o 

Projeto Político-Pedagógico das Escolas (PPP). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 Referente ao estudo “Mapeamento de práticas de seleção e capacitação de Diretores escolares”, 
Luck  (2010). 
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CAPÍTULO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AO CARGO DE 

DIRETOR/GESTOR 

 

Neste capítulo a análise se concentra nos parâmetros legais, políticos e 

históricos de provimento ao cargo de diretor, existentes e encontrados no Brasil. 

Serão analisadas as legislações, como a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação, Resoluções, Pareceres e o 

Estatuto do Magistério da Secretaria Municipal de Educação de Franca/SP.  

 

2.1 Parâmetros políticos, legais e históricos  

 

Analisar o acesso aos cargos públicos no Brasil é essencial para que se 

compreendam as influências das diferentes formas de administração pública e, 

consequentemente, de provimento aos cargos públicos, em especial de 

diretor/gestor escolar, assim como constatar se as diferentes formas interferem no 

processo de democratização da escola.  

  Segundo Costa (2008), na administração colonial, patrimonialista, herdada 

pelo Brasil de Portugal, proveniente de modelos e aparatos administrativos advindos 

de Lisboa, o Estado era concebido como propriedade do rei, permeado por 

incontáveis regras, pela prática do nepotismo17 e do empreguismo.18 Em meados da 

década de 1930, a administração pública burocrática (implantada nos principais 

países europeus) foi adotada pelo Brasil para substituir a administração 

patrimonialista que confundia o patrimônio público e o privado.  

A administração pública burocrática se empenhou em separar o público e o 

privado, o político e o administrador público, sendo válida para o pequeno Estado 

liberal do século XIX. Quando no século XX se configura o grande Estado social e 

econômico, os serviços públicos prestados nesse modelo burocrático, assim como a 

agilidade e a qualidade, ficaram insuficientes: a lentidão também atrapalhava o 

                                            
17

 Nepotismo s.m. Prática de dar importantes cargos políticos ou funções de relevo nos negócios aos 
membros da própria família. &151; A palavra nepotismo significa governo dos sobrinhos. Nepote é a 
palavra latina para sobrinho.  Atitude de alguns papas que concediam favores particulares a seus 
sobrinhos ou a membros de sua família.  Favoritismo, proteção escandalosa, filhotismo. Disponível 
em <http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 15 jul. 2014. 
18

 Empreguismo s.m. Bras. Tendência de oferecer empregos à larga. Disponível em: < 
<http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 15 jul. 2014. 
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atendimento das principais demandas dos cidadãos. Algumas pesquisas na área 

entendem que a administração pública gerencial surgiu nesse contexto, pois se 

deparava na época, com o aumento dos serviços sociais, como a saúde, a 

educação, a cultura, a assistência social, a previdência, a pesquisa científica e 

também dos serviços e papéis econômicos.  

Algumas estratégias são características do modelo de administração pública 

gerencial segundo Bresser (1996), como: aspectos de descentralização política, 

transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos e locais; descentralização 

administrativa, delegando autoridade para os administradores públicos; 

organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés do modelo piramidal; 

confiança limitada no lugar da desconfiança total; ênfase nos resultados ao invés do 

controle nos processos e administração voltada para o pleno atendimento do 

cidadão.  

Através do Decreto-Lei 20019, no ano de 1967, o Brasil propõe a superação 

da rigidez burocrática e contribui com um primeiro momento de administração 

gerencial no país: autonomia da administração indireta, autarquias com transferência 

de atividades de bens e serviços, princípios de racionalidade administrativa com 

implantação de planejamento e orçamento, além de descentralização e controle de 

resultados. Mas consequências que caracterizam a perpetuação da administração 

patrimonialista ficam explícitas no Decreto-Lei 200, como exemplo, a contratação de 

empregados públicos sem a exigência de concursos públicos. 

Com a Constituição Federal do Brasil de 1988, que trouxe imbuída em seu 

contexto aspectos de um Estado democrático, com os princípios de igualdade e 

justiça, assegurando o exercício dos direitos sociais e individuais dos cidadãos, 

percebe-se ainda contemplados privilégios advindos do patrimonialismo, como forma 

de consolidação de algumas de suas práticas.  

Contempla a Constituição Federal de 198820, no capítulo VII - Da 

Administração Pública: no artigo 37, quando determina os princípios da legalidade, 

                                            
19

 BRASIL. Decreto lei 200. Brasília, em 25 de fev. de 1967; 146º da Independência e 79º da 
República. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a 
Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm> . Acesso em 18 abr. 2015. 
20

.BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No parágrafo I, prevê que os 

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros e estrangeiros que 

preencham os requisitos previstos em lei e no parágrafo II, a investidura em cargo 

ou emprego público dependendo de aprovação em concursos públicos de provas ou 

provas e títulos, ressalvando as nomeações para cargos em comissão, sendo de 

livre nomeação e exoneração. Ainda garante funções de confiança para servidores 

efetivos que ocuparem cargos de direção, chefia e assessoramento. 

Assim, a partir da previsão na Constituição, de algumas funções/cargos 

públicos serem caracterizados como “cargos em comissão”, a prática de nomeação 

de diretores escolares, sem a necessidade de acesso via concursos públicos para 

exercerem suas atribuições, encontra amparo legal. 

Em outro âmbito, um grande ganho para a educação foi previsto na 

Constituição de 1988, em seu Capítulo III da Educação, da Cultura e do Desporto, 

Seção I da Educação, onde determina em seu artigo 206, “Art. 206 - O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VI - gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei”. 

Paro (2011) destaca que, nessa mesma época de promulgação da nova 

Constituição Federal, pode-se perceber no Brasil uma saudável tendência de 

democratização da escola pública aliada à democratização da própria sociedade. 

Estudos realizados por pesquisadores interessados na democratização da educação 

e das modalidades de escolha de dirigentes adquirem papel significativo, a partir 

dessa década de 1980. 

Em 1996, as mudanças ideológicas e políticas que vinham acontecendo no 

país são postas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9394/96). A gestão 

democrática é, então, apresentada nesta Lei como princípio fundamental, devendo 

estar de acordo com a legislação dos sistemas de ensino, “VIII - gestão democrática 

do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino21”; 

A cultura organizacional escolar, pautada na tendência burocrática e 

centralizadora (características herdadas da administração pública burocrática), 

começa a perceber que uma nova forma de administrar a escola é possível, e que a 

redistribuição das responsabilidades que envolvem todo o sistema escolar é uma 

das formas de se conseguir eficácia escolar.  Promover a aprendizagem dos alunos 

                                            
21

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm >.  Acesso em 16 abr.2015. 
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de modo que esses tenham conhecimento de si mesmos, do mundo em que vivem e 

tenham instrumentos adequados para enfrentar os desafios da vida. Mas, mesmo 

com todo o aparato das legislações, a gestão democrática fica à mercê dos sistemas 

de ensino que definem suas normas e implantam a forma que consideram mais 

apropriadas para a gestão de suas escolas. 

Em 1997, foi elaborado o Estatuto do Magistério das Escolas Públicas 

Municipais de Franca/SP. Está previsto no Estatuto, Seção II, artigo 11 e em vigor 

até os dias atuais, a forma de provimento dos diretores de escolas. Sendo: 

 

O cargo de Diretor do sistema municipal de ensino será de livre nomeação e 
exoneração do Prefeito, devendo ser preenchido entre os professores que 
obedecerem aos requisitos legais e possuírem um mínimo de cinco anos de 
exercício funcional no Quadro do Magistério do Município. (FRANCA, 1997, 
p. 5). 

 

Observa-se que o Estatuto segue o que garante a Constituição Federal de 

1988, ou seja, a indicação/nomeação do diretor para o sistema municipal de Ensino 

de Franca, porém se observadas às disposições da concepção de gestão 

democrática, também expressas recentemente no novo Plano Nacional de 

Educação, não ficam garantidos nesta nomeação os princípios da participação 

envolvendo a comunidade escolar. 

Segundo Paro (2011), o processo de participação e democratização deve 

sempre ocorrer no nível das relações que envolvam a organização e o 

funcionamento efetivo da instituição escolar, à medida que promova mecanismos de 

partilha de poder dos dirigentes e de toda a equipe escolar, nas tomadas de 

decisões inerentes ao processo educacional. Geralmente, como não existem 

critérios claros para a indicação/nomeação, a conotação política se faz presente, e 

de acordo com o autor isso dificulta a aceitação do diretor pela equipe e comunidade 

escolar, fazendo com que o trabalho seja voltado para atender aos interesses de 

quem o indicou. 

 

[...] a democratização da gestão escolar implica a superação dos processos 
centralizados de decisão e a gestão colegiada, na qual as decisões nasçam 
das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da escola, e 
orientadas pelo sentido político e pedagógico presente nessas práticas. 
(BRASIL, MEC, 2004, p.34). 
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Em 2014, após quatro anos de Conferências Estaduais, Municipais, 

Intersetoriais e Federais, o Plano Nacional de Educação foi sancionado. Aprovado 

pela Lei nº 13.005, de 25 de julho de 2014, o plano expressa avanços e estabelece 

metas para o próximo decênio, além de determinar que todos os municípios 

brasileiros revisem seus Planos Municipais (quando assim o tiverem) ou elaborem o 

mesmo, no prazo de um ano a contar da data da promulgação da lei.  

No Plano Nacional de Educação, no que diz respeito à gestão democrática, 

fica definido: 

   

Art. 9
o
  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis 

específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no 
prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, 
quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. 
(BRASIL, PNE, 2014).  

 
 

Somente este artigo 9º não garante outras formas de se escolher um 

diretor/gestor que não seja a indicação/nomeação, porém o Plano Nacional prevê 

um descritivo de metas que detalham as concepções apresentadas, como se pode 

analisar na meta número 19: 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
(BRASIL, PNE, 2014).  

 
 

Nesta meta nº 19, a orientação posta vem no sentido de toda concepção 

defendida neste trabalho até o presente momento. A gestão democrática da 

educação não se constitui em um fim em si mesmo, mas em um essencial princípio 

que oportuniza o aprendizado e principalmente a participação coletiva nas questões 

referentes à organização e à gestão da educação. Em âmbito nacional, essa meta 

traz como estratégias: 

 

 As formas de escolha de dirigentes e o exercício da gestão (Estratégia 
19.1); a constituição e fortalecimento da participação estudantil e de pais, 
por meio de grêmios estudantis e de associação de pais e mestres 
(Estratégia 19.4); a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 
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conselhos de educação, assegurando a formação de seus conselheiros 
(Estratégia 19.5); a constituição de fóruns permanentes de educação, com o 
intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital de 
educação e efetuar o acompanhamento da execução do PNE e dos seus 
planos de educação (Estratégia 19.3); a construção coletiva dos projetos 
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares participativos (Estratégia 19.6); e a efetivação de 
processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 
(Estratégia 19.7). (BRASIL, 2014, p.59). 

 

Nesse sentido, este estudo apoia-se nas concepções apresentadas sobre a 

perspectiva de gestão democrática como forma de trabalho da gestão escolar, para 

a participação da comunidade escolar no planejamento e tomada de decisões nas 

instituições escolares, porém também se destaca a clareza que se tem de que não 

se deve pensar que, uma vez selecionado um bom diretor/gestor, o desafio da 

qualidade do desempenho na gestão escolar está resolvido, como uma solução 

mágica para os problemas de gestão e prática da participação. Como afirma Souza 

(2007): 

  

Escolher os diretores escolares é uma ação essencialmente política. Seja 
na adoção de eleições, seja através das indicações, ou seleção, com ou 
sem concurso público, trata-se de uma ação política. Por quê? Porque 
sabendo-se que o diretor tem a função de coordenar a escola e decorrem 
dessa função consequências pedagógicas, institucionais, sociais e 
especialmente políticas locais, os administradores do sistema de ensino, 
quando optam por uma daquelas formas, o fazem politicamente com vistas 
ao que esperam dessas consequências. (SOUZA, 2007, p. 217). 

 
 

Por isso optou-se por detalhar, a seguir, as principais modalidades de acesso 

ao cargo, no intuito de ampliar a análise, possibilitando verificar as implicações de 

cada modalidade para a gestão escolar. 

 

2.2 Modalidades de acesso ao cargo de gestor das escolas públicas 

 

Vários estudos sobre as modalidades de acesso ao cargo de gestor/diretor já 

foram realizados com o objetivo de conhecer as práticas adotadas pelos sistemas 

públicos de ensino. As principais formas de acesso encontradas são: a nomeação 

por indicação (cargos de confiança dos governos locais); a nomeação por concursos 

públicos; a nomeação através do processo de eleições entre os pares e a nomeação 

por sistemas mistos – assim denominados por caracterizarem a junção de mais de 
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uma forma de acesso ao cargo. A seguir, as modalidades destacadas serão 

explicitadas para uma melhor análise das políticas existentes.  

 

2.2.1. A nomeação por indicação (cargos de confiança) 

 

Dentre as formas de acesso ao cargo de diretor/gestor existentes, esta forma 

de provimento foi e continua sendo tradicionalmente adotada no Brasil.  

Tomando como referência algumas práticas de governos estaduais e 

municipais, ao longo da história da educação no país até os dias atuais, pode-se 

constatar, em algumas localidades, conforme amparado pela Constituição 1988, a 

prática da nomeação política de diretores pelo poder governamental. De acordo com 

Paro, 

 

[...] a escolha se dá por critério inteiramente subjetivo, ao arbítrio dos que 
detêm o poder estatal e visa favorecer seus interesses políticos partidários, 
e não propiciar uma solução adequada à gestão da escola, em direção aos 
interesses de seus usuários. (PARO, 2000, p.101). 

 

A forma de nomeação política, de certa forma, perpetua uma administração 

pública patrimonialista, marca do clientelismo e também de favorecimentos político-

partidários. Permite que a autoridade do Estado, legalmente representado por 

secretários de educação ou lideranças políticas, indique e nomeie pessoas para 

ocuparem o cargo de diretor de escola. 

Afinidade com o partido político e o grupo do governo ou município torna-se, 

na maioria dos casos, determinante nesse processo de nomeação. Souza (2006) 

afirma: 

Vimos que a indicação se articula com a dominação tradicional (Weber, 
2004; Mendonça, 2000), e nela a administração do sistema de ensino e as 
lideranças políticas que indicaram os dirigentes operam intervindo e 
controlando a política escolar. Neste tipo de dominação, os dirigentes 
escolares são sujeitos da confiança dos mandatários maiores e, como tal, 
têm a tarefa de dirigir as escolas equilibrando-se no jogo político-eleitoral, 
pois sabem que o cargo político de confiança que ocupam é instrumento de 
compensação naquele jogo. (SOUZA, 2006, p. 245). 
 

 

 Como descrito anteriormente, o papel do diretor na condução do Projeto 

Político-Pedagógico da escola, seguindo os princípios da gestão democrática, é 

essencial para uma instituição escolar. Souza (2006) afirma que o envolvimento dos 
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professores na construção do PPP, tendo o diretor/gestor como indicado 

politicamente, é perigoso. Ressalta que o diálogo, as disputas de opiniões, as 

diferenças de crenças que podem surgir nesse processo de elaboração do projeto 

“(...) podem produzir um resultado institucional que coloque a escola em rota de 

colisão com os interesses daqueles mandatários tradicionais” (Souza, 2006, p. 245). 

Sabedor deste conflito, o autor acredita que o diretor não permite ou não se 

interessa pelo processo de participação ativa dos professores e de toda a equipe 

escolar na construção do projeto pedagógico. 

  Nesta modalidade de nomeação, o argumento mais comumente utilizado é de 

que este processo é considerado legítimo, previsto na Constituição de 1988, dado 

que o governante foi eleito pelo povo, portanto obtém a aprovação da maioria, e uma 

escolha, garantida em lei, de seus auxiliares e cargos de confiança inspira 

legitimidade e aprovação da população. Geralmente, a vigência dos cargos por 

indicação dura quatro anos, a depender da permanência do partido no governo. 

Nota-se que há um apelo muito forte dos estudiosos e pesquisadores da área 

da educação22 para que os sistemas de ensino não utilizem esta forma de 

nomeação. Portanto, encontram-se ainda diferentes visões tanto no campo teórico e 

principalmente dos educadores em exercício e diretores no cargo, como é o caso 

das Escolas Municipais de Franca, onde o sistema de ensino adota esta 

modalidade. A pesquisa realizada com os diretores, conforme detalhada no capítulo 

3, demonstra nitidamente que quem está no cargo, por indicação, defende a 

modalidade. Isso remete à análise do lugar que cada um ocupa: o indicado passa a 

ter como definidor de poder o clientelismo político.  

 

2.2.2 – A nomeação por concursos públicos 

 

A modalidade de acesso ao cargo de diretor/gestor por concursos públicos se 

contrapõe à indicação política. Por se tratar de instrumento que confere um caráter 

técnico, através da imparcialidade na seleção, não possibilitando o favorecimento 

pessoal, o concurso público de provas e títulos permite igualdade de oportunidade e 

participação para todos que se interessam pelo cargo. Por outro lado, Paro (2011) 

                                            
22

 Destaque para Vitor Paro, pesquisador e autor de diversas publicações que defende a exclusão da 
Indicação como forma de acesso ao cargo de diretor/gestor. 
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ressalta que, no caso dos concursos, “apenas se esqueceram de reconhecer que, à 

liberdade dos candidatos a diretor para escolherem sua escola, não corresponde 

nenhuma liberdade dos usuários e trabalhadores da escola para escolherem seu 

diretor”  (PARO, 2011, p.46).  

Os concursos públicos visam a aferir o conhecimento técnico dos candidatos, 

configura-se na defesa dos conhecimentos de dimensão técnica. Após ser aprovado 

e nomeado ao cargo de diretor, estudos demonstram que a ideia transmitida e 

praticada é a de que ocupam o maior cargo dentro de uma instituição escolar, “um 

cargo vitalício com autoridade máxima na escola” (PARO, 2000, p. 24). A 

estabilidade adquirida via concurso público possui, geralmente, forte tendência ao 

desenvolvimento de diretores descompromissados com relação aos interesses do 

usuário “porque continua sendo do Estado, pela via do concurso, que advém sua 

autoridade” (PARO, 2000, p.101).  

Refletindo sobre o campo da qualidade do funcionamento e possibilidades de 

desenvolvimento de uma gestão democrática nas instituições, Paro acredita que ser 

diretor concursado se configura “um presente de grego, pois está longe de ser uma 

bênção, quando se sabe que à escola não são dadas as condições mínimas de 

funcionamento” (PARO, 2011, p.24). Este mesmo autor critica o Estado quando diz 

que o candidato, ao ter passado em um concurso e ter demonstrado sua 

competência, acaba se tornando vítima de um “mecanismo perverso”. Isso porque, é 

ele quem primeiro se responsabiliza pela ineficiência e mau funcionamento da 

escola, assim como pela centralização das tomadas de decisões, sendo alvo de 

acusações de pais, alunos, funcionários e professores, acabando por agir contra os 

interesses da população.  

A defesa pelos concursos públicos é bandeira que sempre é defendida como 

forma de ingresso na carreira dos profissionais da educação no serviço público. 

Porém, de acordo com Paro, “o concurso não tem nada a oferecer em termos 

democráticos para substituir a nomeação política” (PARO, 2011, p.46), uma vez que 

o diretor concursado só deve explicações ao Estado de onde “emana sua 

legitimidade e autoridade”, por isso torna-se tão complicado de se sensibilizar com 

as reivindicações e propósitos da escola.  

O que a prática tem mostrado é que os concursos públicos garantem a 

igualdade de acesso como forma de ingresso ao cargo, porém não privilegia os 
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princípios da gestão democrática, pois, desconsidera totalmente a oportunidade de 

participação da comunidade escolar. Outro ponto: acredita-se que, dadas as 

dimensões da gestão escolar exploradas no início deste estudo, mesmo as melhores 

questões realizadas nos concursos não dariam conta de avaliar a competência dos 

candidatos ao cargo de diretor/gestor, com todos estes desafios postos na educação 

básica. 

  

2.2.3 – A nomeação pela eleição 

 

Durante o início da década de 1980 até o presente momento, a eleição de 

diretores/gestores, mesmo com resistências em algumas localidades, alcançou 

considerável expansão em vários sistemas de ensino no Brasil e encontra-se no 

topo do debate como uma das formas de se implantar de fato a gestão democrática 

nas escolas. A partir da reivindicação dos vários setores da comunidade e da escola, 

conscientes da importância do papel do diretor escolar e com o movimento de 

descentralização e busca de uma autonomia da gestão escolar, mecanismos que 

garantam vez e voz a todos os integrantes do quadro escolar e das famílias dos 

alunos passam a fazer parte de algumas realidades educacionais. 

 

A escolha do diretor escolar pela via da eleição direta e com a participação 
da comunidade vem se constituindo e se ampliando como mecanismo de 
seleção diretamente ligado à democratização da educação e da escola 
pública, visando assegurar, também, a participação das famílias no 
processo de educação de seus filhos. (PARENTE; LUCK, 1999, p. 37 apud 
LUCK 2012, p.76). 

 

Pesquisas demonstram que a defesa pelas eleições de diretores/gestores 

busca promover o comprometimento coletivo para uma proposta de escola 

participativa. Em contrapartida, Luck (2012) destaca que não há resultados 

consistentes que expressem se a construção da autonomia da gestão escolar e as 

práticas democráticas de fato passaram a fazer parte da rotina e trabalho do 

diretor/gestor após o mecanismo das eleições. A autora relata que: 

 

[...] há registros dos mais variados, como por exemplo: a intensificação do 
autoritarismo por diretores eleitos; o esgarçamento de orientação 
pedagógica em face da formação de grupos de disputa; ou o 
enfraquecimento do trabalho pedagógico, tendo em vista o enfraquecimento 
da organização, coordenação e controle (LUCK 2012, p.76,77). 
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A autora ainda complementa que a eleição por si só não garante a 

democratização da gestão. Além disso, pode chegar a se assemelhar aos processos 

eleitorais políticos quando os cidadãos têm o direito de escolher seus 

representantes, mas, quando eleitos, poucos acompanham seus trabalhos, 

esquecendo-se da contribuição que tiveram ao elegerem. 

A eleição de diretores indica uma forma de oportunizar à população um 

recurso que lhe possibilite exercer alguma pressão sobre o Estado, para que ele 

atue na direção desejada. Nesta modalidade, existe a crença de que o diretor eleito 

consiga atender aos interesses da instituição escolar, conforme menciona Paro 

(2011): 

 

[...] a eleição, como forma do dirigente escolar, tem-se constituído em 
importante horizonte de democratização da escola para o pessoal escolar e 
usuários da escola pública básica que a vêem como alternativa para 
desarticular o papel do diretor dos interesses do Estado, nem sempre 
preocupado com o bom ensino, e articular sua atuação aos interesses da 
escola e daqueles que o escolhem democraticamente” (CALAÇA, 1993; 
CASTRO et AL ., 1991; CASTRO; WERLE, 1991; DOURADO, 1990; 
HEEMANN; PUCCI,1986, OLIVEIRA, 1996; PARO, 2003; ZABOT, 
1984,1985...  apud PARO, 2011, p. 19). 

 

De acordo com Paro (2000), o que deveria sempre coexistir é uma construção 

efetiva em regime de colaboração dessas instituições – Estado e Educação Escolar, 

para a garantia da qualidade do ensino e do zelo pelo bem comum da sociedade, 

superando o corporativismo e o individualismo, fazendo valer o mecanismo 

democrático das eleições, tanto governamental quanto para a direção da gestão 

escolar. 

No sentido de mostrarem seus compromissos com a gestão da escola 

pública, muitos governos estaduais e municipais expressam em suas plataformas de 

governo a garantia do processo eletivo como forma de acesso ao cargo de 

diretor/gestor escolar. Contudo, em recente pesquisa, Cruz (2015) relata que há 

diferentes interpretações e interesses por trás desta promessa e prática, como foi o 

caso do Estado do Rio de Janeiro, onde o PSC (Partido Social Cristão) apresentou 

medida cautelar alegando Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). A justificativa 

apresentada pauta-se na defesa do que reza a Constituição de 1988, quando define 
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que a nomeação para o cargo de direção compete ao chefe do Poder Executivo 

local, aspecto mencionado anteriormente neste estudo. 

Essa solicitação de inconstitucionalidade encontrou amparo entre os ministros 

do Supremo Tribunal Federal que defenderam: “é inconstitucional toda norma que 

preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder 

Público, com a participação da comunidade escolar” (ADI 2.997/RJ, 2010, p.119, 

apud Cruz, 2015, p.39). Casos análogos, onde também houve o reconhecimento de 

inconstitucionalidade na forma de eleição, aconteceram, de acordo com Cruz (2015), 

nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Piauí. 

Entende-se que as eleições são sim uma forma de oportunizar a participação 

da comunidade escolar, valorizando e legitimando o diretor/gestor escolar como o 

responsável por coordenar o processo pedagógico no âmbito escolar. Porém ainda 

ficam algumas inquietações quanto a referenciar esta prática, modalidade como 

instrumento para o exercício democrático pós-ascensão ao cargo. As práticas de 

“voto de cabresto”, expressão utilizada quando se solicita impositivamente a votação 

por determinado candidato, a questão das competências que devem ter um 

diretor/gestor abordadas neste estudo sobre as dimensões da gestão escolar e o 

perfil dos candidatos são alguns dos aspectos a serem levados em consideração, 

antes da simples e pura defesa pela forma de eleições diretas. 

No estudo realizado para Fundação Victor Civita (2011) sobre Mapeamento 

de práticas de seleção e capacitação de Diretores Escolares23, a eleição de diretores 

aparece como instrumento de democratização da gestão escolar e da promoção de 

participação da comunidade escolar nessa gestão. No entanto, o estudo ressalta 

que os depoimentos dos diretores participantes das entrevistas não correspondem a 

essa perspectiva, pois relatam que houve aumento de participação sim, mas mais 

relacionada às cobranças do que à participação de melhorias no interior das 

escolas.  

Enfrentar essas reflexões tem se tornado o objeto principal deste presente 

estudo, principalmente acredita-se que ter o foco no desenvolvimento de uma escola 

democrática e participativa contribui para a melhoria da qualidade pedagógica e, 

                                            
23

 Estudo e pesquisa realizados pelo CEDHAP – Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, sob a 
encomenda da Fundação Victor Civita (2011). 
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consequentemente, para a aprendizagem com qualidade e no tempo certo a todos 

os alunos. 

 

2.2.4 A nomeação por sistema misto e outras modalidades 

 

 Os sistemas mistos, ou seja, a combinação de duas ou mais modalidades de 

acesso ao cargo de diretor/gestor, surgiram paralelamente aos esforços de 

democratização da escola e de sua gestão escolar. 

 Analisando as formas de acesso assinaladas pelos diretores, quando 

participaram dos questionários da Prova Brasil (2011), a combinação da modalidade 

seleção e eleição ocupa 14% do acesso ao cargo. Há também a opção “outras 

formas24” onde 8% dos diretores declararam ter participado para chegar a ser diretor 

nos sistemas de ensino. Portanto, os sistemas mistos caracterizam 20% das formas 

de se chegar ao cargo no cenário nacional, segundo esta pesquisa. 

 Estabelecer critérios de seleção com a combinação de eleição tem sido uma 

das formas que podem ser denominadas de sistema misto. Algumas redes de 

ensino realizam avaliação de competência técnica, geralmente após um período de 

formação oferecido aos candidatos selecionados previamente, através de provas 

escritas sobre conhecimentos gerais e específicos e ter atingido um mínimo indicado 

de aproveitamento. Após esta etapa, realizam a modalidade de eleição com a 

participação da comunidade escolar, onde somente os candidatos aprovados na 

prova anterior podem candidatar-se ao cargo de diretor.  

Outra modalidade encontrada em alguns Estados combina o processo 

eleitoral a outros critérios profissionais, exigindo do candidato o desempenho em 

avaliação/prova de caráter técnico (competitivo), apresentação de um plano de 

desenvolvimento escolar e comprovação de referências sobre o desempenho 

passado como diretor de escola (LUCK, 2000). 

 Percebe-se nesta modalidade, após o candidato ter sido aprovado na prova e 

ter comprovado sua experiência em direção ou gestão escolar, o momento de se 

passar pelo crivo da eleição pela comunidade escolar. Este sistema misto garante 

vários mecanismos de seleção e objetiva garantir um diretor com experiência, pois a 

                                            
24

 No questionário aplicado aos diretores na Prova Brasil 2011, não há a especificação do que está 
contemplado na opção “outras formas”, portanto não há como especificar quais são as modalidades 
que são combinadas para que se tenha acesso ao cargo. 
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exigência de comprovar experiência em direção diminui a oportunidade de 

participação dos interessados, visto que nem todos os candidatos podem ter sido 

diretores em alguma instituição escolar. 

 O esquema misto é defendido por Libâneo (2001) como o melhor método, 

porque garante a prova escrita, a avaliação da formação profissional e competência 

técnica e a possibilidade da eleição, envolvendo a comunidade escolar ou os 

Conselhos de Escola e colegiados, na escolha de seu diretor/gestor. 

Luck (2006) acredita que todo o processo deve se pautar em critérios que 

demonstrem as competências para o exercício do trabalho na escolha de dirigentes, 

onde o maior objetivo do diretor/gestor seja trabalhar pela qualidade da escola que 

está a serviço da sociedade. A forma de acesso ao cargo tem de superar interesses 

individualistas e corporativistas e visar à qualidade do ensino.  

 

A adoção destes critérios estaria em acordo com a necessidade de a 
escola, para se tornar efetivamente autônoma, ser dirigida com competência 
e demonstrar sua efetividade. Aliás, tem-se evidenciado na literatura o 
reconhecimento da importância da competência profissional específica em 
gestão como critério fundamental para o bom desempenho das funções de 
gestão escolar. (LUCK, 2006, p.78). 

 

 Nota-se que o sistema misto tende a se aproximar dos pressupostos da 

gestão democrática, na gestão das escolas, previstos no Plano Nacional de 

Educação, minimizando os impactos advindos da indicação política que traz imbuída 

a marca do clientelismo, dos concursos públicos que visam somente à aferição das 

competências técnicas e das eleições diretas sem critérios estabelecidos. 
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CAPÍTULO 3: A GESTÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE FRANCA/SP E A 

POLÍTICA DE ACESSO AO CARGO DE DIRETOR/GESTOR 

 

Neste capítulo os propósitos são apresentar a organização da Secretaria 

Municipal de Educação, seus principais cargos e funções ligados à gestão escolar, 

tendo como respaldo os documentos norteadores da política local e as legislações 

educacionais vigentes no Sistema Municipal de Ensino de Franca. Objetivou-se 

identificar a composição da estrutura da Gestão Escolar das Escolas Municipais, 

assim como as principais funções e competências de cada profissional do quadro do 

magistério, com ênfase no papel do diretor/gestor escolar; traçar o perfil dos 

diretores/gestores escolares e analisar a política de acesso ao cargo de 

diretor/gestor sob a perspectiva dos diversos membros que compõem a equipe 

gestora das Escolas Municipais de Franca. 

Por fim, para entender melhor como os profissionais concursados que 

compõem a equipe gestora das escolas avaliam a forma de nomeação ao cargo de 

diretor/gestor, frente às demandas sociais e educacionais e a perspectiva da gestão 

democrática, construíram-se dois questionários25:  

 Questionário 1 – Destinado a todos os diretores/gestores das escolas 

públicas municipais de Franca que são nomeados para o cargo. Estes 

dados permitiram delinear o perfil dos gestores, sua formação 

acadêmica, a concepção de gestão escolar que possuem assim como 

as frentes de atuação que desempenham na condução da escola em 

que são diretores e a forma de acesso que acreditam ser a ideal para o 

cargo de diretor.  

 Questionário 2 – Para os profissionais concursados que compõem a 

Gestão Escolar das Escolas Municipais de Franca, compreendendo: 

coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, pedagogos, 

pedagogos das Salas de Recursos Multifuncionais e professores, com 

perguntas que abrangessem o perfil de cada respondente, sua 

formação acadêmica, as concepções sobre gestão escolar, atribuições 

que avaliam ser inerentes ao cargo de diretor/gestor e a opinião sobre 

                                            
25

 Os modelos dos questionários elaborados para esta pesquisa e aplicados encontram-se no 
apêndice A e B desse trabalho. 
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a melhor forma de provimento ao cargo de diretor/gestor para a 

realidade local. 

A seleção dos entrevistados, conforme demonstra a Tabela 1, a seguir, 

pautou-se na busca pela totalidade de envolvidos nas funções de diretor de escola, 

coordenador pedagógico, orientador educacional, pedagogo e pedagogo das Salas 

de Recursos Multifuncionais, sendo aplicados os questionários durante reunião 

técnico-administrativa e pedagógica que acontece quinzenalmente na Secretaria de 

Educação.26 Já para os professores, tendo em vista que atualmente a Secretaria 

possui um quadro docente de 1.033 profissionais concursados, buscou-se uma 

amostragem que representasse, pelo menos, um docente por unidade escolar 

existente na rede municipal. Neste sentido, como a Secretaria de Educação oferecia 

no ano de 2014/2015 a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa27, abrangendo professores de todas as unidades escolares existentes, optou-

se por convidar estes docentes, para que, no momento da formação, pudessem 

dedicar alguns minutos para responderem ao questionário desta pesquisa. Para os 

dois grupos de entrevistados, a pesquisadora utilizou, então, a estratégia de solicitar 

um espaço nas reuniões e explicar os motivos da pesquisa e a importância da 

participação de todos os envolvidos, pois somente assim seria possível caracterizar 

o perfil do diretor/gestor, entender a realidade e as possibilidades de intervenção na 

forma de acesso ao cargo.  

 

                                            
26

 A reunião técnico-administrativa e pedagógica é uma ação sistemática da Secretaria Municipal de 
Educação e tem por objetivo a formação continuada dos profissionais do quadro do magistério 
municipal. A periodicidade é, normalmente, quinzenal, onde a Proposta Pedagógica da Educação 
Municipal e a concepção de ensino e aprendizagem são abordadas, assim como os aspectos 
administrativos que envolvem a rotina escolar. São divididas por segmentos: diretores/gestores, 
coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, pedagogos e pedagogos das Salas de 
Recursos Multifuncionais. Dela participam, além dos cargos elencados, os gestores da Secretaria que 
coordenam cada um desses grupos, incluindo, principalmente nas formações de diretores/gestores a 
nossa participação enquanto coordenadora de ensino e da secretária de educação. Conforme 
mencionado, esse momento de formação serviu de estratégia para aplicação dos questionários 
inerentes a esta pesquisa, onde foram apresentados aos gestores escolares os objetivos e propósitos 
deste estudo, assim como as questões apresentadas no questionário.  
27

 O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é desenvolvido na Secretaria de 
Educação, desde o ano de 2013. É resultado de um compromisso formal assumido pelos governos 
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. A portaria nº - 867, 
DE 4 de julho de 2012 institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do 
Pacto e define suas diretrizes gerais. Portaria disponível em < http://pacto.mec.gov.br/o-pacto>. 
Acesso em 4 abr. 2015. 
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Tabela 1 – Profissionais participantes da pesquisa de campo 

Função  Total existente 

nas escolas 

municipais 

Total de 

participantes nos 

questionários – 

pesquisa de campo 

Porcentagem / 

representação 

da amostra 

Diretor/gestor 

escolar 

40 40 100% 

Coordenador 

pedagógico 

43 28 65% 

Orientador 

educacional 

29 23 79% 

Pedagogo – Sala 

de Recursos 

Multifuncionais 

13 11 84% 

Pedagogo 36 31 86% 

Professor 

educação básica - 

Ensino 

Fundamental 

(anos iniciais) 

1.033 54 5% 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados quantitativos referentes ao ano de 2014, 
disponibilizados pela Divisão de Cadastro e Tecnologia da Secretaria Municipal de 
Educação de Franca de servidores em cada cargo e a partir dos dados tabulados 
após a pesquisa de campo aplicada (2014) 

 

 

Após a aplicação dos questionários para diretores e equipes escolares, houve 

a etapa da pré-exploração do material, onde várias leituras foram realizadas dos 

materiais coletados, a fim de buscar as melhores formas de sistematização das 

ideias, dos indicadores e dados relevantes para este trabalho. De acordo com 

Campos (2004), a etapa de analisar os dados, por parte do pesquisador, na 

pesquisa científica, é imprescindível e exige muita atenção na escolha do método ou 

da técnica a ser utilizada. 

Explorada a leitura inicial do material coletado, seguiu-se para a etapa de 

organização dos dados em tabelas e planilhas para a “categorização do perfil dos 
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gestores e equipes escolares28”, onde se elaboraram gráficos com as informações 

sobre: idade, sexo, formação acadêmica, ano da formação acadêmica, cursos 

realizados na pós-graduação, ano de realização da pós- graduação, tempo de 

experiência em gestão, tempo de experiência na educação e opinião sobre as 

formas de acesso ao cargo de diretor/gestor. 

Em relação às questões abertas, elaborou-se planilha contendo cada questão 

realizada seguida da transcrição exata das colocações feitas por cada diretor e cada 

profissional da equipe escolar que respondeu aos questionários29. Esta organização 

permitiu a análise de conteúdo e o recorte dos aspectos de destaque aos objetivos 

deste trabalho.  

É importante ressaltar que esses dados tabulados e analisados inexistiam 

antes desta pesquisa nos registros da Prefeitura de Franca e Secretaria Municipal 

de Educação, e apresentá-los servirão também para diagnósticos, quando uma nova 

política educacional for analisada e implantada. Ainda servirão de subsídios para 

avaliação e análise das políticas educacionais já existentes, além de ser 

disponibilizados para pesquisas a novos interessados, acadêmicos e sociedade em 

geral, quando o foco for a Gestão Escolar das Escolas Municipais de Franca. Os 

dados colhidos são referentes ao período/anos de 2014 e 2015. 

Buscou-se, em todas as etapas metodológicas mencionadas neste estudo, a 

articulação dos objetivos propostos com a pesquisa bibliográfica referenciada no 

corpo teórico, a análise documental e a análise de conteúdo com o enfoque pautado 

na perspectiva da pesquisa qualitativa. 

 

3.1 Um panorama geral - Secretaria Municipal de Educação de Franca  

  

 A Secretaria Municipal de Educação possui, desde o segundo semestre de 

2015, uma nova sede, localizada na Avenida Francisco de Paula Quintanilha 

                                            
28

 Ressalta-se que para atender aos objetivos deste trabalho, selecionaram-se os dados tabulados e 
categorizados para a análise no decorrer do estudo. O foco foi o detalhamento do perfil dos diretores 
das escolas municipais. Os dados sobre perfil e a concepção dos outros profissionais/cargos 
participantes da pesquisa servirão de fonte para estudos posteriores, inerentes ao tema da gestão 
escolar. 
 
29

 O material coletado e tabulado ficou extenso, motivo pelo qual se optou por não anexá-lo a esta 

pesquisa, sendo utilizados os principais aspectos, no decorrer de todo o estudo. 
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Ribeiro, nº 550, Parque Francal, no município de Franca. A cidade de Franca fica 

localizada na região nordeste do Estado de São Paulo. É considerada a 74ª maior 

cidade brasileira e a 14ª Região Administrativa do Estado de São Paulo.  Faz limite 

com as seguintes cidades paulistas: Batatais, Restinga, Cristais Paulista, Patrocínio 

Paulista, São José da Bela Vista e com as cidades mineiras: Claraval e Ibiraci. Da 

capital paulista, Franca fica a 401 km de distância e a 676 km de Brasília. Possui 

uma área total de 607,333 km², sendo 84,571 km² de área urbana. A população 

estimada em 2015 foi de 342.112 habitantes. Em relação à economia, Franca 

destaca-se em todo o Brasil como A Capital Nacional do Calçado Masculino, porém 

muitas indústrias francanas já despontam na produção de calçados femininos. 

Destaca-se também o café, como importante contribuição para a economia do 

município. 

Na sede da Secretaria Municipal de Educação, funcionam os serviços30 das 

equipes gestoras e administrativas que atuam no Gabinete da Secretaria Municipal, 

Coordenadoria de Educação e Ensino, Divisão de Gestão Educacional, Divisão de 

Cadastro e Tecnologia, Divisão de Creches, Divisão de Administração e Controle. 

 No colégio Champagnat, localizado também em Franca, na Avenida 

Champagnat, nº 1808, Centro da cidade, local onde por muitas décadas funcionava 

toda a parte administrativa e pedagógica da Secretaria, hoje possui as seguintes 

dependências: Arquivo histórico, Universidade Aberta do Brasil, Biblioteca Municipal, 

Setor de Transporte, Almoxarifado da Educação, Setor de Manutenção e Reformas, 

Espaço de Difusão Científica, Museu Científico, Fundo Social de Solidariedade, 

IBGE e uma sala destinada ao Conselho da Criança e do Adolescente. Há ainda 

salas e auditórios disponíveis para agendamentos de reuniões e cursos promovidos 

por ONG, Instituições e Conselhos Municipais que procuram por esse espaço. Será 

também local de instalações do Centro de Supletivo Municipal a Distância, que 

necessita ser ampliado por conta das inovações tecnológicas que serão implantadas 

nesta modalidade, para beneficiar e modernizar o atendimento desta demanda de 

alunos.  

A Divisão de Alimentação Escolar possui prédio próprio, localizado na 

Avenida Dom Pedro I, nº 970, Jardim Planalto, Franca. Este prédio foi adaptado às 

                                            
30

  O detalhamento dos principais cargos e funções da Secretaria Municipal de Educação citados 
nesta apresentação da localização e estrutura física está descrito no item 3.1.1, complementando a 
explicação do organograma da Secretaria que se encontra no Anexo 3 deste trabalho. 
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necessidades diárias do trabalho da alimentação escolar, tendo em vista toda a 

acomodação correta e dentro das normas exigidas de produtos alimentícios e a 

logística de armazenamento e entrega dos produtos para o preparo da merenda 

escolar. O repasse de produtos é feito para as Unidades Escolares Estaduais (pois 

há convênio com o Governo do Estado de São Paulo), Unidades Escolares 

Municipais, Creches, Instituições conveniadas e alguns projetos especiais, 

perfazendo um total de 75.000 refeições/dia. 

 Em relação ao orçamento anual, a Secretaria Municipal de Educação tem 

como previsão para o ano de 201631, o equivalente a R$ 232.239.241,98.            

Este orçamento previsto atende aos seguintes segmentos: 

 Educação básica (educação infantil, incluindo o repasse de subvenção aos 

convênios firmados com instituições do terceiro setor para o atendimento da 

demanda de alunos em creches32, para o Programa Mais Creche33, 

Educação Infantil – 4 e 5 anos de idade, Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos); 

 Ensino profissional, médio e superior; 

 Cultura e Esporte. 

 Em relação à demanda de alunos, a Secretaria Municipal de Educação 

atende aos segmentos da Educação Infantil – Creches (através dos Convênios, 

mencionados acima), Educação Infantil Fase I e Fase II, Ensino Fundamental anos 

iniciais, Ensino Fundamental- anos finais e Ensino Médio - modalidade supletivo, 

presencial e a distância. Na Tabela 2 abaixo, segue o detalhamento da quantidade 

de alunos por segmento. 

 

                                            
31

 Dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, através da Divisão de 
Administração e Controle, retirados do planejamento orçamentário 2016, realizado em conjunto com a 
Secretaria de Finanças do Município. O detalhamento do orçamento encontra-se no Anexo 4. 
32

 O convênio com as Instituições privadas, sem fins lucrativos, que atuam na área da educação 
infantil, para o atendimento da demanda de alunos em creches foi estabelecido através da Lei nº 
7.977, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. Disponível em 
<http://site.camarafranca.sp.gov.br/legislacao/lei-no-7696-de-18-de-julho-de-2012>. Acesso em 18 
dez. 2015. 
33

 Programa Mais Creche – LEI Nº 7.696, DE 18 DE JULHO DE 2012, Autoriza o Poder Executivo a 
criar o Programa Mais Creche e celebrar convênio com Escolas Particulares de Educação Infantil, 
objetivando proporcionar, em caráter emergencial, a ampliação da oferta de vagas, o acesso e 
atendimento à educação de crianças que não obtenham vagas em creches da rede municipal ou 
conveniada, proceder à abertura de crédito orçamentário e dá outras providências. Disponível em  
<http://site.camarafranca.sp.gov.br/legislacao/lei-no-7696-de-18-de-julho-de-2012>. Acesso em 18 
dez. 2015. 
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Tabela 2 – Demonstrativo da relação de alunos/demanda da Secretaria 

Municipal de Educação por segmento de ensino 

 

Relação de alunos por segmento de ensino 

Educação Infantil - Creches conveniadas 5.440 

Educação Infantil - Programa Mais Creche 1.924 

Educação Infantil - Fase 1 e 2 (pré-escola) 5.944 

Ensino Fundamental anos iniciais 11.785 

Ensino Fundamental ano finais – Supletivo presencial 405 

Ensino Médio – Supletivo presencial 1.058 

Ensino Supletivo (à distância) 638 

Alfabetização de Jovens e Adultos  476 

Fonte: Divisão de Cadastro e Tecnologia, Secretaria Municipal de Educação, janeiro 2016. 

  

 

 Em relação ao quadro de funcionários que corresponde aos servidores do 

quadro do magistério, equipe administrativa, equipe de apoio e manutenção, a 

Secretaria de Educação mantém 2.471 funcionários.  Embora não seja o foco desta 

pesquisa uma análise da distribuição dos profissionais nos diferentes cargos lotados 

na Secretaria, nos dados coletados no decorrer deste estudo, foi possível obter 

detalhamentos das diferentes funções exercidas pelos profissionais, tais dados  se 

encontram disponíveis no Anexo 5 deste trabalho.  

 A Secretaria possui definidas sua missão, visão e concepção de ensino e 

aprendizagem. A concepção de ensino e aprendizagem adotada como forma de 

trabalho é a construtivista e está descrita no Referencial Curricular das Escolas 

Públicas Municipais de Franca34, documento que contém toda a estrutura político-

pedagógica para orientar o trabalho docente e das equipes escolares, conforme 

citação a seguir.  

 

                                            
34

 O Referencial curricular consiste em um documento, elaborado no ano de 2007, através de 
assessoria realizada por consultores educacionais, com a equipe gestora da Secretaria de Educação 
da época. Após a elaboração do documento, o mesmo foi disponibilizado às escolas, para que todos 
os docentes e equipes gestoras e de apoio pudessem analisá-lo e emitir sugestões. Após esse 
período dedicado às análises, foi elaborado um documento que se tornou, até os dias atuais, a 
referência de todo o trabalho e concepção de ensino e aprendizagem adotada pela Secretaria. As 
formações continuadas em serviço oferecidas pela Secretaria, já mencionadas neste trabalho, são 
pautadas também no aprofundamento teórico dos pressupostos contidos neste Referencial. O 
documento encontra-se disponível em < http://ead.franca.sp.gov.br/educacao/enrol/index.php?id=300 
>. Acesso em 25 jan. 2016 . 
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Considerando a realidade da educação municipal que aspira transformar, 
propõe-se, então, uma estrutura curricular fundamentada na concepção 
construtivista do ensino e da aprendizagem, entendida não como 
metodologia didática, mas como instrumento de conceitualização, 
planejamento, indagação e análise da prática educacional, tendo como 
pedra angular a valorização da diversidade cultural e de capacidades – 
cognitivas, motoras, afetivas, de relação, de atuação e de inserção social – 
interesses e motivação dos alunos que compõem uma sociedade em 
vertiginosa transformação e com múltiplas exigências. (REFERENCIAL 
CURRICULAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE FRANCA, 
2008, p. 11,). 

 

Já a missão, que foi elaborada através de várias reuniões com diversos 

representantes das escolas e equipes gestoras da Secretaria, ficou assim definida: 

 

Servir a comunidade e a família garantindo educação de 
qualidade, assegurando acesso, permanência e sucesso de todos os 
alunos, promovendo uma cultura para a paz e a justiça, num processo de 
melhoria contínua. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p. 
11). 

 

 É possível encontrar a identificação desta missão em todas as Unidades 

Escolares da Secretaria de Educação, geralmente fixada na entrada das escolas e 

sempre lembrada em pautas de reuniões de professores, conselhos de escolas e 

reuniões de pais. 

No ano de 2014, após algumas discussões e estudos na área de gestão 

escolar, conduzidos pelo Programa Gestão Escolar de Qualidade35, programa em 

fase de implantação nas Escolas Municipais de Franca, definiu-se a visão da 

Secretaria: Ser REFERÊNCIA pelo MODELO DE GESTÃO DE SISTEMA 

EDUCACIONAL voltado para a qualidade da aprendizagem e do ensino. 

Nota-se, através desta breve apresentação da estrutura da Secretaria 

Municipal de Educação, que existe uma linha de trabalho definida e uma 

organização da estrutura de trabalho que visa a dar todo o suporte para que o 

desenvolvimento pedagógico e o administrativo das unidades escolares sejam 

subsidiados.  

 

 

                                            
35

 O Programa Gestão Escolar de Qualidade é desenvolvido no Brasil pela Fundação L’Hermitage e é 
baseado no Ciclo de Melhoramento Contínuo elaborado pela Fundación Chile. Maiores informações 
sobre este Programa encontram-se disponíveis em < http://www.gestaoescolardequalidade.org.br/>. 
Acesso em 21 jan. 2016. 
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3.1.1- Secretaria Municipal de Educação de Franca: estrutura, funcionamento e 

aspectos legais de acesso ao cargo de diretor/gestor na Rede Municipal de Franca 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, pela primeira vez, reconheceu os 

municípios como instâncias administrativas, conferindo-lhes no campo da educação 

a organização de seus sistemas de ensino36 em regime de colaboração técnica e 

financeira com a União e os Estados. Neste sentido, de acordo com o seu art.30, 

parágrafo VI, compete aos municípios a oferta da educação infantil, em creches e 

pré-escolas, e o ensino fundamental, sendo permitida a atuação em outros níveis de 

ensino, quando tiverem sido atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência. 

Para atender e organizar o sistema de ensino municipal definindo normas e 

procedimentos pedagógicos que melhor se adaptem as suas peculiaridades, 

Libâneo (2008, p.247) destaca que há diferentes nomenclaturas encontradas nos 

municípios brasileiros, “que pode ser departamento, coordenadoria, divisão, 

secretaria ou outros”. Em Franca, a nomenclatura utilizada é Secretaria Municipal de 

Educação. 

A cada novo mandato de Gestão Municipal, na cidade de Franca/SP, há a 

elaboração de legislações e decretos que regulamentam as Secretarias Municipais e 

a organização de todo o serviço público municipal. Na atual gestão municipal que 

compreende o período de 2013 a 2016, a Lei nº 7.854, de 2013, que dispõe sobre a 

organização e atribuições das unidades de administração municipal direta, 

apresenta, em seu artigo 6º, as finalidades e competências da Secretaria Municipal 

de Educação: implantar e coordenar a política municipal de educação; desenvolver e 

supervisionar o ensino para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; 

definir as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Educação; Incentivar a 

integração entre a família e a escola; Cuidar da construção e preservação dos 

próprios municipais voltados à área da educação; Emitir atos normativos para o bom 

                                            
36

 Libâneo (2008) destaca que há algumas interpretações da legislação que defendem a 
denominação de redes de ensino, não aceitando a existência de um sistema municipal de ensino, 
alegando que existe proibição constitucional de o município legislar em matéria de educação. Porém, 
a mesma Constituição Federal de 1988, em seu artigo 211, estabelece que “a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de 
ensino”. Igualmente a LDB 9394/96, em seus artigos 11 e 18, confirmam a existência dos sistemas 
municipais, possibilitando que os municípios baixem normas complementares para seus sistemas de 
ensino.   
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andamento de todo o sistema municipal e executar atividades correlatas. 

Após essa regulamentação das competências da Secretaria Municipal de 

Educação, a estrutura organizacional contendo os cargos em comissão e as 

atribuições de cada um foi instituída através do Decreto Municipal Nº 10.029/2013. A 

partir deste decreto, o organograma37 da Secretaria foi elaborado. A fim de 

apresentar os principais cargos de Gestão da Secretaria de Educação, que direta ou 

indiretamente impactam no trabalho do gestor/diretor de Escola da Rede Municipal 

de Franca, destacam-se: 

 Secretária municipal de educação: tem como principais atribuições a 

direção, organização, orientação e supervisão de todos os serviços da 

Secretaria, assim como promover a realização de convênios com 

órgãos dos Governos Estaduais e Federais, bem como 

estabelecimentos particulares, objetivando o desenvolvimento das 

atividades educacionais, esportivas e culturais; Coordenar as 

atividades decorrentes de convênios nas áreas de educação, esporte e 

cultura; Constituir comissões para desenvolver atividades integradas 

de vários órgãos e equipes técnicas, quando necessárias ao 

desempenho de funções da Secretaria e baixar regimentos, resoluções 

e outras regulamentações dos órgãos e unidades referentes às áreas 

de educação, cultura e esportes. 

 Coordenadora de educação e ensino38: como principais atribuições 

destacam-se a assessoria e auxílio à secretária municipal de educação 

na direção, organização, orientação e supervisão dos serviços 

desenvolvidos na Secretaria, substituindo-a em seus afastamentos e 

impedimentos, quando designada; atualização das atribuições de cada 

unidade administrativa ou operacional da Secretaria, gerenciando o 

quadro de pessoal; supervisão dos programas, projetos e planos 

relativos ao ensino, em consonância com as diretrizes emanadas do 

Ministério da Educação, Plano Nacional de Educação e legislações 

                                            
37

 O Organograma da Secretaria Municipal de Educação de Franca, que compreende o período de 
2013 a 2016, encontra-se no Anexo 3 deste trabalho, para uma melhor visualização gráfica dos 
cargos que compõem a gestão das principais frentes de atuação da Secretaria. 
38

 Essas são as atribuições da pesquisadora deste trabalho, que atualmente desenvolve as funções 
do cargo de coordenadora de ensino na Secretaria Municipal de Educação de Franca. 
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educacionais; coordenação das Diretorias de Divisões que compõem o 

organograma da Secretaria com vistas à melhoria das estruturas 

físicas, materiais pedagógicos e tecnológicos das escolas e creches; 

gerenciamento dos processos administrativos correspondentes à 

Secretaria de Educação; análise das estatísticas educacionais de 

desempenho escolar; Sistematização de critérios e procedimentos 

padronizados de atribuição e remoção de professores, gestores 

(diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, 

pedagogos, pedagogos de Salas de Recursos Multifuncionais), apoio 

escolar (inspetores, ajudantes gerais, merendeiras, servente de 

merendeiras, monitores, estagiários escriturários e secretários de 

escola) e pessoal readaptado; Consolidar a missão da Secretaria  e 

instituir os valores e a visão de futuro e executar outras funções que 

lhe forem determinadas pela secretária. 

 Divisão de Administração e Controle – nesta frente de atuação está 

o planejamento da rede física compatível com o desenvolvimento 

racional do sistema escolar; a elaboração de planos e projetos relativos 

à construção e adequação de equipamentos escolares, 

compatibilizando-os com as prioridades da Secretaria e os recursos 

financeiros disponíveis; o acompanhamento e o controle das 

programações desenvolvidas pelo setor de transporte de alunos e de 

manutenções de próprios escolares e esportivos municipais; a 

elaboração das diretrizes orçamentárias anuais da Secretaria; o 

acompanhamento e supervisão do inventário e patrimônio da 

Secretaria; a elaboração e controle orçamentário na forma da 

legislação em vigor; o acompanhamento dos convênios, parcerias, 

cessões provisórias ou definitivas de áreas, instalações e 

equipamentos, auxílios e subvenções afetos à Secretaria e a execução 

de tarefas afins e ou determinadas pelo seu superior hierárquico.  

 Divisão de Gestão Educacional: como principais atribuições estão a 

promoção de uma política educacional articulada entre o setor 

administrativo e pedagógico da Secretaria de Educação; o 

gerenciamento dos resultados educacionais de todas as escolas da 
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rede;  o estabelecimento de objetivos e metas  de acordo com o 

planejamento educacional; o diagnóstico e intervenções junto aos 

problemas na gestão das escolas; a padronização de documentos e 

procedimentos educacionais e administrativos; a alocação de recursos 

e desenvolvimento do currículo, criando uma cultura de investigação e 

melhoria contínua e a garantia de que as frentes de atuação estejam 

concentradas no aprendizado dos alunos. Nesta Divisão, estão 

subordinados todos os gestores/diretores de Escolas da Rede, onde se 

optou por descrever sucintamente suas principais atribuições no item 

3.1.1, na Estrutura e organização da Gestão Escolar. 

 Função Gratificada de Alimentação Escolar: tem como principais 

atribuições administrar o serviço de merenda escolar, de acordo com 

as normas estabelecidas pelos governos federal, estadual e municipal; 

Orientar e supervisionar as atividades técnico-administrativas da 

Alimentação Escolar; Processar a aquisição de gêneros alimentícios 

nos critérios estabelecidos pela Administração Municipal; Supervisionar 

para que os bens e mercadorias adquiridos sejam da melhor qualidade 

possível, de acordo com as necessidades alimentares dos alunos; 

Inspecionar o controle de estoque; realizar remanejamento de 

merendeiras, conforme necessidade das escolas e do serviço; 

Promover reuniões periódicas com diretores de escola e servente-

merendeiras; Proceder ao acompanhamento e avaliação do Programa 

de Alimentação Escolar. 

 Divisão de Cadastro e Tecnologia: suas principais atribuições são 

sistematizar os resultados de desempenho dos alunos, através de 

dados comparativos que permitam decisões na elaboração de políticas 

públicas; criar mecanismos de coleta de dados/informações, 

acompanhamento do desempenho de cada unidade escolar e da 

Secretaria Municipal de Educação; Promover a articulação de dados 

com o Serviço de Planejamento e Informações Educacionais; Criar 

mecanismos que permitam mensurar o impacto dos Projetos e 

Programas Educacionais nas escolas da Secretaria Municipal; Auxiliar 

na implantação e manutenção do Sistema de Gestão Informatizado 
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para a Secretaria Municipal; Manter o banco de dados de servidores 

lotados na educação sempre atualizada; Realizar os processos de 

atribuição, remoção e permuta de aulas e escolas entre os docentes e 

especialistas da educação, analisar e emitir parecer sobre os 

processos administrativos que chegam à Secretaria de Educação, 

fornecendo subsídios à Coordenadoria de Ensino e à Secretaria de 

Educação. 

 Função Gratificada de Gerenciamento das Creches: suas principais 

atribuições são o planejamento de propostas inovadoras no segmento 

educação infantil/creches; Implantação de unidades de creches e 

escolas; participar desde a localização e escolha das regiões com 

maior demanda por vagas, solicitar os mobiliários e equipamentos ao 

setor competente, orientar os interessados em assumir parceira com o 

poder público na administração das creches, realizar encontros de 

capacitação e formação com os membros diretores parceiros e tomar 

providências necessárias para o início das atividades nas unidades; 

realizar o atendimento aos usuários/população e dirigentes das 

creches conveniadas; participar na elaboração e execução das 

formações continuadas junto aos dirigentes, coordenadores, técnicos, 

cozinheiras e auxiliares de limpeza das creches conveniadas; realizar a 

articulação com os diretores/gestores das escolas municipais quanto à 

demanda de alunos da Educação Infantil. 

 Divisão de Esportes: tem como principais atribuições a coordenação, 

administração e supervisão dos próprios desportivos municipais; a 

realização de eventos desportivos e de lazer promovidos pelo 

município; coordenação de projetos de atividades físicas e de lazer 

voltados para crianças, jovens, adultos, terceira idade; gerenciamento 

dos professores de educação física da rede municipal que 

desenvolvem as atividades esportivas e de lazer aos alunos e à 

população atendida. 

 

A partir dessa estrutura de gestão da Secretaria Municipal de Educação 

apresentada, pode-se inferir a complexidade da tarefa do diretor/gestor que precisa 
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compreender e ter uma visão abrangente do seu trabalho na gestão escolar e das 

frentes de atuação da própria Secretaria que oferecem sustentação e subsídios às 

atividades pedagógicas das escolas. Em recente livro publicado por Paro (2015), o 

autor questiona a relevância de se discutir a respeito da prática dos diretores de 

escolas e se estes ocupam papel de educadores ou gerentes:  

 

A explicitação e a crítica das atuais funções do diretor devem ter presente a 
contradição que consiste em se ter um diretor cuja formação, atribuições e 
atuação prática foram concebidas para um papel de simples gerente, sem 
nenhuma explicitação nem reflexão a respeito de sua característica de 
agente político, diante do ofício de administrar uma instituição cujo fim é 
prover a educação, a qual é por excelência uma ação democrática. Em 
termos críticos, essa instituição exige, para realização de seu objetivo, uma 
mediação administrativa sui generis, tanto em termos de racionalização do 
trabalho quanto em relação à coordenação do esforço humano coletivo”.  
(PARO, 2015, p.109-110). 

 

 Contudo, é através da Secretaria Municipal de Educação que as linhas de 

ação, a coordenação, a avaliação e os contínuos acompanhamentos são definidos, 

assim como a maioria das políticas públicas educacionais relacionadas à gestão 

escolar das escolas municipais. 

 

3.1.2 Estrutura e organização da Gestão Escolar – Escolas Municipais de Franca 

  

Para compor as equipes das Escolas Municipais de Franca, dos segmentos 

da Educação Infantil – Pré-escola ao Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Educação 

de Jovens e Adultos e Alfabetização de Adultos, a Lei Municipal nº 01, de 1995, 

dispõe sobre o plano de cargos do Serviço Público Municipal de Franca, suas 

funções e principais atribuições. No que diz respeito ao quadro do magistério, as 

escolas de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais são compostas por: 

Equipe Gestora - diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional, 

pedagogo e pedagogo de Sala de Recursos Multifuncionais; Equipe Docente: 

professor I (titular e para substituições de efetivos), professor I de Educação Musical, 

professor II de Educação Física e professor I de educação especial (quando não há 

o pedagogo de Sala de Recursos).  

No quadro de apoio, têm-se o secretário de escola, escriturário, estagiários 

(para área administrativa e para auxílio nos casos de alunos com deficiências), 

servente de merendeira, inspetor de alunos e ajudante de serviços gerais. No 
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segmento da Educação de Jovens e Adultos, a estrutura de servidores continua a 

mesma, porém o quadro gestor é composto somente por diretor e coordenador 

pedagógico, não possuindo o pedagogo e o orientador educacional. Já o segmento 

da Alfabetização de Adultos, a gestão das salas existentes é realizada por uma 

diretora que exerce a função administrativa e pedagógica, com sua lotação na sede 

da SME. A quantidade de servidores correspondentes ao quadro de apoio e aos 

docentes nas escolas depende da quantidade de alunos e da área construída de 

cada unidade escolar. 

Convencionou-se, na SME desde os anos de 2005, a denominar os cargos de 

diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional, pedagogos e pedagogo da 

Sala de Recursos Multifuncionais como Equipe Gestora39. Em decorrência desta 

ideia, a concepção vigente desde essa época até os dias atuais é claramente 

expressa no que menciona Luck (2015, p. 87) sobre a gestão “a crescente 

complexidade do trabalho pedagógico levou à instituição de funções diferenciadas 

nos sistemas de ensino e nas escolas, sendo elas atribuídas a profissionais 

diversos”.  

Com a finalidade de preparar estes profissionais para um trabalho articulado, 

coletivo, em equipe e evitar que este avanço na educação municipal não causasse o 

individualismo de cada função, gerando dispêndio de recursos, de energias e sem 

resultados positivos, investiu-se e investe-se até hoje em formações continuadas 

oferecidas pela própria SME, pois como afirma Luck (2015, p.96) “a complexidade 

educacional demanda organizações escolares bem articuladas mediante ação 

conjunta e colaborativa” e ainda ressalta que onde “as pessoas atuam de maneira 

mais feliz e produtiva, e realizam seu potencial, quando o fazem de forma 

colaborativa, pela troca e compartilhamento”.  

Cabe destacar, em linhas gerais, as atribuições de cada membro da equipe 

gestora, ressaltando que, para esta pesquisa, todos foram convidados a participar 

dos questionários na etapa da pesquisa de campo. Seguem: 

Diretor: Gestor responsável por administrar e gerir todas as atividades 

educacionais e administrativas na unidade escolar; garantir o funcionamento pleno 

da escola como organização social, estimulando a participação dos pais e 

                                            
39

 Encontra-se no Anexo 6 deste trabalho um quadro descritivo que detalha as atribuições de cada 
cargo que compõe a equipe gestora, descrita nesse capítulo. 
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comunidade na vida escolar, bem como nos colegiados e associações, respeitando 

e aplicando as determinações legais nacionais, estaduais e locais, em todas as suas 

ações. 

Coordenador pedagógico: Gestor responsável pela organização e 

supervisão dos planos escolares em conjunto com os professores; participa de 

consultas bem como avalia e reajusta a programação curricular e desenvolve a 

formação continuada dos professores, nas reuniões pedagógicas semanais; conduz 

o Planejamento Anual da unidade escolar e as estatísticas e intervenções sobre os 

resultados escolares e de avaliações externas. 

  Pedagogo: Gestor responsável pela assistência aos educadores e 

atendimentos pedagógicos aos alunos, realizando pesquisas, aplicando testes 

pedagógicos, avaliando questionários, entrevistas e demais técnicas disponíveis; 

busca a modernização dos métodos utilizados pelo pessoal docente; divulga 

experiências e materiais relativos à educação, para estimular o aprimoramento do 

processo pedagógico. Costuma-se mencionar que este profissional se especializa 

nas dificuldades de aprendizagem dos alunos, com o olhar também para as 

fragilidades do ensino que muitas vezes ocasiona a falsa ideia de que os alunos é 

que possuem dificuldades na aprendizagem. 

Pedagogo das Salas de Recursos Multifuncionais: Gestor responsável por 

identificar, elaborar e organizar serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade, 

considerando as necessidades específicas dos alunos, público-alvo da educação 

especial; elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 

organizando os atendimentos (individual, grupo ou acompanhamento em sala de 

aula) e o número de atendimentos aos alunos. Esta função foi criada pelo Município 

de Franca desde a Política de Inclusão40 delineada pelo Ministério da Educação, no 

ano de 2009, de encaminhar para as escolas públicas materiais e formação para as 

denominadas salas de recursos. O ingresso do profissional para esta função se dá 

mediante o concurso para pedagogo e no ato da atribuição, há a vertente pedagogo 

ou pedagogo sala de recursos. 

           Orientador educacional: Gestor responsável por desenvolver o processo de 

                                            
40

 Sobre o Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, maiores 
esclarecimentos encontram-se disponíveis em <http://portal.mec.gov.br/pnpd/194-secretarias-
112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-programa-implantacao-de-salas-de-
recursos-multifuncionais-novo>. Acesso em 27 dez. 2015. 
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orientação educacional na Unidade Escolar, em cooperação com os professores, a 

família e a comunidade; participar do processo de identificação das características 

básicas da comunidade e alunos e realizar atendimentos aos alunos e familiares, 

dando devolutivas e orientações ao corpo docente. 

Existe na SME a formação continuada em serviço para todo este quadro de 

servidores descritos, através da Divisão de Gestão Educacional - Setor de 

Formação41, composto por profissionais concursados e que são designados para 

desenvolver o trabalho de formação, orientação e monitoramento das funções e 

ações, associando a teoria e a prática do contexto escolar, favorecendo a 

qualificação e instrumentalizando o profissional para que seja capaz de desenvolver 

com qualidade os serviços prestados, contribuindo assim para a formação integral 

de todos os alunos, dentro de seu nível de atuação. 

 Sobre a organização e a gestão da escola para que se atendam aos objetivos 

e às funções educacionais, os mecanismos existentes nas escolas municipais de 

Educação Básica de Franca consistem em: 

 Reuniões nas escolas, denominadas Reunião de Estudos Pedagógicos 

– REP – ocorrem semanalmente, com todo o quadro docente e equipe 

gestora, para estudos, planejamento de ações, compartilhamento de 

experiências pedagógicas e avaliação do trabalho. Geralmente a 

coordenação desta reunião fica sob a responsabilidade do coordenador 

pedagógico, tendo como apoio e divisão do trabalho também o 

pedagogo, pedagogo da Sala de Recursos Multifuncionais e o próprio 

diretor; 

 Reunião de Pais e Mestres – previstas no calendário anual escolar, 

bimestralmente a escola reúne os pais e/ou responsáveis com o foco 

de aproximação da família com a vida escolar dos alunos; 

 Reuniões dos Conselhos de Escola, Associação de Pais e Mestres e 

Grêmio Estudantil – todas são previstas no calendário escolar e 

acontecem nas escolas sob a supervisão do diretor escolar. 

                                            
41

 No Plano Municipal de Educação de Franca (2015-2025) estão descritas todas as propostas de 
formação continuada em serviço oferecida às Equipes Gestoras, aos Docentes e à Equipe de Apoio 
Escolar. Disponível em <http://ead.franca.sp.gov.br/educacao/course/view.php?id=189>. Acesso em 
12 jan. 2016. 
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 Em relação ao Planejamento do trabalho das escolas, três instrumentos são 

elaborados: o Projeto Político-Pedagógico – PPP, o Planejamento Anual e o Plano 

de Gestão. 

 O PPP, documento previsto na LDB 9394/96, em seu artigo 14, como 

mecanismo que oportuniza o trabalho numa perspectiva de gestão 

democrática da educação. É elaborado por cada unidade escolar, com 

a orientação de se ter assegurada a participação de todos os 

profissionais da educação e a comunidade escolar, tendo a vigência de 

quatro anos, devendo ser analisado e avaliado a cada ano. 

 O Planejamento Anual escolar é realizado por cada unidade escolar 

anualmente, com etapa de replanejamento ao final do primeiro 

semestre e avaliação final ao término de cada ano letivo. Nele,  

constam os objetivos gerais e específicos, as habilidades e 

competências que devem ser desenvolvidas a cada etapa do ensino, 

assim como as metas de aprendizagens pautadas no Plano de Metas 

que a Secretaria Municipal de Educação possui. No planejamento 

anual também constam os planos de ação de cada classe da unidade 

escolar, assim como os projetos e ações que serão desenvolvidos, 

articulados ao PPP da escola. Cada unidade Escolar encaminha cópia 

do Planejamento anual à equipe de formação e supervisão da SME 

para análise, devolutiva e validação dos mesmos. 

 O Plano de Gestão é uma exigência determinada pela Diretoria 

Regional de Ensino de Franca, da Secretaria Estadual de Educação, 

por conta da Secretaria Municipal de Educação ainda não possuir seu 

Sistema Próprio de Ensino42. Este documento muito se assemelha ao 

PPP de cada unidade escolar, pois envolve os aspectos 

administrativos e pedagógicos e tem por finalidade a concretização dos 

planos de ensino e planejamento anual das escolas. Cada unidade 

escolar, através do diretor/gestor, encaminha seus planos de gestão 

para a Diretoria de Ensino para validação dos mesmos, a cada quatro 

anos. 

                                            
42

 Sobre o Sistema próprio de Ensino, ressalta-se que a Secretaria Municipal de Educação declara 
estar investindo esforços para conseguir normatizar esta questão frente ao Governo do Estado de 
São Paulo. 
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Mediante essa estrutura de recursos humanos disponíveis na unidade 

escolar, em especial ao detalhamento realizado sobre os profissionais que compõem 

a equipe gestora escolar, a estrutura de gestão e estrutura de formação pedagógica 

oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, ressalta-se a importância da 

reflexão sobre o papel do diretor/gestor e a necessidade de profissionalizar esta 

função, oferecendo formação continuada em serviço, incentivando a continuidade 

das formações acadêmicas e os cursos de extensão. Estas são algumas ideias que 

contribuem para que o diretor/gestor amplie sua visão sobre a gestão escolar, sobre 

o desenvolvimento de seu trabalho e os recursos que estão disponíveis como 

suporte para o desenvolvimento de cada uma das dimensões de gestão já 

apresentadas neste trabalho, no capítulo 1, item 1.3., de acordo com os estudos de 

Luck (2009).  

 

 3.2 O perfil do gestor/diretor das Escolas Municipais de Franca 

 

Apresentar e refletir sobre o perfil dos diretores/gestores das escolas 

municipais de Franca é fator relevante para esta pesquisa que busca analisar as 

formas de acesso ao cargo de diretor de escola e suas possíveis implicações na 

gestão escolar. 

A partir da pesquisa de campo realizada com todos os diretores da Rede 

Municipal, que foram convidados a responder a um questionário contendo itens 

sobre sua formação acadêmica, tempo de atuação na educação, experiências 

profissionais, principais atribuições que desempenham na gestão escolar, foi 

possível desenvolver a caracterização da equipe de diretores e as principais 

análises sobre os objetivos deste trabalho. 

 De um total de 40 diretores que estão à frente das escolas municipais, 100% 

deles responderam aos questionários aplicados para esta pesquisa. 

Os dados obtidos indicaram que 98% dos diretores das escolas municipais de 

Franca são do sexo feminino, o que também se confirmou nos dados encontrados 

por Souza (2006), quando traçou o perfil dos diretores das escolas públicas de todo 

o Brasil, em que as direções escolares são ocupadas majoritariamente pelas 

mulheres, como consequência de uma concepção do processo educativo da escola 
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ser uma continuidade do iniciado no lar sob a orientação das mulheres, pois a escola 

era considerada como o segundo lar.  

Em relação à idade dos diretores, a Tabela 3 a seguir, demonstra a faixa 

etária dos diretores: 

 

Tabela 3 – Diretores/gestores das Escolas Municipais de Franca por 

idade 

Fonte: Questionário aplicado aos Diretores das Escolas Municipais de Franca, 2014. 

 

A partir desses dados, pode-se verificar que a maioria dos diretores (62,5%) 

está na faixa de idade entre 40 e 54 anos, e 17,5% com 55 anos ou mais, o que é 

possível concluir que são profissionais com uma longa trajetória na área da 

educação/carreira do magistério. Ressalta-se novamente que a condição para ser 

nomeado diretor na Rede Municipal de Franca é ter no mínimo 5 anos de efetivo 

exercício no magistério, além das habilitações de formação acadêmicas exigidas, já 

mencionadas neste trabalho. 

Na Tabela 4, é possível constatar que há uma relação direta entre a idade dos 

diretores e o tempo de experiência na educação. 

 

Faixa etária dos diretores Total de diretores por faixa etária 

% diretores 

 

30 a 34 anos 3 7,5 % 

35 a 39 anos 5 12,5% 

40 a 44 anos 10 25% 

45 a 49 anos 9 22,5% 

50 a 54 anos 6 15% 

55 a 59 anos 4 10% 

60 anos ou mais 3 7,5% 

Total 40 100% 
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Tabela 4 - Tempo de experiência na educação dos gestores/diretores das 

Escolas Municipais de Franca 

Tempo de experiência na 

área da educação 

Nº 

diretores 

% de diretores em cada categoria de 

tempo de experiência na educação 

De 9 a 14 anos 7 17,5% 

De 15 a 19 anos 12 30% 

De 20 a 24 anos 8 20% 

De 25 a 29 anos 9 22,5% 

De 30 a 34 anos 1 2,5% 

De 35 a 39 anos 0 0% 

De 40 a 42 anos 3 7,5% 

Total 40 100% 

Fonte: Questionário aplicado aos diretores das Escolas Municipais de Franca/2014. 

 

Comparando a análise da idade dos diretores e sua relação com  o tempo de 

experiência na educação (aqui compreendendo as várias funções em que se pode 

atuar na carreira do magistério), tem-se que 82,5% dos diretores possuem mais de 

15 anos na educação. Ainda, levando em consideração os dados referentes às 

funções desempenhadas no período de experiência na educação, constatou-se que 

a maioria dos diretores entrevistados indicou majoritariamente terem atuado no 

cargo de professor de educação básica (que compreende a Educação Infantil – pré-

escola e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano). 

Relacionando o tempo de experiência na Gestão/Direção de Escola, ver 

Tabela 5, mais da metade dos diretores, 52,5%, possui de 1 a 5 anos à frente da 

gestão escolar, 38% possuem de 6 a 15 anos de experiência e somente 5% de 16 a 

25 anos conduzindo a gestão escolar. Nota-se que é um grupo equilibrado, no 

sentido de se ter menos e mais tempo na função. 
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Tabela 5 - Tempo de experiência dos diretores/gestores das Escolas 

Municipais de Franca na área da gestão/direção de escola 

Tempo de experiência na área da 
gestão/direção de escola 

Nº de 
diretores 

% de diretores 

De 1 a 5 anos 21 52,5% 

De 6 a 10 anos 15 37,5% 

De 11 a 15 anos 2 5% 

De 16 a 20 anos 1 2,5% 

De 21 a 25 anos 1 2,5% 

Total 40 100% 

Fonte: Questionário aplicado aos diretores das Escolas Municipais de Franca/2014 

 

Sobre a formação acadêmica dos diretores das Escolas Municipais de 

Franca, a partir dos questionários aplicados, na área da Graduação, a Tabela 6 

demonstra os cursos de formação realizados. 

 

 

TABELA 6 – FORMAÇÃO ACADÊMICA - Graduação DIRETORES/ 

GESTORES das Escolas Municipais de Franca 

Curso Nº diretores por curso/graduação 

Pedagogia 40 

Letras 6 

História 3 

História e Geografia 1 

Estudos Sociais 3 

Educação Artística 2 

Química 1 

Ciências 3 

Biologia 1 
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Matemática 1 

Psicologia 1 

Administração de Empresas 1 

TOTAL 63 

Fonte: Questionário aplicado aos diretores das Escolas Municipais de Franca/2014 

 

Nota-se, na Tabela 6, pelo detalhamento dos cursos/graduação realizados 

pelos diretores, que todos possuem curso superior, e 100% possuem o curso de 

Pedagogia, uma das exigências para ser diretor nas escolas municipais de Franca, 

acompanhados de se ter o mínimo de 5 anos de efetivo exercício no quadro do 

magistério municipal e a habilitação específica em Administração Escolar (critérios 

previstos no Estatuto do Magistério de Franca, já mencionados neste trabalho). 

 Como discutido no capítulo 1 deste trabalho, as concepções de gestão 

escolar foram se tornando mais complexas à medida que a sociedade capitalista se 

modificava e, desde o início até os dias atuais, o curso de Pedagogia, em tese, é o 

maior responsável pela formação dos diretores escolares, mesmo com todas as 

suas fragilidades em relação ao avanço dos estudos sobre organização e gestão 

escolar na perspectiva da gestão democrática e de uma escola pública realmente 

voltada para o atendimento das demandas de aprendizagens de todos os alunos. Na 

linha desta constatação, encontra-se, no relatório da pesquisa sobre Mapeamento 

de Práticas de Seleção e Capacitação de Diretores Escolares43, a observação de 

que existe no Brasil uma desarticulação entre as instituições formadoras de ensino 

superior e as demandas de trabalho do diretor de escola, ressaltando que muitos 

cursos são conteudistas e genéricos. 

Outro aspecto relevante são os demais cursos declarados: nota-se que, além 

da Pedagogia, muitos diretores possuem mais de uma graduação/curso superior, 

sendo a maioria dos cursos na área da educação.   

Sobre a formação dos diretores em cursos de especialização, pós- graduação 

lato sensu, o Gráfico 2 demonstra a quantidade de diretores que possuem cursos: 

 

                                            
43

 Pesquisa “Mapeamento de práticas de seleção e capacitação de diretores escolares”, produzida de 
maio a dezembro de 2010, pelo Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado (Cedhap), em 
articulação com a área de Estudos e Pesquisas da Fundação Victor Civita.  
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Gráfico 2 – Formação do diretor/gestor das Escolas Municipais de 

Franca na área da pós-graduação lato sensu 
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Fonte: Questionário aplicado aos diretores/gestores, 2014. 

 

Analisando o percentual de diretores que possuem cursos de pós-graduação, 

pode-se dizer que 70% possuem 1 ou mais cursos de pós-graduação, sendo a 

maioria de profissionais que procuraram em algum momento de sua carreira uma 

especialização que fizesse parte de sua formação acadêmica. Em contrapartida, 

30% de diretores sem a realização de nenhum curso de especialização é também 

um sinal preocupante. Levando em conta que, nos questionários aplicados, não 

havia nenhuma questão referente aos motivos da não realização de cursos de pós-

graduação, cabem neste momento somente algumas poucas inferências por parte 

da pesquisadora: os diretores não tiveram condições de procurar cursos de 

especialização por questões de tempo e/ou sentem que, pela ausência de um Plano 

de Carreira do Magistério Municipal de Franca e esta não ser uma exigência para se 

ingressar e permanecer no cargo de diretor, este não é um investimento que mereça 

esforços. 

Contudo, para complementar esta análise de cursos de pós-graduação/ 

especializações, mediante os cursos declarados pelos diretores nos questionários 

aplicados, optou-se por categorizá-los44 para uma melhor visualização dos campos 

mais procurados para se investir na própria formação: a primeira categoria sendo 

                                            
44

 Nesta categorização utilizou-se como referência as categorias mencionadas por Souza (2006), no 
trabalho de doutorado em Educação, em sua pesquisa sobre o Perfil da Gestão Escolar no Brasil. 
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“Educação, ênfase em Gestão e Administração Escolar” e a segunda categoria 

“Educação, ênfase na área pedagógica”, conforme demonstra a seguir a Tabela 7. 

 

 

TABELA 7 - Formação pós-graduação lato sensu dos gestores/diretores das 

Escolas Municipais de Franca 

Categorias Curso Nº diretores 

por curso 

Total 

diretores 

Educação, ênfase em 

Gestão e 

Administração 

Escolar 

Administração Escolar 1  

 

 

11 

Educação Empreendedora 1 

Gestão de pessoas  1 

Gestão Escolar 8 

Educação, ênfase na 

área pedagógica 

Arte 1  

 

 

 

 

 

 

32 

Ciências na Educação 1 

Didática para a Modernidade 3 

Diversidade e Cidadania 1 

Deficiência Mental 1 

Educação Inclusiva 1 

Educação Infantil 5 

Ensino Fundamental 1 

Ética e Cidadania 1 

Gênero e Diversidade 1 

Práticas da Educação 3 

Práticas de Alfabetização 3 

Psicopedagogia 10 

Outros Química aplicada 1  

3 Água e meio ambiente 1 

Psicologia 1 

Total 45 

Fonte: Questionários aplicados aos diretores/gestores pela pesquisadora/2014 

 

 Analisando os cursos e suas respectivas categorias, nota-se que a procura 

pela “Educação, com ênfase na área pedagógica” são os mais frequentados pela 

maioria dos diretores entrevistados. Uma análise mais detalhada, verificando o ano 
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de formação/conclusão e o ingresso no cargo de diretor (informações presentes nos 

questionários aplicados para esta pesquisa), permite dizer que a maioria dos cursos 

de pós-graduação foi realizada antes de se ingressar na função de diretor/gestor, o 

que é verdade e coerente à análise de que os diretores que optaram pelos cursos de 

especialização na categoria Educação, ênfase em Administração Escolar estavam já 

na função de diretor de escola, quando iniciaram seus estudos nesta área. Contudo, 

se for considerado o total de diretores entrevistados, que foram 40 diretores, e 

relacionado ao total de concluintes nos cursos com esta ênfase em Administração 

Escolar, que é o foco de trabalho de todo diretor frente aos desafios da Gestão 

Escolar, tem-se um número muito restrito de adeptos à pós-graduação nesta área. 

 Sobre os cursos de pós-graduação – stricto sensu - Mestrado e Doutorado, a 

Tabela 8 demonstra que entre os diretores participantes desta pesquisa, têm-se 

somente 5% de concluintes de Mestrado, sendo um na área de “Gestão de Negócios 

e Escolas” e um na área de “Linguística”. Percebe-se que este não é um campo de 

formação procurado pela maioria dos diretores das Escolas Municipais de Franca. 

Como não houve na pesquisa/questionário aplicado um campo para justificar o por 

quê não cursaram programas de Mestrado e/ou Doutorado, somente hipóteses 

podem ser levantadas: a pós-graduação não é uma exigência para se ter acesso ao 

cargo; não existe plano de carreira do magistério, consequentemente  a valorização 

neste âmbito inexiste e ainda a constatação de que há poucas opções de cursos na 

área de Educação – Gestão Escolar nas Universidades locais e seu entorno. Segue 

o detalhamento: 

 

 

TABELA 8 – Formação pós-graduação stricto sensu dos gestores/diretores das 

Escolas Municipais de Franca 

Categorias Curso Nº diretores por 
curso 

Total diretores 

 
Educação, ênfase em 

Gestão e 
Administração 

Escolar. 
 

Mestrado – Gestão de 
Negócios e Escolas 

1 1 

 
Educação, ênfase na 

área pedagógica. 
 

Mestrado em 
Linguística 

1 1 



93 

 

 

 
Outros 

 

-------- ---------- ------------ 

 

Total 

2 

Fonte: Questionários aplicados aos diretores/gestores pela pesquisadora - 2014. 

 

 A partir de todos esses dados levantados, pode-se dizer que há, hoje, 

condições de conhecer um pouco melhor o perfil dos diretores/gestores que atuam 

nas Escolas Municipais de Franca. Como já mencionado neste trabalho, os estudos 

na área da gestão escolar no Brasil revelam que o diretor é, sobretudo, um 

educador, dado constatado na realidade também de Franca. Sua tarefa consiste em 

coordenar todo o esforço coletivo existente na escola, tendo em vista os objetivos 

educacionais delimitados e entender como é composto este universo de 

profissionais é um dos objetivos desta pesquisa. 

  

3.3 A visão do gestor/diretor e dos diferentes atores que compõem a Gestão 

Escolar sobre a forma de nomeação adotada na Rede Municipal de Franca 

 

 As políticas e formas de provimento da função de diretor/gestor escolar mais 

usualmente utilizadas nos sistemas públicos de ensino no país foram analisadas no 

capítulo 2 deste estudo.  

Com o objetivo de conhecer o que pensam os diretores e a equipe escolar 

das Escolas Municipais de Franca, uma das questões elaboradas tanto para o 

questionário dos diretores/gestores (ver Anexo A) quanto para o questionário dos 

profissionais que compõem a equipe escolar (ver Anexo B) foi pautada nas 

principais formas de acesso ao cargo existente hoje nos sistemas públicos de 

ensino, sendo assim definida a seguinte pergunta: “Para você, como deveria ser o 

processo de escolha/indicação de um gestor/diretor?  

Na sequência da pergunta foram dadas opções de escolhas para que o 

entrevistado assinalasse e justificasse sua opinião, sendo as opções: concurso 

público, eleição, nomeação/cargo de confiança, Outra opção (descrever qual). 

Juntamente a estas opções, colocou-se a ressalva de que a ordem da escrita das 
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opções obedecia somente à questão alfabética de escrita, a fim de evitar qualquer 

tipo de suposição ou inferência do pesquisado com o pesquisador.  

 Conforme já mencionado também neste estudo, a pesquisa de campo 

envolveu diretores escolares, coordenadores pedagógicos, orientadores 

educacionais, pedagogos, pedagogos das Salas de Recursos Multifuncionais e 

professores da educação básica. Nos itens e gráficos a seguir serão analisadas as 

opiniões de cada segmento/cargo função, seguidas de algumas justificativas 

descritas nos questionários desenvolvidos. 

 

 3.3.1 Diretor/gestor escolar 

 

Em relação aos diretores/gestores escolares, as opiniões sobre as formas de 

provimentos ao cargo podem ser visualizadas no Gráfico 3, a seguir.   

         

 

Gráfico 3: Formas de provimento ao cargo de diretor na visão dos 

diretores/gestores das Escolas Municipais de Franca 

2% 5%

83%

5% 5%

Gestor / Diretor - Opinião sobre forma de 
acesso ao cargo de Diretor

Concurso

Eleição

Nomeação

Outras formas/Sistema Misto

Não respondeu

 

Fonte: Questionários aplicados aos diretores/gestores pela pesquisadora - 2014. 
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 Ao serem questionados sobre o processo de escolha/acesso ao cargo de 

diretor/gestor escolar, os diretores, que já se encontram no desempenho da função, 

optaram, em sua maioria, pela forma de nomeação/indicação. No total, 83% das 

opções assinaladas voltaram-se para a forma de “nomeação”, 5% optaram por 

“eleição”, 5% “outras formas” que significam os chamados “sistemas mistos”, onde 

há a combinação de mais de uma modalidade de acesso ao cargo, exemplo: eleição 

e concurso. Continuando a análise, 5% “Não responderam” e somente 2% optaram 

por “Concursos públicos”.  

 Cabe ressaltar que, neste caso, os diretores estão analisando suas próprias 

situações, pois estão no cargo de direção de escola na Rede Municipal de Franca, 

local onde a política definida de acesso ao cargo é a nomeação/indicação. Para  

83% dos diretores, defender a perpetuação desta modalidade de acesso tem as 

seguintes razões (justificativas citadas na íntegra, conforme registros deixados no 

espaço aberto do questionário aplicado/2014), abaixo:  

- “Se o gestor não se enquadrar nos moldes da SME, é mais fácil o processo 

de substituição”.  

- “É possível exigir o perfil adequado e necessário para a eficiência da 

função”. 

- “A dedicação, o empenho e o compromisso são maiores na forma de 

nomeação”.  

- “A  confiança que a SME tem de ter no diretor nomeado é uma aliada em 

potencial”.  

- “Os concursos levam ao comodismo e autoritarismo, na eleição há uma 

troca que impede a continuidade do trabalho e a nomeação é um equilíbrio 

entre estas formas de acesso”. 

- “Nomear permite uma maior caracterização da Rede Municipal”.  

- “Ser nomeado diminui as possibilidades de erros nas questões que se 

relacionam ao perfil do diretor”. 

- “Quando se é nomeado, tem de fazer valer a missão da SME”. 

  Através dessas manifestações, pode-se afirmar que a indicação/nomeação 

carrega uma forte carga política com características advindas do patrimonialismo, 

como foi analisado no decorrer deste trabalho. Escolher outra forma de acesso ao 

cargo seria colocar o seu próprio cargo em risco.  
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As outras formas de nomeação foram pouco escolhidas e pouco representam 

na análise desta categoria de profissionais - diretores/gestores, hoje já no exercício 

da função de diretor. 

 

 3.3.2 Coordenador pedagógico 

 

 A equipe de coordenadores pedagógicos, conforme já mencionado neste 

estudo, tem como principais atribuições na escola em que atuam o desenvolvimento 

da formação dos professores em serviço, através da preparação e condução de 

Reuniões Semanais de Estudos Pedagógicos (REP), acompanhamento dos planos 

de aulas elaborados pelos professores, acompanhamento da evolução do 

desempenho dos alunos, tanto nas atividades diárias quanto nas avaliações 

externas e internas da escola, dentre outras. Sua atuação está intimamente ligada 

ao diretor/gestor, uma vez que a gestão pedagógica da escola deve ser sempre 

planejada em equipe, sob a supervisão do diretor/gestor e da Secretaria Municipal 

de Educação. São profissionais do quadro do magistério que, para ter acesso ao 

cargo, precisam ser aprovados em concursos públicos, desde que atendam aos 

requisitos previstos no Estatuto do Magistério de Franca, sendo a Licenciatura Plena 

em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e a experiência mínima de 

três anos de magistério.  

 Quando questionados sobre a forma mais adequada de acesso ao cargo de 

diretor/gestor, a equipe de coordenadores pedagógicos se dividiu em suas crenças e 

opiniões, conforme demonstra o Gráfico 4: 
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Gráfico 4: Formas de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar na visão 

dos coordenadores pedagógicos das Escolas Municipais de Franca 
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Fonte: Questionário aplicado às equipes gestoras pela pesquisadora - 2014. 

 

Os concursos públicos foram os mais escolhidos: 36% dos coordenadores 

optaram por esta forma de nomeação. No espaço aberto dedicado aos comentários 

que julgassem ser interessantes, os principais registros que são resultados das 

escolhas dos entrevistados foram transcritos na íntegra, para preservar a 

fidedignidade das colocações: 

- “Os concursos públicos são mais democráticos porque a nomeação não é 

justa com todos”. 

- “Além de ser mais democrático, os concursos proporcionam autonomia, que 

é uma característica que os gestores não possuem”. 

- “O fato de ser diretor concursado melhoraria as relações”. 

Nota-se, nestes posicionamentos, a busca pela igualdade de participação de 

todos os interessados ao cargo, quando a opção é pelos concursos públicos, assim 

como a questão da autonomia para o trabalho, aspecto discutido na forma de 

nomeação pela indicação, apresentada no capítulo 2 deste trabalho, pois uma vez 

nomeado, alguns autores defendem que o diretor/gestor restringe sua forma de 

atuação aos mandos e posicionamentos da administração que o colocou no poder. 
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Em relação à opção do diretor/gestor ser nomeado pela modalidade de 

Outras formas/Sistema Misto – quando duas ou mais modalidades são articuladas, 

32% dos coordenadores opinaram por esta forma. Defendem, em suas 

argumentações, as escolhas e as modalidades que podem ser combinadas para o 

processo, transcritas conforme seus registros nos questionários: 

-  “Concurso público com análise de currículo valoriza o conhecimento”. 

- “Prova escrita, apresentação de proposta de trabalho e eleição, quando 

combinadas há um menor risco de se errar na escolha do diretor”. 

- “Apresentação de proposta e eleição pelos pares se configura numa boa 

forma de acesso, pois concursos públicos não medem a capacidade para a função e 

a nomeação não corresponde aos requisitos exigidos pela função de ser diretor”. 

- “Concurso público e seleção por habilidades – análise de perfil pelo 

Recursos humanos: o concurso preserva o caráter democrático, e a seleção de perfil 

refina o processo”. 

Quanto à modalidade de nomeação/indicação, 28% dos coordenadores 

opinaram por ser esta a melhor modalidade. Considera-se este um número 

interessante de análise. Mesmo se a opção concursos públicos atingir 36%, outras 

formas/sistemas mistos atingir 32%, a nomeação ocupa uma fatia expressiva das 

opiniões. Como será possível analisar nos próximos gráficos, dos outros 

profissionais, o grupo de coordenadores são os mais adeptos à nomeação por 

indicação, talvez por se tratar de uma categoria de profissionais, que, historicamente 

na Secretaria de Educação, são os que mais têm acesso ao cargo de diretor, muitas 

vezes sendo sucessores dos diretores que exoneram de sua função por 

aposentadoria ou outros motivos. No espaço aberto para registrarem o porquê de 

suas escolhas, encontram-se os seguintes argumentos: 

- “A nomeação atende ao mérito do trabalho, seria bom avaliar o profissional 

nomeado anualmente”.  

- “Acredito na nomeação pelo fato de o concurso não garantir o perfil de 

diretor adequado”.  

- “Se o prefeito nomear uma pessoa competente, excelente. Se ele nomear 

uma incompetente, em quatro anos ela sai, sendo que pelo concurso público pode 

entrar qualquer pessoa, aí só Deus na causa”. 
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Somente 4% dos coordenadores pedagógicos optaram pela modalidade 

eleição e, embora nos questionários aplicados tenha sido deixado espaço aberto 

para justificar as escolhas, não há depoimentos que permitem uma análise mais 

aprofundada do porquê deste baixo  índice de escolha pela eleição. 

 

3.3.3 Orientador educacional 

 

Os orientadores educacionais são profissionais do quadro do magistério  que, 

para terem acesso ao cargo, passaram pelo processo dos Concursos Públicos, 

também atendendo aos requisitos do Estatuto do Magistério de Franca, sendo a 

Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica em Orientação 

Educacional e com experiência mínima de três anos no Magistério.  Suas principais 

atribuições são o desenvolvimento dos processos de orientação educacional nas 

escolas em que atua, identificando os alunos que demandam por atendimento 

individualizado ou em grupo, tanto nas questões da assiduidade, relação família e 

escola, como nas questões comportamentais. 

No questionário aplicado, pode-se chegar aos indicadores abaixo, no Gráfico 

5: 

 

Gráfico 5: Formas de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar na visão 

dos orientadores educacionais das Escolas Municipais de Franca 
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Fonte: Questionário aplicado às equipes gestoras pela pesquisadora - 2014 
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 Quando questionados sobre a melhor forma de acesso ao cargo de 

diretor/gestor escolar, 57% optaram pela modalidade dos concursos públicos. No 

espaço aberto destinado às justificativas ou aos registros que considerassem 

interessantes sobre o questionamento realizado ou a escolha feita, os principais 

registros foram: 

 - “Concursos públicos são mais justos e democráticos”. 

 - “Confere maior autonomia para o gestor tomar decisões”. 

 - “Oferece chances para pessoas que almejam este cargo”. 

- “Traz mais segurança”. 

 - “Evita o apadrinhamento que existe hoje”. 

 - “O cargo de confiança precisa mostrar serviço e nessa hora surgem os 

erros, que não são poucos”. 

 Seguindo as opções com maiores adesões, as outras formas, ou seja, os 

sistemas mistos ocuparam 22% das opções dos orientadores educacionais. 

Destacaram, entre os principais apontamentos, as combinações entre: 

- Apresentação de currículo e avaliação das experiências profissionais, 

articuladas às habilidades de relacionamento do candidato; 

 - Concurso entre os candidatos, realizados na própria escola; 

 - Concurso público com análise de desempenho profissional a cada dois anos 

de trabalho realizado. 

 As formas de nomeação e o índice dos que “Não responderam” a esta 

questão ficou em 4% de orientadores educacionais, em cada aspecto mencionado. 

 

3.3.4 Pedagogo 

 

Os pedagogos são profissionais que compõem o quadro do magistério 

municipal, tendo acesso ao cargo através de concursos públicos, comprovando a 

titulação em Licenciatura Plena em Pedagogia, com experiência de três anos no 

quadro do magistério. São responsáveis pelo diagnóstico, avaliação e atendimento 

aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou questões ligadas ao 

ensino e às formas de aprender. Também realizam atendimento de orientação aos 

professores e familiares dos alunos que são atendidos por este serviço. 
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No Gráfico 6, a seguir, há os índices de respostas para cada forma de acesso 

aos cargos escolhidos pelos pedagogos. 

 

Gráfico 6: Formas de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar na visão 

dos pedagogos das Escolas Municipais de Franca 

 

Fonte: Questionário aplicado às equipes gestoras pela pesquisadora - 2014 

 

Este segmento de profissionais optou, em sua maioria, pela forma de acesso 

ao cargo de diretor/gestor ser via concursos públicos. Foram 71% dos entrevistados 

que optaram por esta modalidade, na defesa de que esta forma privilegia a 

oportunidade e a igualdade de participação dos interessados nos concursos e 

também o não envolvimento do diretor com questões político- partidárias. No espaço 

aberto destinado às justificativas que julgassem interessantes, após assinalarem a 

opção que acreditam ser a ideal para se chegar ao cargo de diretor/gestor, 

retiraram-se, na íntegra, alguns depoimentos registrados: 

- “Concurso é uma oportunidade para todos”. 

- “Permite avaliar o nível de conhecimento de cada profissional”. 

- “O processo de concurso é justo e imparcial”. 

- “Concursos conferem autonomia administrativa, igualdade de oportunidade e 

desvínculo com partidos políticos”. 

- “Evita ameaças com as mudanças de governo”. 
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- “Para seguir a mesma regra que existe aos outros cargos para ingresso na 

Prefeitura”.  

Seguindo as opções de escolhas das formas de acesso do diretor/gestor ao 

cargo, as eleições ocuparam 23% das escolhas realizadas, com a argumentação de 

que: 

- “Pais e comunidade escolar têm o direito de escolher quem deve dirigir a 

escola e então podem cobrar e colaborar com o sucesso da unidade escolar”. 

- “Oportuniza para a equipe escolar o reconhecimento da proposta de trabalho 

dos candidatos”. 

- “Permite verificar as características e liderança necessária do diretor antes 

de ser nomeado”. 

 A modalidade “Outras opções/sistema misto” teve 3% de escolha, sendo 

elencada por um respondente do questionário a seguinte combinação: 

- “Concurso público e eleição: evita pessoas boazinhas e antipáticas”. 

E a modalidade nomeação, com também 3% de adeptos, com o argumento 

de que o cargo de diretor precisa ser de confiança da administração municipal. 

 

3.3.5 Pedagogo da Sala de Recursos Multifuncionais 

 

O pedagogo da Sala de Recursos Multifuncionais, como já descrito neste 

trabalho, é uma das frentes de atuação do pedagogo, ao ingressar, através de 

concurso público, na Secretaria Municipal de Educação de Franca. Ele difere das 

atribuições do pedagogo no sentido de ter o foco definido para o atendimento 

educacional especializado, realizando atendimentos, no contraturno e no turno 

escolar, aos alunos que apresentam alguma deficiência.   

Assim como o coordenador pedagógico, o orientador educacional, o 

pedagogo, o pedagogo da Sala de Recursos Multifuncionais compõe a denominada 

Equipe Gestora Escolar, liderada pelo diretor/gestor. 

A seguir, no Gráfico 7, a opinião deste segmento de profissionais: 
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Gráfico 7: Formas de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar na visão 

dos pedagogos das Salas de Recursos Multifuncionais das Escolas Municipais 

de Franca 

73%

18%

9% 0%0%

Pedagogos das salas de recurso - Opinião 
sobre forma de acesso ao cargo de Diretor 

Concurso

Eleição

Nomeação

Outros

Não respondeu

 

Fonte: Questionário aplicado às equipes gestoras pela pesquisadora - 2014 

 

Ao serem questionados sobre a melhor forma de acesso ao cargo de 

diretor/gestor de escola, conforme demonstra o Gráfico 7, 73% dos pedagogos das 

Salas de Recursos pautaram seus argumentos na possibilidade da democratização 

do acesso, da autonomia no trabalho do gestor concursado e na queda do 

patrimonialismo, conforme se pode analisar nas seguintes ideias registradas abaixo, 

retiradas na íntegra dos questionários aplicados: 

- “Todos que querem concorrer ao cargo de diretor possuem os mesmos 

direitos de acesso”. 

- “O concurso é a modalidade mais justa e merecedora do esforço do 

candidato”. 

- “ Oportuniza maior autonomia no trabalho do diretor”. 

- “Sairia do monopólio da administração municipal, que muitas vezes é 

estafante e exigente”. 

- “O diretor concursado não fica à mercê de imposições políticas”. 

A segunda opção mais escolhida foi a nomeação/indicação, porém somente 

com 18% dos pedagogos que escolheram esta modalidade. Justificam que: 
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- “É de suma importância que o escolhido tenha perfil, competência e 

maturidade para o cargo”. 

- “Precisa ser da confiança da administração”. 

A modalidade “outras”, ou seja, o sistema misto teve 9% de escolha dos 

pedagogos, onde duas sugestões apareceram, sendo: 

- “Combinação de processo seletivo (prova escrita) e eleição entre os pares”. 

- “Concurso público e eleição”. 

Estas combinações, entre todas as categorias de entrevistados, não foram 

detalhadas, dificultando a compreensão, como por exemplo: como seria o processo 

de um candidato passar pela primeira etapa que seria um concurso público e, depois 

de aprovado, passar por eleição entre os pares? Uma vez sendo aprovado no 

concurso público, isto já não confere ao candidato o ingresso ao cargo?  

Um ponto de destaque neste grupo foi a opção “Eleição” não ter nenhum 

entrevistado adepto desta modalidade. 

 

3.3.6 Professor 

 

Os professores, cargo pertencente ao quadro do magistério, descrito no 

Estatuto do Magistério de Franca, também ingressam na carreira para a docência na 

Secretaria Municipal de Educação através de concursos públicos, podendo ter o 

Magistério completo ou equivalente e/ou Licenciatura plena em Pedagogia. 

 Como descrito neste trabalho, houve uma amostragem de docentes, a fim de 

se ter uma representatividade de participantes de todas as Unidades Escolares 

Municipais, e se obter um recorte mais próximo da realidade do que pensam os 

docentes sobre o acesso de diretor ao cargo. 

 No Gráfico 8, a seguir, podem ser analisadas as escolhas realizadas a partir 

das respostas do questionário aplicado: 
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Gráfico 8 – Formas de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar na visão 

dos professores das Escolas Municipais de Franca  

 

Fonte: Questionário aplicado às equipes gestoras pela pesquisadora - 2014. 

 

Conforme demonstra o Gráfico 8, acima, 61% dos professores opinaram que 

a melhor forma de acesso ao cargo é através de concursos públicos, defendendo: 

- “Concursos são mais justos”. 

- “Diretor tem maior autonomia sendo concursado”. 

- “Todos os cargos passam por concurso”. 

- “Concurso seleciona os mais qualificados para o cargo de diretor”. 

- “É um processo mais democrático”. 

- “Concurso público evita o favoritismo”. 

Um número alto de professores, 15%, não respondeu a esta questão da 

melhor forma de acesso ao cargo de diretor, sendo que apenas um entrevistado 

deixou registrado “Não consigo escolher, pois vejo falhas em todas as formas”.  

Pode-se levantar outra hipótese, a partir da observação ao longo dos anos, da 

pesquisadora, durante sua trajetória na Secretaria de Educação: analisando o 

histórico de nomeações ao cargo de diretor na Secretaria de Educação, na maioria 

dos casos, apesar de todo diretor ter como pré-requisito a experiência de cinco anos 

de exercício no Quadro do Magistério, desde que os concursos públicos para 

coordenadores, orientadores e pedagogos se efetivaram e aumentaram as 
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contratações destes profissionais, a maioria das vagas existentes para diretores de 

escolas é preenchida por esses cargos. Dificilmente um professor é convidado e 

nomeado, tendo como justificativa que os profissionais que compõem a Equipe 

Gestora têm um pouco mais de experiência em gestão escolar do que os docentes. 

A nomeação ocupou 9% das escolhas dos professores; as eleições 8% e os 

sistemas mistos – outras formas atingiram 7% da preferência dos docentes. Como 

não houve registros das justificativas, não há muito o que se concluir destas 

escolhas realizadas. 

Para sistematizar toda a análise realizada em cada segmento de 

profissionais, a Tabela 9, a seguir, permite uma melhor visualização das escolhas e 

preferências de cada segmento entrevistado na pesquisa de campo: 

 

Tabela 9 - Demonstrativo geral sobre as formas de nomeação de gestor/diretor 

de acordo com cada segmento entrevistado na pesquisa de campo 

Modalidade Nomeação 
 

Concurso 
público 

 

Eleição 
 

Sistema 
misto 

 

Não 
respondeu 

 

Total 
 

Segmento 

Diretor 83% 2% 5% 5% 5% 100% 

Coordenador 

pedagógico 

28% 36% 4% 32% 0% 100% 

Orientador 

educacional 

4% 57% 13% 22% 4% 100% 

Pedagogo 3% 71% 23% 3% 0% 100% 

Pedagogo Sala 

Recursos 

18% 73% 0% 9% 0% 100% 

Professor  9% 61% 8% 7% 15% 100% 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados dos questionários aplicados aos 
gestores e equipes escolares/2014 

 

 Pode-se concluir, através da análise da Tabela 9, nas opiniões de cada 

segmento entrevistado, que a função e o lugar que o entrevistado ocupa no sistema, 

ou seja, na Secretaria Municipal de Educação/escola, influenciam na sua resposta. 

Os diretores, sendo nomeados, são a categoria que mais defende a forma de 

indicação/nomeação. Analisando a trajetória da educação municipal, através de 

observação da pesquisadora realizada ao longo dos anos, enquanto servidora 
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municipal, nota-se que a maioria dos diretores nomeados permanece em seus 

cargos, mesmo com mudança de governos. Poucos foram os casos45 de trocas de 

diretor de escola de uma gestão para outra. Este é um ponto forte para a defesa da 

nomeação, pois confere aos que estão no cargo uma maior “segurança” e 

“estabilidade” de permanecerem na função. Outra categoria de profissionais que 

mais defende a nomeação são os coordenadores pedagógicos: 28% escolheram 

esta forma de acesso. Pode-se supor que um dos motivos seja também o histórico 

das nomeações de diretores realizadas até o momento, sendo que a maioria dos 

diretores saiu da função de coordenadores, é o segmento que mais tem pessoas 

que são nomeadas para a direção.  Porém, o grupo fica bem dividido entre concurso 

e sistema misto, o que mostra uma tendência a novos olhares sobre a forma de 

acesso ao cargo. O grupo de coordenadores contratados via concurso cresceu muito 

nos últimos 6 anos, devido ao aumento de escolas na rede. Muitos profissionais são 

novos (de idade), ainda com pouca experiência na função, e isso “desestabilizou” o 

antigo grupo de coordenadores que estavam juntos desde o primeiro concurso para 

efetivar esse segmento, ano de 2004. Os pedagogos e orientadores educacionais 

são os segmentos que menos preferem as nomeações/indicações, acredita-se que 

uma das justificativas possa ser o histórico de menos pessoas que se encontram 

nesses cargos serem convidadas/nomeadas à direção de escola. 

Em relação aos concursos públicos, nota-se uma maior aceitação entre os 

pedagogos, pedagogos das salas de recursos e professores, mais uma vez 

confirmando uma das hipóteses levantadas: os concursos conferem maior abertura 

de participação dos interessados, pois estes segmentos são os que menos possuem 

pessoas indicadas para as direções existentes até o momento, ao contrário dos 

coordenadores pedagógicos. 

A forma de eleição, de uma maneira geral, foi pouco escolhida entre todos os 

segmentos entrevistados. Conforme demonstra a literatura, evidenciada no capítulo 

2 onde as formas de acesso ao cargo foram analisadas, as eleições de diretores, por 

si só, não garantem o processo de democratização da gestão escolar e tendem a se 

assemelhar aos processos eleitorais, tão desgastados devido às situações políticas, 

nos últimos tempos, vivenciadas no país. 

                                            
45

 Os principais casos de trocas de diretores de uma gestão para outra (em se tratando de trocas de 

prefeito, a cada eleição municipal) foi devido à filiação de diretores a partidos políticos, opostos à 
situação do governo. 
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A modalidade de acesso via sistema misto/outras formas de nomeação teve 

maior escolha entre os coordenadores pedagógicos, seguido dos pedagogos, mas 

ainda possui uma aceitação muito menor se comparada aos concursos públicos, 

forma mais aceita pelos segmentos, exceto pelos diretores. 

O índice dos profissionais que não responderam sobre a melhor forma de 

acesso ficou alto somente no segmento de professores, mas não deixaram registros 

no espaço aberto para justificativas nos questionários aplicados. 

 Parte-se também do pressuposto de que a não justificativa por grande parte 

dos entrevistados, entre todos os segmentos, nos espaços abertos contidos nos 

questionários deve-se também a questões pessoais, políticas e até profissionais, 

visto que os entrevistados encontravam-se respondendo aos questionários no 

ambiente de trabalho, durante o momento da formação continuada em serviço, de 

forma individual (apesar de ter sido explicitado que não haveria a necessidade de 

identificação com nome nos questionários), na presença de uma pesquisadora que 

também é gestora – coordenadora de Educação e Ensino, da Secretaria Municipal 

de Educação, pessoa intimamente ligada à gestão escolar e também às escolhas de 

diretores para as escolas municipais. 

 E, por fim, pode-se concluir que só há um maior consenso sobre a melhor 

forma de acesso entre as modalidades de nomeação e concursos públicos. As 

demais formas dividem as opiniões, por motivos já detalhados neste estudo. 

 Desenvolver esta pesquisa, tabular e analisar os dados articulando a teoria às 

crenças, à prática, principalmente sobre este aspecto da forma de acesso do diretor 

ao cargo, com os profissionais envolvidos no dia a dia da rotina escolar, membros 

das equipes gestoras escolares das escolas municipais, foi de extrema relevância 

para uma análise da realidade local. A pesquisa oportunizou a participação de todos 

os gestores e uma grande representatividade de docentes. Conferiu vez e voz aos 

entrevistados. Somente a partir desse contexto, à luz dos estudos teóricos e da 

literatura disponível selecionada para a pesquisa, pode-se chegar ao objetivo maior 

de todo o estudo, foco do mestrado profissional: uma proposta de intervenção, neste 

caso, uma proposta que vise a uma sugestão para a administração municipal 

implantar uma nova política de acesso ao cargo de diretor, sem ferir as legislações 

locais vigentes, mas atendendo aos pressupostos da participação e 

profissionalização dos candidatos ao cargo. 
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CAPÍTULO 4: A PROPOSTA DE ACESSO AO CARGO DE DIRETOR/GESTOR 

PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE FRANCA: NOVAS 

PERSPECTIVAS E NOVOS OLHARES 

  

Tendo em vista o estudo realizado nesta pesquisa - desde a análise dos 

conceitos e pressupostos que envolvem a evolução da administração escolar para a 

gestão escolar, passando ao detalhamento das principais práticas de seleção de 

diretores escolares adotadas pelos sistemas de ensino no país, pelas legislações 

nacionais que partem do pressuposto de se implantarem práticas democráticas de 

gestão e pela legislação municipal de Franca (que define como forma de acesso a 

modalidade da nomeação como cargo de confiança até a etapa da pesquisa de 

campo que buscou mapear as concepções dos profissionais envolvidos na gestão 

escolar sobre a melhor forma de acesso ao cargo para a realidade local) - este 

trabalho tem como um de seus objetivos delinear uma proposta de acesso ao cargo 

de diretor/gestor para o Sistema Municipal de Franca. 

A proposta que será detalhada tem como objetivo servir de documento 

norteador para a construção de uma política de escolha de diretor, que respeite os 

princípios da gestão democrática que estão em consonância com o artigo 14 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê  a autonomia dos sistemas de ensino, 

alinhados com a meta 19 do Plano Nacional de Educação e também com a 

legislação municipal local que define a nomeação como cargo de confiança. 

Verificou-se, a partir dos estudos e da pesquisa de campo, que nem sempre a 

escolha de diretores via eleições (que geralmente carrega imbuída a noção de forma 

mais democrática) proporciona resultados na mobilização da comunidade escolar 

para a realização de um trabalho articulado voltado para a melhoria da educação 

oferecida aos alunos da escola. 

Outra constatação possível se dá em relação aos concursos públicos: apesar 

de ser considerada também uma das formas mais democráticas de se ter acesso ao 

cargo de diretor/gestor, os concursos oportunizam a entrada de candidatos que 

muitas vezes só possuem os aspectos teóricos exigidos na prova de seleção do 

concurso. As competências profissionais exigidas que lhes permitam desenvolver de 

forma efetiva seu trabalho, frente a todas as demandas da gestão escolar, assim 

como a qualificação para se trabalhar em equipe, resolver com autonomia os 
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problemas inerentes à gestão, enfrentar situações conflitantes e complexas não são 

possíveis de se medir em uma prova de concurso público, prejudicando a qualidade 

da gestão escolar. 

É certo que as decisões e ações delineadas pela Prefeitura de Franca, via 

Secretaria Municipal de Educação, exercem sempre impacto nas escolas municipais, 

nos gestores, nos docentes e consequentemente em toda a comunidade envolvida, 

incluindo principalmente os pais e a comunidade. 

Há de se registrar que, no final do ano de 2013, a partir de discussões já 

decorrentes deste estudo e presentes no projeto de mestrado da pesquisadora46, 

compartilhadas com a gestão da Secretaria Municipal de Educação, foi utilizada e 

testada uma nova alternativa de nomeação ao cargo de diretor/gestor. Com o apoio 

do consultor47 do Programa Gestão Escolar de Qualidade, programa este já 

mencionado neste estudo (em implantação nas Escolas Municipais de Franca), 

delinearam-se algumas etapas, pelas quais os candidatos à direção passaram, a fim 

de se chegar a uma lista tríplice para a nomeação por parte do Executivo. Em linhas 

gerais, o processo consistiu em: entrega de currículo dos candidatos, mapeamento 

de aptidão profissional - avaliação de habilidades, através do método Siewert, uma 

avaliação científica, envolvendo estatística e matemática não psicológica, definindo 

16 itens comportamentais e, consequentemente, a aptidão do indivíduo e o seu nível 

de adequação para o cargo específico (através de um software, onde o candidato 

respondeu, via link/internet a um questionário) e entrevista - tendo como 

responsáveis o consultor, a pesquisadora e mais dois membros da equipe de gestão 

da Secretaria de Educação. Assim, após todo o processo e somatória das notas 

finais, elaborou-se uma lista com nomes de candidatos à direção para a decisão final 

do Executivo. Ressalta-se que este foi um projeto experimental, uma primeira 

tentativa de mudança de modelo existente há anos, onde a nomeação/indicação 

acontecia. Apesar de ter sido elaborado um edital, detalhando todo o processo para 

conferir o caráter democrático da proposta (por parte da empresa/consultor 

contratado), o mesmo não foi divulgado para toda a rede por não haver tempo hábil 

                                            
46

 Nessa época, já havia sido realizada a seleção dos candidatos ao Mestrado da Unesp/Franca (para 

o ano de 2014). 
47

 Consultor responsável pela formação do programa Gestão Escolar de Qualidade em Franca, Tobias 

Ribeiro. Formado em Filosofia, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos, é consultor em Gestão 
Educacional e Coordenador do Programa Gestão Escolar de Qualidade – Fundação L’Hermitage e 
formado em consultoria educacional pela Fundación Chile, de Santiago 
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de passá-lo, anteriormente, ao Conselho Municipal de Educação, ao departamento 

jurídico da Prefeitura e às consultas que se fariam necessárias. O processo foi 

rápido, não houve tempo suficiente para avaliação posterior a esta experiência e 

nem ampla divulgação necessária para todos os profissionais da rede municipal de 

forma oficial. Gerou expectativas aos que se inscreveram e causou algumas 

insatisfações, visto que esta política não foi registrada em sua totalidade através da 

publicação de seus objetivos e etapas para ser implantada de fato. Mas, já foi um 

avanço, uma primeira tentativa na direção de se buscar uma mudança de 

perspectiva na forma de escolha e seleção dos diretores para as escolas municipais 

que sofreram necessidade de troca de diretores. Ressalta-se que, na época, houve 

36 candidatos participando do processo, 12 foram selecionados e foram preenchidas 

duas vagas de vacância de diretor. 

Assim, esta proposta, apresentada a seguir, objetiva contribuir para o estudo 

de novas perspectivas e política de seleção, e contribuir para que a meta 1948, do 

Plano Nacional de Educação e a estratégia 19.1 do Plano Municipal de Franca49 

sejam contempladas e norteadas por parâmetros que de fato registrem, 

gradativamente, melhorias efetivas na gestão escolar, via uma melhor seleção de 

seus diretores/gestores. Uma vez aceita pela gestão da Secretaria Municipal de 

Educação, este documento norteador deverá ser compartilhado com o Conselho 

Municipal de Educação para análise, sugestões e validação e posteriormente ao 

departamento jurídico da Prefeitura, para organização de um edital que contemple 

as adequações necessárias e confira legitimidade a todo o processo. 

                                            
48

  Meta 19 prevista no Plano Nacional de Educação " assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 
anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito 
e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto", tendo como desmembramento, várias estratégias para 
usa efetivação, dentre elas, a estratégia 19.1" priorizar o repasse de transferências voluntárias da 
União na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que 
regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que 
considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de 
mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar". Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>.   Acesso em 03 
jan.2016. 
49

 Está proposto no Plano Municipal de Franca, na meta 19, estratégia 19.1 “Estabelecer, na escolha 
de Diretores de escolas municipais, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como de 
participação da comunidade escolar, respeitando-se a legislação local e nacional vigente”. Disponível 
em 
http://ead.franca.sp.gov.br/educacao/pluginfile.php/4915/mod_resource/content/1/pme_franca.pdf> . 
Acesso em 6 jan. 2016. 
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Documento norteador de seleção e escolha de diretor/gestor escolar – 

Para as Escolas Municipais de Franca/SP 

 

Os parâmetros delineados neste documento norteador para a seleção e 

escolha dos diretores/gestores têm como princípio a oportunidade de participação 

aos candidatos interessados ao cargo de diretor/gestor que atenderem aos 

requisitos propostos para a investidura no cargo, previsto no Estatuto do Magistério 

Municipal de Franca. 

As etapas foram organizadas objetivando a comprovação das competências 

profissionais para o exercício da função dos candidatos e, como já mencionado, a 

oportunidade de participação dos interessados. De posse de todo o processo 

realizado, a Secretaria Municipal de Educação terá uma relação selecionada de 

candidatos aprovados que passarão a compor o Banco de Gestores Escolares para, 

a cada vacância de cargo, ter a possibilidade de indicar ao Executivo (conforme 

previsto também no Estatuto Municipal) uma lista tríplice de candidatos para a 

escolha e determinação final de quem ocupará o cargo. Esta combinação permite à 

Secretaria Municipal de Franca avançar no sentido de não haver indicações 

exclusivamente políticas, pautadas em interesses diversos, dando oportunidade de 

candidatura para todos que sentem o desejo de atuar neste cargo e, ao mesmo 

tempo, privilegia a seleção de profissionais que possuam uma melhor qualificação e 

habilitação para o desempenho efetivo da função. 

Importante destacar que, para se implantar este processo, far-se-á necessária 

a criação de um espaço no Portal da Secretaria Municipal de Educação de Franca, 

onde o candidato fará sua inscrição para participar do processo de seleção, dando 

transparência ao processo, pois poderá ser visualizada a listagem dos inscritos no 

próprio portal. Outro aspecto importante: este processo não se constitui em concurso 

público para investidura no cargo ou garantia de direito ao candidato de ocupar vaga 

de direção sempre que surgir alguma vacância. Trata-se de um processo similar a 

um credenciamento de candidatos que passarão por várias etapas e poderão 

compor um “Banco de Gestores Escolares”, selecionados para eventuais 

necessidades que surgirem nas escolas municipais de Franca, podendo ser 

renovado a cada dois anos todo o processo. 
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Condições para inscrição 

Poderá participar do processo de seleção, escolha de diretor/gestor e, 

consequentemente, compor o “Banco de Gestores Escolares” os candidatos que 

atenderem ao disposto no Estatuto do Magistério das escolas públicas municipais de 

Franca: Licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação específica em 

Administração Escolar e experiência mínima de 05 (cinco) anos, no Quadro do 

Magistério do Município de Franca.  

 

O processo consistirá de sete etapas: 

1. Inscrição do candidato no Portal da Secretaria de Educação de Franca/SP 

2. Entrega de documentação na Secretaria de Educação de Franca/SP 

3. Elaboração e entrega de projeto de trabalho 

4. Prova escrita 

5. Apresentação do projeto de trabalho e entrevista do candidato 

6. Divulgação dos candidatos aprovados para composição do Banco de 

Gestores - Seleção de Diretor/Gestor 

7. Seleção da lista tríplice para sugestão de nomeação a ser encaminhada ao 

Executivo 

 

Detalhamento do processo  

1. Primeira etapa: da inscrição 

Inscrição do candidato no Portal da Secretaria Municipal de Educação de 

Franca, com os seguintes dados cadastrais: 

 Dados pessoais: Nome, número da identidade, data de nascimento, filiação, 

naturalidade, estado civil, residência,  endereço eletrônico.  Anexar: cópia RG, 

CPF, comprovante de estar em dia com as obrigações militares (quando do 

sexo masculino), comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais, 

podendo ser por meio de certidão de quitação obtida no site da justiça 

eleitoral. 

 Dados acadêmicos: 

- Titulação: formação acadêmica - declarar os cursos realizados nos níveis da 

graduação e pós-graduação (lato sensu, stricto sensu). 
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- Formação complementar - Cursos realizados voltados para a área da 

educação – declarar o curso, local e instituição responsável pela formação, 

carga horária e ano de conclusão. 

- Produção bibliográfica - Livros, artigos, apresentação de trabalhos. 

- Currículo Lattes - devidamente atualizado, obrigatoriamente cadastrado na 

Plataforma Lattes, impresso na versão completa.  

- Dados profissionais – data de admissão na Prefeitura, local de trabalho, 

função. Breve histórico sobre a atuação/experiências profissionais. 

 

2. Segunda etapa: entrega da documentação 

Os documentos deverão ser entregues, em duas vias, na Sede da Secretaria 

Municipal de Educação de Franca, de todos os itens que constam na primeira etapa 

- Inscrição. 

Nesta etapa, serão analisadas todas as documentações exigidas e 

qualificadas, em forma de pontuação, seguindo a Tabela11, de títulos abaixo. A 

pontuação total de títulos estará limitada ao valor de 10 pontos e será publicada para 

o candidato sua pontuação. Serão considerados títulos, exclusivamente, os 

certificados de conclusão de curso, constando a carga horária, nome da instituição 

devidamente reconhecida pelo MEC, assinatura do responsável e data. 

Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação” e 

não de “aprovação”. Os títulos serão contados tão somente se o candidato tiver 

realizado a prova objetiva e apresentação da proposta de trabalho com a entrevista. 

 

Tabela 10- Pontuação de Títulos dos candidatos ao cargo de diretor/ 

gestor escolar 

Títulos  Comprovantes  Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

Valor 

máximo 

Doutorado Diploma devidamente 
registrado ou ata de 

defesa ou 
certificado/declaração 

de 
conclusão de curso. 

 

1 4 4 

Mestrado 1 3 3 
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Pós-graduação – 

Especialização na 

área da educação 

com carga horária 

mínima de 360 

horas 

Certificado/declaração 
de conclusão de curso; 

e 
histórico escolar 

 

2 1 2 

Formações 

complementares na 

área da educação 

com carga horária 

mínima de 80 horas 

Certificado de 
conclusão de 

curso/formação com o 
conteúdo programático  

2 1 1 

Fonte: Tabela de títulos utilizada em edital de concursos públicos pela Fundação 
Vunesp, cargos para área da Educação, com adaptações realizadas pela 
pesquisadora. 

 

 

3. Terceira etapa: Elaboração e entrega de projeto de trabalho – 

ênfase – Gestão Escolar 

Para a elaboração do projeto, o candidato deverá apresentar suas concepções 

envolvendo as principais frentes de atuação de um gestor/diretor escolar, 

descrevendo como pretende atuar em cada uma (sendo no mínimo 15 e no máximo 

40 laudas): 

 Fundamentação e princípios da educação e da gestão escolar 

 Gestão pedagógica 

 Gestão administrativa 

 Gestão de processos e de resultados educacionais 

 Gestão democrática e participativa 

 Gestão da comunidade 

 Gestão de pessoas 

 Gestão da cultura e do clima organizacional 

 Gestão financeira e de patrimônio 

É fundamental mencionar os referenciais teóricos, incluindo, no final do 

projeto, todas as referências bibliográficas utilizadas. 
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4. Quarta etapa - Prova de conhecimentos gerais e escrita  

As provas aplicadas aos candidatos serão de responsabilidade de empresa 

externa, devidamente contratada pela Secretaria Municipal de Educação e terão 

duas partes: 

 A primeira versará sobre tema a ser sorteado no momento da prova, 

dentre um rol de pontos que permeiem as Políticas Públicas 

educacionais voltadas para a educação básica, a profissionalização da 

carreira docente e de gestão, as perspectivas da gestão democrática, 

dentre outros, conforme sugestão abaixo:  

- Políticas Públicas Educacionais voltadas à educação básica 

- As perspectivas da gestão democrática na educação 

- A profissionalização dos docentes e equipes gestoras 

 A segunda parte será composta por Prova de conhecimentos gerais e 

específicos, terá 40 questões, sendo: 

- a prova de conhecimentos: conteúdos das áreas de Língua 

portuguesa (6 questões), matemática (6 questões), noções básicas de 

informática (4 questões)  e atualidades (4 questões)  . 

- a prova de conhecimentos específicos versará sobre as áreas de 

gestão educacional (10 questões) e políticas públicas educacionais (10 

questões). 

 Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota 

igual ou superior 50% em cada prova. Não será permitida utilização de nenhum tipo 

de material para consulta. Na avaliação da prova escrita, será analisado o 

embasamento teórico utilizado pelo candidato. 

As provas, primeira e segunda parte, terão duração máxima de 4 horas. 

 

5. Quinta etapa: Apresentação do projeto de trabalho e entrevista 

A apresentação do projeto de trabalho será pública e destina-se à avaliação 

geral da qualificação profissional do candidato. A banca examinadora será composta 

por três representantes da equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação, 

devidamente nomeados pela Instituição e um professor universitário/convidado pela 

Secretaria, que tenha sua área de atuação e/ou experiência em Gestão Escolar.  
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Todos os membros da banca examinadora arguirão o candidato, dispondo de 

5 a 10 minutos para cada membro, e o candidato terá igual tempo para responder às 

questões formuladas. Serão analisadas características do perfil do candidato, 

juntamente ao momento da apresentação do projeto e arguição, tendo em vista a 

experiência profissional do candidato e a disposição para o cargo de diretor/gestor. 

 

6.   Sexta etapa: Divulgação da seleção 

 Após todas as etapas, haverá uma junção das notas obtidas pelo candidato 

em cada uma delas, e será divulgada uma relação, por ordem de classificação, dos 

candidatos selecionados. 

 As provas terão os seguintes pesos: 

- Prova de Títulos - peso 1  

- Prova escrita e de conhecimentos gerais e específicos– peso 1   

- Apresentação da proposta de trabalho/arguição e entrevista - peso 2 

Esta seleção servirá de critério para a condução de uma lista tríplice, a ser 

encaminhada ao prefeito, sempre que houver vacância de cargo de diretor/gestor 

em alguma Escola Municipal de Educação Básica de Franca. A validade deste 

processo é de 2 anos, a contar da data de divulgação da lista de selecionados para 

a composição do “Banco de Gestores Escolares”. 

 

7. Sétima etapa: Seleção de lista tríplice para sugestão de nomeação 

a ser encaminhada ao Executivo 

Após a classificação geral, a cada nova vacância de cargo de diretor na rede 

municipal (atendendo aos pressupostos da gestão democrática previstos na meta 

19, do Plano Nacional de Educação e também no Plano Municipal de Educação de 

Franca), far-se-á uma consulta ao Conselho Municipal de Educação (dada sua 

representatividade, de segmentos da educação e sociedade civil), e à equipe 

gestora da Secretaria Municipal de Educação, sobre os três primeiros nomes 

classificados, para análise e parecer destas instâncias. Após o parecer, serão 

encaminhados ao Executivo, em ordem de prioridade de escolha, os nomes dos 

candidatos aprovados e validados em todas as etapas descritas para que possa ser 

nomeado o diretor da escola municipal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto da educação brasileira, desde meados da década de 1990, as 

questões ligadas à gestão educacional ganharam grande atenção e esforços de 

instâncias federais, estaduais e locais, na busca pela melhoria da qualidade do 

ensino; aspecto tão necessário para que toda a população tenha condições de 

alcançar níveis melhores de qualidade de vida. Este estudo objetivou um recorte 

importante, inerente aos aspectos imbuídos na busca pela melhoria da educação 

também através da gestão escolar que foi a análise das principais políticas 

existentes de seleção e nomeação ao cargo de gestor/diretor escolar da educação 

básica no país. Para tanto, delinearam-se quatro objetivos específicos.  

O primeiro deles foi conceituar o que é ser gestor/diretor escolar - sua 

formação, atribuições e competências, onde, com o apoio da literatura, procurou-se 

identificar primeiramente o contexto maior, analisando primeiramente os 

pressupostos que envolvem os conceitos de administração e gestão escolar para 

depois se chegar às atribuições e competências do gestor/diretor.  O estudo 

demonstrou que os princípios e métodos da organização escolar tiveram suas 

origens na forma de administração das empresas capitalistas de produção, pautadas 

no aumento da produtividade e busca crescente por lucratividade. Nesse sentido, as 

instituições educacionais acompanharam todo esse movimento industrial, 

transpondo para as organizações escolares os princípios da administração de 

empresas, estabelecendo no interior das escolas um modelo burocrático de 

organização e funcionamento. Com o passar do tempo, em especial na década de 

1980 e com os pressupostos da Constituição Federal de 1988, observa-se uma 

mudança no reconhecimento da necessidade de se ampliar a visão em relação à 

organização das escolas: inicia-se a preocupação com a democratização da gestão 

escolar. 

Sob essa vertente, foi possível analisar o enfoque limitado da administração 

empresarial para o campo da educação e analisar a visão abrangente existente no 

novo paradigma de gestão escolar, reconhecendo que a educação tem grande valor 

estratégico para o desenvolvimento de toda a sociedade e é através dela que os 

indivíduos se formam e alcançam melhores níveis de desenvolvimento humano, 

consequentemente com melhorias ao país. Após este estudo, foi possível descrever 
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as principais atribuições de um gestor/diretor frente à organização da gestão escolar, 

assim como as dimensões e competências inerentes ao cargo - os padrões mínimos 

necessários para o bom desempenho de sua atuação, pois é claro neste estudo que 

não há como se analisar e projetar um modelo de nomeação mais próximo do ideal, 

sem que seja assentado o entendimento do real papel exercido pelo diretor escolar. 

Para atender ao segundo objetivo específico que foi caracterizar o perfil dos 

gestores/diretores da educação básica a nível nacional, foi realizado um estudo do 

questionário aplicado aos diretores (este questionário é aplicado aos diretores na 

mesma ocasião da aplicação da Prova Brasil aos alunos). A partir do questionário 

aplicado e das respostas tabuladas disponíveis no site do Qedu50, fez-se um recorte 

das principais questões que possibilitassem delinear o perfil dos diretores do país e 

as formas de seleção mais usualmente utilizadas pelos sistemas públicos de ensino, 

que são: a indicação, a eleição, o concurso público e os sistemas mistos – quando 

há a combinação de duas ou mais modalidades de acesso. Há de se considerar que 

este trabalho pautou-se em dados de 2011 por não se ter acesso, até o momento do 

fechamento do estudo, aos dados da Prova Brasil 2013, no aspecto dos microdados 

dos questionários aplicados aos gestores/diretores. A pesquisadora realizou 

consulta aos técnicos do site Qedu que não tiveram como informar a resposta e ao 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), via email, e a informação obtida 

foi de que, por questões técnicas e políticas, os dados ficaram no site do 

Inep/Ministério da Educação somente por uma semana.  Após tabulado e divulgado 

o Índice Nacional da Educação Básica (IDEB) nacional e dos municípios, os dados 

de 2013 somente dos questionários contextuais foram retirados do ar, 

impossibilitando a consulta para atualização desta pesquisa. 

No terceiro objetivo específico, que foi analisar as principais modalidades de 

acesso ao cargo de gestor/diretor existentes nos Sistemas Públicos de Ensino e nas 

Escolas Municipais de Franca/SP, o apoio da pesquisa de campo foi fundamental. 

Foram elaborados dois questionários, sendo um destinado aos gestores/diretores 

das escolas municipais de Franca e outro para os profissionais que compõem a 

equipe gestora das escolas (coordenadores pedagógicos, orientadores 

educacionais, pedagogos e pedagogos das Salas de Recursos Multifuncionais) e 

                                            
50

 Disponível em <http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/o-que-e-a-prova-brasil>, acesso em 23 
dez. 2015. 
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professores. Os questionários continham duas partes: a primeira com questões 

sobre a formação acadêmica, tempo de atuação na função, admissão e principais 

atribuições inerentes ao cargo e a segunda parte, com questões sobre a concepção 

dos profissionais em relação à gestão escolar, ao papel e atribuições do 

gestor/diretor frente às demandas da escola e sobre a forma de acesso ao cargo de 

diretor que julgam ser a mais viável para a realidade de Franca.  A tabulação de 

todos os dados levantados foi categorizada, e, após a análise, fez-se um recorte das 

questões que mais atendessem aos objetivos deste estudo. Há de se considerar que 

grande parte dos dados coletados nos questionários, não utilizados neste estudo, 

servirá para publicações futuras, vinculadas ao tema gestão escolar. O principal 

aspecto detalhado neste objetivo foi a possibilidade de se elaborar o perfil do 

diretor/gestor das escolas municipais de Franca e analisar o que cada profissional 

envolvido na gestão da escola tem como concepção sobre a melhor forma de 

acesso ao cargo de diretor. É nítido que as formas mais democráticas de acesso, 

caracterizadas pelos concursos públicos, eleições e sistemas mistos, tendem a ter 

mais reconhecimento pelos profissionais entrevistados – no caso dos 

coordenadores, orientadores, pedagogos e professores. Estes profissionais, talvez 

por terem acesso ao cargo que hoje ocupam nas escolas através de concursos 

públicos, almejam, através de suas opções declaradas nos questionários, uma 

mudança na forma de acesso ao cargo de diretor para a realidade das escolas 

municipais de Franca. Já entre os diretores/gestores, em atuação na função através 

de nomeação/indicação, a defesa foi pela continuidade da forma hoje existente. 

Estas constatações permitem dizer que cada profissional emite sua opinião de 

acordo com a situação em que vive, de acordo com o lugar que ocupa e como 

chegou a ter a “estabilidade” deste lugar. Seguido deste estudo, apresentou-se a 

estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas 

Municipais, oportunizando ao leitor uma visão de como estão organizadas estas 

estruturas e o lugar que ocupa o diretor/gestor, com seu papel de mentor, líder, 

responsável por coordenar os objetivos escolares e devendo articular toda a equipe 

para a promoção efetiva da aprendizagem de todos os alunos.  

Por fim, após todo o estudo literário e a análise da seleção das 

questões/respostas da pesquisa de campo aplicada, o quarto objetivo pôde ser 

delineado e concretizado: Propor medidas alternativas, avaliativas como parâmetro 



121 

 

 

para escolha de novos gestores nas Escolas Municipais de Franca/SP, como forma 

de intervenção na realidade analisada.  Conforme constatado durante toda a 

pesquisa desenvolvida sobre a seleção de diretor/gestor escolar, não há evidências 

de um modelo que garanta total efetividade na sua seleção. Contudo, sabe-se que, 

de posse conferida aos sistemas de ensino de autonomia para organizar seus 

processos de seleção mediante os princípios da gestão democrática, faz-se 

necessário, como no caso do município de Franca, repensar a simples nomeação 

por parte do Executivo, agregando a este procedimento, aspectos que confiram a 

garantia da participação das pessoas interessadas ao cargo assim como a 

preocupação com a escolha de diretores que possuam formação e perfil esperado 

para o cargo.  

Para tanto, elaborou-se um documento norteador, a ser apresentado para a 

Secretaria Municipal de Educação, contendo uma proposta que atende às 

legislações, tanto local quanto federal, principalmente os aspectos que privilegiam a 

concretização da meta 19, do Plano Municipal de Educação de Franca, que prevê 

mecanismos mais participativos e de gestão democrática no sistema municipal de 

ensino, incluindo, aqui, a seleção e acesso dos diretores. Não há, ainda, pretensão 

de se mudar a forma de nomeação que é a indicação de uma lista tríplice para 

nomeação do diretor por parte do Executivo. Pensou-se em mecanismos e etapas 

que privilegiassem a participação dos candidatos/profissionais que atuam em 

funções do quadro do magistério, e respondem as exigências previstas para o 

exercício da função, previsto no Estatuto do Magistério Municipal. Em seguida, as 

etapas de seleção que objetivam analisar o perfil e as competências profissionais 

dos candidatos, para assim, se chegar a uma seleção de bons candidatos que 

passam a compor o denominado “Banco de Gestores Escolares”. A cada vacância 

de cargo, há de onde sugerir nomes ao Executivo para futuras nomeações. Esse 

processo é previsto prevendo apoio de espaço virtual, no Portal da Educação51, para 

que as etapas de inscrição e classificação possam ser divulgadas entre os 

envolvidos e demais interessados. 

                                            
51

 O portal da educação já existe e é um local onde pode ser possível a implantação da ficha de 
inscrição aos candidatos à direção escolar, previstos na proposta apresentada no capítulo 4. Para 
conhecer mais sobre o portal, acesse < 
http://www.franca.sp.gov.br/portal/prefeitura/secretarias/educacao.html>. Disponível em 
<www.franca.sp.gov.br>. Acesso em 27 dez. 2015. 
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Sabe-se que as decisões da Secretaria Municipal de Educação e demais 

políticas advindas tanto da própria Prefeitura quanto de instâncias estaduais e/ ou 

federais exercem algum tipo de impacto no interior das escolas, principalmente na 

gestão e condução do trabalho do diretor/gestor. Espera-se sempre que os impactos 

sejam positivos e contribuam para as ações e objetivos educacionais propostos pela 

escola, mas há de se considerar que nem sempre funciona assim. Esta proposta 

apresentada visa a contribuir positivamente, pois parte do princípio da participação, 

transparência e avaliação dos critérios/padrões de desempenho adequados para 

que o diretor possa, de fato, concentrar sua atenção nos processos educacionais 

escolares.  

Vale ressaltar que, em se tratando de proposta de política pública, a visão que 

se deve ter em mente é de que o movimento de sua implantação é possível, porém 

complexo e demanda a articulação de muitos fatores, e a amplitude de visão de todo 

um sistema envolvido. Não deve se limitar à crença de que, uma vez implantada 

esta proposta, as mudanças e a qualidade do ensino e da gestão escolar vão 

emergir naturalmente, conforme a política delineada. 

Quanto ao perfil de diretor/gestor hoje existente nas Escolas Municipais de 

Franca, constatou-se que são pessoas que possuem trajetória de muitos anos na 

rede municipal, e alguns com tempo considerável na gestão da escola. Porém, é 

fundamental se pensar na dinâmica da educação e em seus processos e planejar 

uma política de capacitação que tenha como ponto de partida uma visão abrangente 

e clara dos desafios da gestão escolar, das dimensões da gestão escolar defendidas 

neste estudo através das pesquisas e produções literárias de Luck (2009), levando 

também em conta que a Secretaria Municipal e seu estilo de gestão se refletem 

também na escola.  

É mediante a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade escolar e 

suas demandas que se consegue definir e implantar políticas públicas coerentes e 

consistentes que venham ao encontro dos objetivos educacionais, com melhoria na 

gestão escolar e foco na qualidade de ensino para todos os alunos. 
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APÊNDICE A 

Modelo de questionário aplicado aos diretores/gestores escolares das Escolas 

Municipais de Franca  

 

QUESTIONÁRIO 1 – GESTOR/DIRETOR 

 

PERFIL, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, ATUAÇÃO E CONCEPÇÃO DO 

GESTOR EDUCACIONAL 

1 - Identificação 

2 Idade: ______________  

3 Data nascimento: ______________ 

4 Sexo: (    )  Feminino   (   ) Masculino 

 
5 Formação acadêmica: 

Graduação: ________________________________ / ano de conclusão:_____ 
Graduação: _________________________________/ ano de conclusão:_____                      
Graduação: _________________________________/ ano de conclusão:_____ 

 

 Pós-graduação (áreas - Lato e Stricto Sensu) e ano de conclusão: 

 
Lato-Sensu/Especialização: ___________________/ano de conclusão:______ 
Lato-Sensu/ Especialização: __________________/ ano de conclusão:______ 
Lato-Sensu/ Especialização:__________________ / ano de conclusão:______ 
Mestrado/ Área:_____________________________/ ano de conclusão:______ 
Doutorado/Área: ____________________________/ ano de conclusão:______ 
 
2. Da experiência profissional: 

2.1 Tempo de experiência na área de educação: _________________________ 

2.2 Tempo de experiência na área da gestão/ Direção de escola? ___________ 

2.3 Locais de trabalho, função, nível de ensino (Infantil, fundamental, médio, AJA) e 

tempo no cargo (na área da educação): 

 

 Local:_________________________________________/Cidade:___________ 

Função:__________________ Nível de ensino/_________Tempo no cargo _______ 

 Local:________________________________________/Cidade:____________ 

Função:__________________/Nível de ensino/_________Tempo no cargo _______ 

 Local:_________________________________________/Cidade:___________ 

Função:__________________ Nível de ensino/_________Tempo no cargo _______ 

 Local:_________________________________________/Cidade:___________ 

Função:__________________ Nível de ensino/_________Tempo no cargo _______ 
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3. Da atuação na gestão: 
 

3.1 Descreva quais atribuições desempenha na gestão: 

 
3.1.1 Com relação aos coordenadores/ pedagogos / orientadores 

educacionais 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.1.2 Com relação aos professores: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.1.3 Com relação aos alunos: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3.1.4 Com relação aos pais e comunidade: 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

3.1.5 Com relação aos demais funcionários: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3.1.6 Com relação à Secretaria da Educação do município: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4. Da concepção de gestão: 

4.1 Como você entende a gestão escolar:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4.2 Como você entende seu papel  de gestor (a) neste contexto: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4.3 Descreva os desafios e limites na sua atuação enquanto gestor escolar: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
4.4 Para você, quais seriam as habilitações e competências  necessárias para 

ser um gestor? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

4.5 Cite três competências que você considera que são seus pontos fracos 
para exercer a gestão da escola e que gostaria de aprimorá-las nos próximos anos: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4.6 Para você, como deveria ser o processo de escolha/indicação de um 
gestor/diretor? (as opções abaixo foram elencadas seguindo a ordem alfabética das 
palavras/opções) 

(    ) Concurso público 
(    ) Eleição 
(    ) Nomeação – cargo de confiança 
(    ) Outro. Qual? Especifique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Justifique sua escolha:   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Espaço aberto para comentários (opcional) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

Obrigada pela participação! Seus conhecimentos e experiências são fundamentais para 
esta pesquisa. 

 
Andrea Marqueti 

amarqueti@gmail.com  
Coordenadora de Ensino/ Secretaria Municipal de Educação Franca, Mestranda em 
Planejamento e Análise de Políticas Públicas. Linha de Pesquisa: Política e Gestão 

Educacional 
 Unesp/Franca 
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APÊNDICE B 

Modelo de Questionário aplicado às equipes gestoras das Escolas  Municipais 

de Franca 

 

QUESTIONÁRIO 2 – Equipe gestora (coordenador pedagógico, 
orientador educacional pedagogo, pedagogo da Sala de Recursos 

Multifuncionais e professores 

 

1. Identificação  

 Marque sua função de atuação: 

(   ) Professor        (   ) Coordenador Pedagógico           (   ) Orientador Educacional 

(   ) Pedagogo                 (   ) Pedagogo SRM 

 Idade: ______________ 

 Sexo: (    )  Feminino   (   ) Masculino 

 Formação acadêmica: 

Graduação:______________________________ / ano de conclusão:_____ 
Graduação: ______________________________/ ano de conclusão:_____                      
Graduação: ______________________________/ ano de conclusão:_____ 

 

 Pós-graduação (áreas - Lato e Stricto Sensu) e ano de conclusão: 

 
Lato-Sensu/ Especialização: ____________________/ ano de conclusão:____ 
Lato-Sensu/ Especialização: __________________ / ano de conclusão:______ 
Lato-Sensu/ Especialização:__________________ / ano de conclusão:______ 
Mestrado/ Área:_____________________________/ ano de conclusão:______ 
Doutorado/Área: ____________________________/ ano de conclusão:______ 
 

2. Da experiência profissional: 

2.4 Tempo de experiência na área de 

educação______________________________ 

2.5 Já teve experiência na área da Direção de escola?   

Sim (    )  Não (   )   Quanto tempo? _______ 

2.6 Locais de trabalho, função, nível de ensino (Infantil, fundamental, 

médio, AJA) e tempo no cargo (na área da educação): 

 Local:_____________________________________/Cidade:_______________ 

Função:____________________/ Nível de ensino/___________Tempo no cargo 

_________________________________________________________________ 



134 

 

 

 Local:_____________________________________/Cidade:_______________ 

Função:____________________/ Nível de ensino/___________Tempo no cargo 

__________________________________________________________________ 

 Local:_____________________________________/Cidade:_______________ 

Função:____________________/ Nível de ensino/___________Tempo no cargo 

__________________________________________________________________ 

 Local:_____________________________________/Cidade:_______________ 

Função:____________________/ Nível de ensino/___________Tempo no cargo 

__________________________________________________________________ 

 

3. Tendo em vista que seu trabalho está diretamente relacionado com as ações 

e atuação do gestor/diretor escolar, responda às questões abaixo.  

3.2 Descreva como você entende a Gestão Escolar:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3.3 Descreva como você entende o papel e a relação do gestor/diretor com 

os professores, Equipe Gestora e Equipe de Apoio (funcionários) no 

ambiente escolar: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3.4 Descreva como você entende o papel e a relação do gestor com os 

alunos e a família no ambiente escolar: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3.5  Descreva os desafios, limites e possibilidade da atuação do 

gestor/diretor no ambiente escolar: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3.6  Para você quais seriam as habilitações e competências necessárias 

para ser um gestor/diretor de escola pública de educação básica? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3.7  Para você, como deveria ser o processo de escolha/indicação de um 

gestor/diretor? (as opções abaixo foram elencadas seguindo a ordem 

alfabética das palavras/opções) 

(    ) Concurso público 
(    ) Eleição 
(    ) Nomeação – cargo de confiança 
(    ) Outro. Qual?Especifique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Justifique sua escolha: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Espaço aberto para comentários (opcional) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Obrigada pela participação! Seus conhecimentos e experiências são fundamentais para esta 
pesquisa. 

Andrea Marqueti 
amarqueti@gmail.com  

Coordenadora de Ensino/ Secretaria Municipal de Educação Franca, Mestranda em Planejamento e 
Análise de Políticas Públicas. Linha de Pesquisa: Política e Gestão Educacional. 

 Unesp/Franca 
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ANEXO 1 

Quadro – Parte das questões pertencentes ao questionário contextual aplicado 

aos diretores/gestores na Prova Brasil 2011. 

 
Ator Aspectos Âmbito  Questões 

 

 

Diretor /Gestor 

1.Socioeconômico  1.1 Social Sexo 

Idade 

Como você se considera (cor)? 

1.2 Renda Além da direção desta escola, você exerce 

outra atividade que contribui para sua renda 

pessoal? 

2. Formação e 

experiência 

2.1  Formação 

Inicial  

Qual o seu nível de escolaridade até a 

graduação? 

Há quantos anos você obteve o nível de 

escolaridade assinalado anteriormente? 

Em que tipo de Instituição você fez o curso 

superior? 

Qual era a natureza desta Instituição? 

De que forma você realizou o curso superior 

( presencial, semi presencial, EAD)? 

2.2 formação  

Continuada  

Você participou de alguma atividade de 

formação continuada nos últimos dois anos? 

Qual a carga horária da atividade mais 

relevante que você participou? 

Você utiliza os conhecimentos adquiridos 

nas atividades de formação continuada de 

que você participou? 

2.3 Pós 

graduação  

Indique a modalidade de cursos de pós 

graduação de mais alta titulação que você 

possui. 

Indique qual a área temática do curso de pós 

graduação que você possui 

2.4 Experiência 

profissional 

Há quantos anos você trabalha em 

educação? 

Há quantos anos você exerce a função de 

direção? 

Há quantos anos você é diretor desta 

escola? 

Qual é a sua carga horária de trabalho nesta 

escola? 

3. Gestão 

democrática 

3.1 Conselho 

escolar 

Conselho de escola é um colegiado 

constituído por representantes da escola e 

da comunidade que tem como objetivo 
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acompanhar as atividades escolares. Neste 

ano, quantas vezes o conselho desta escola 

se reuniu? 

O conselho de escola é composto por 

professores? 

O conselho de escola é composto por 

alunos? 

O conselho de escola é composto por 

funcionários? 

O conselho de escola é composto por pais? 

3.2 Projeto 

Pedagógico 

Quanto ao Projeto pedagógico desta escola 

neste ano (marque apenas uma opção): 

O modelo encaminhado pela secretaria da 

educação. 

Foi elaborado por mim. 

Depois de eu ter elaborado uma proposta do 

projeto, apresentei-a aos professores para 

sugestões e só depois escrevi a versão final 

Os professores elaboraram uma posposta e, 

com base nela, escrevi a versão final. 

Uma equipe de professores e eu elaboramos 

o projeto. 

Professores, pais, outros servidores, 

estudantes e eu montamos o projeto. 

Foi elaborado de outra maneira. 

Não sei como foi desenvolvido. 

Não existe projeto pedagógico. 

3.3 Escolha de 

Diretor 

Você assumiu a direção desta escola por 

Seleção 

Eleição apenas 

Seleção e eleição 

Indicação de técnicos 

Indicação de Políticos 

Outras indicações 

Outras formas 

3.4 Apoio e 

Colaboração 

Considere as condições existentes para o 

exercício do cargo de diretor nesta escola. 

Há interferências externas em sua gestão? 

Considere as condições existentes para o 

exercício do cargo de diretor nesta escola. 

Há apoio de instâncias superiores? 

Considere as condições existentes para o 

exercício do cargo de diretor nesta escola. 

Há troca de informações com diretores de 
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outras escolas? 

Considere as condições existentes para o 

exercício do cargo de diretor nesta escola. 

Há apoio da comunidade à sua gestão? 

Fonte52: Quadro elaborado por nós, a partir dos dados disponibilizados pelo portal Qedu, 
com itens do questionário contextual aplicado aos diretores de escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52

 A definição dos títulos de cada coluna é de responsabilidade da pesquisadora, como escolha 

metodológica que permite auxiliar o entendimento de futuras análises para esta pesquisa. Dados do 

questionário disponíveis em <http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/diretor>.  Acesso em 18 abr. 

2015. 
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ANEXO 2 

Demonstrativo/dados sobre a resposta dos diretores no questionário contextual da 

Prova Brasil 2011 

 

1. Aspecto socioeconômico  

1.1 Âmbito social: 

 1.1.1 Sexo 

Masculino 19% 10.353 diretores 

Feminino. 81% 44.629 diretores 

1.1.2 Idade 

Até 24 anos. 3% 1.299 diretores 

De 25 a 29 anos. 7% 3.699 diretores 

De 30 a 39 anos. 24% 12.854 diretores 

De 40 a 49 anos. 41% 21.429 diretores 

De 50 a 54 anos. 14% 7.502 diretores 

55 anos ou mais. 11% 5.755 diretores 

1.1.3 Como você se considera? 

Branco (a). 49% 26.627 diretores 

Pardo (a). 40% 21.752 diretores 

Preto (a). 7% 4.031 diretores 

Amarelo (a). 2% 1.288 diretores 

Indígena. 1% 403 diretores 

Não declarada. 1% 274 diretores 

 

1.2 Renda 

1.2.1 Além da direção desta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda pessoal? 

Sim, na área de educação. 21% 11.447 diretores 

Sim, fora da área de educação. 7% 3.567 diretores 

Não. 72% 39.516 diretores 

 

2. Aspecto formação e experiência 

2.1 Formação Inicial 

2.1.1 Qual o seu nível de escolaridade (até a graduação). 
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Ensino fundamental incompleto. 0% 29 diretores 

Ensino fundamental completo. 0% 90 diretores 

Ensino médio incompleto (antigo 2.º grau). 0% 108 diretores 

Ensino médio - normal / magistério. 2% 1.286 diretores 

Ensino médio completo. 1% 524 diretores 

Ensino superior incompleto. 3% 1.760 diretores 

Ensino superior – pedagogia. 41% 22.173 diretores 

Ensino superior – escola normal superior. 4% 2.004 diretores 

Ensino superior – outras licenciaturas. 36% 19.747 diretores 

Ensino superior – outros. 13% 7.231 diretores 

 

2.1.2 Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 

Há 2 anos ou menos. 8% 4.215 diretores 

De 3 a 7 anos. 28% 15.209 diretores 

De 8 a 14 anos 28% 15.483 diretores 

De 15 a 20 anos. 16% 8.859 diretores 

Há mais de 20 anos. 20% 10.735 diretores 

 

2.1.3 Em que tipo de instituição você fez o curso superior? Se você estudou em mais de uma instituição, assinale 
aquela em que obteve seu título profissional. 

Pública federal. 13% 7.070 diretores 

Pública estadual. 25% 13.548 diretores 

Pública municipal. 1% 632 diretores 

Privada. 59% 32.068 diretores 

Não se aplica. 2% 991 diretores 

 2.1.4 Qual era a natureza dessa instituição? 

Faculdade isolada. 20% 11.011 diretores 

Centro universitário. 11% 5.962 diretores 

Universidade. 64% 34.737 diretores 

Não se aplica. 5% 2.451 diretores 

 

2.1.5 De que forma você realizou o curso superior? 

Presencial. 81% 44.458 diretores 

Semipresencial. 11% 5.784 diretores 

À distância. 6% 3.199 diretores 
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Não se aplica. 2% 1.089 diretores 

 

2.2 Formação Continuada: 

2.2.1 Você participou de alguma atividade de formação continuada (atualização, treinamento, capacitação nos últimos 
dois anos? etc.). 

Sim. 91% 49.432 diretores 

Não. (passe para a questão 14) 9% 5.146 diretores 

 

 2.2.2 Qual a carga horária da atividade mais relevante da qual você participou? 

Menos de 20 horas. 5% 2.620 diretores 

De 20 a 40 horas. 23% 11.400 diretores 

De 40 a 80 horas. 22% 10.707 diretores 

Mais de 80 horas. 50% 24.282 diretores 

 

2.2.3. Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada de que você participou? 

Quase sempre. 90% 44.012 diretores 

Eventualmente. 10% 4.843 diretores 

Quase nunca. 0% 170 diretores 

Nunca. 0% 120 diretores 

 

2.3 Pós- Graduação: 

2.3.1 Indique a modalidade de cursos de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

Atualização (mínimo de 180 horas). 5% 2.378 diretores 

Especialização (mínimo de 360 horas). 69% 37.499 diretores 

Mestrado. 2% 1.039 diretores 

Doutorado. 0% 138 diretores 

Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação. 24% 13.074 diretores 

 

2.3.2.  Indique qual a área temática do curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

Educação, enfatizando gestão e administração escolar. 35% 18.910 diretores 

Educação, enfatizando a área pedagógica. 28% 14.984 diretores 

Educação – outras ênfases. 15% 8.226 diretores 

Outras áreas que não seja a educação. 2% 811 diretores 

Não se aplica. 20% 10.403 diretores 

 

2.4 Experiência profissional: 
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2.4.1 Há quantos anos você trabalha em educação? 

Há menos de um ano. 0% 133 diretores 

De 1 a 2 anos. 0% 162 diretores 

De 2 a 5 anos. 2% 923 diretores 

De 5 a 7 anos. 3% 1.429 diretores 

De 7 a 10 anos 6% 3.135 diretores 

De 10 a 15 anos. 18% 9.800 diretores 

De 15 a 20 anos. 20% 10.985 diretores 

Há mais de 20 anos 51% 28.006 diretores 

 

2.4.2 Há quantos anos você exerce funções de direção? 

Há menos de um ano. 13% 6.986 diretores 

De 1 a 2 anos. 11% 5.808 diretores 

De 2 a 5 anos. 30% 16.486 diretores 

De 5 a 7 anos. 12% 6.836 diretores 

De 7 a 10 anos 13% 7.026 diretores 

De 10 a 15 anos. 12% 6.416 diretores 

De 15 a 20 anos. 5% 2.880 diretores 

Há mais de 20 anos 4% 1.968 diretores 

 

2.4.3 Há quantos anos você é diretor (a) desta escola? 

Há menos de um ano. 19% 10.189 diretores 

De 1 a 2 anos. 14% 7.846 diretores 

De 2 a 5 anos. 34% 18.610 diretores 

De 5 a 7 anos. 12% 6.313 diretores 

De 7 a 10 anos 10% 5.427 diretores 

De 10 a 15 anos. 7% 4.001 diretores 

De 15 a 20 anos. 3% 1.425 diretores 

Há mais de 20 anos 1% 767 diretores 

 

2.4.4. Qual é a sua carga horária de trabalho nesta escola? 

Até 20 horas semanais. 3% 1.360 diretores 

Até 30 horas semanais. 4% 1.969 diretores 

Até 40 horas semanais. 67% 36.810 diretores 

Mais de 40 horas semanais. 26% 14.455 diretores 
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3. Gestão Democrática 

3.1 Conselho de Escola: 

3.1.1 Conselho de escola é um colegiado constituído por representantes da escola e da comunidade que tem como 
objetivo acompanhar as atividades escolares. Neste ano, quantas vezes o conselho desta escola se reuniu? 

Uma vez. 5% 2.619 diretores 

Duas vezes. 15% 8.218 diretores 

Três vezes ou mais. 68% 37.077 diretores 

Nenhuma vez. 2% 1.035 diretores 

Não existe conselho de escola. (passe para a questão 29) 10% 5.238 diretores 

 

3.1.2 O conselho de escola é composto por professores. (marque sim ou não em cada linha) 

Sim 99% 48.156 diretores 

Não 1% 643 diretores 

 

3.1.3 O conselho de escola é composto por alunos. (marque sim ou não em cada linha) 

Sim 76% 36.748 diretores 

Não 24% 11.357 diretores 

 

 3.1.4 O conselho de escola é composto por funcionários.  

Sim 97% 47.011 diretores 

Não 3% 1.613 diretores 

 

3.1.5 O conselho de escola é composto por pais.  

Sim 97% 47.137 diretores 

Não 3% 1.522 diretores 

 

3.2 Projeto Pedagógico: 

3.2.1 Quanto ao projeto pedagógico desta escola neste ano (marque apenas uma opção) 

O modelo encaminhado pela secretaria da educação. 15% 8.250 diretores 

Foi elaborado por mim. 0% 115 diretores 

Depois de eu ter elaborado uma proposta do projeto, 
apresentei-a aos professores para sugestões e só depois 
escrevi a versão final. 

6% 3.024 diretores 

Os professores elaboraram uma proposta e, com base nela, 
escrevi a versão final. 

4% 2.092 diretores 

Uma equipe de professores e eu elaboramos o projeto. 19% 10.351 diretores 

Professores, pais, outros servidores, estudantes e eu 42% 22.862 diretores 
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montamos o projeto. 

Foi elaborado de outra maneira. 9% 4.606 diretores 

Não sei como foi desenvolvido. 1% 737 diretores 

Não existe projeto pedagógico. 4% 2.093 diretores 

 

3.3 Escolha do Diretor: 

3.3.1 Você assumiu a direção desta escola por 

Seleção. 10% 5.479 diretores 

Eleição apenas. 21% 11.179 diretores 

Seleção e eleição. 14% 7.402 diretores 

Indicação de técnicos. 12% 6.414 diretores 

Indicação de políticos. 22% 12.187 diretores 

Outras indicações. 13% 7.199 diretores 

Outra forma. 8% 4.528 diretores 

 

3.4 Apoio e Colaboração: 

3.4.1. Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola. Há interferências externas 
em sua gestão? 

Sim 37% 20.283 diretores 

Não 63% 33.934 diretores 

 

3.4.2 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola. Há apoio de instâncias 
superiores? 

Sim 91% 49.379 diretores 

Não 9% 5.133 diretores 

 

Fonte: Questionário contextual da Prova Brasil 2011, aplicado 
aos diretores de escolas públicas. Retirou-se para este estudo 
somente as questões referentes a gestão democrática do 
ensino. 

  

   

 

 

 



 

 

 



147 

 

 

ANEXO 4 - Orçamento da Secretaria Municipal de Educação/2016 - Receita, 

folha de pagamento (pessoal e encargos sociais), despesas correntes e 

investimentos. 

Rótulos de Linha Soma de ORÇADA 

 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  (Cultura e Esporte) 18.093.370,40 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.320.817,00 

DIFUSÃO CULTURAL            4.828.667,00 

DESPORTO COMUNITÁRIO                492.150,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.559.240,00 

DIFUSÃO CULTURAL            1.669.000,00 

DESPORTO COMUNITÁRIO            1.890.240,00 

INVESTIMENTOS 9.213.313,40 

DIFUSÃO CULTURAL            1.450.000,00 

DESPORTO COMUNITÁRIO            7.763.313,40 

FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Ensino básico – 25%, Fundeb, QSE,    
outros convênios que atendem a educação) 212.045.536,08 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.953.769,50 

EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL          70.881.703,50 

EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL          25.163.341,50 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS            6.908.724,50 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.167.966,58 

MERENDA ESCOLAR          12.900.000,00 

EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL          23.583.961,21 

EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL          44.921.434,63 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                762.570,74 

INVESTIMENTOS 26.923.800,00 

EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL          15.150.000,00 

EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL          11.763.800,00 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                  10.000,00 

FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR 2.100.335,50 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.335,50 

ENSINO PROFISSIONAL                  62.435,50 

ENSINO SUPERIOR                  57.900,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.940.000,00 

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                880.000,00 

ENSINO PROFISSIONAL                  30.000,00 

ENSINO SUPERIOR            1.030.000,00 

INVESTIMENTOS 40.000,00 

ENSINO PROFISSIONAL                  15.000,00 

ENSINO SUPERIOR                  25.000,00 

Total geral 232.239.241,98 
  
 Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Administração e Controle, 
janeiro/2016. 

 



 

  

ANEXO 5 - Quadro demonstrativo – Servidores da Secretaria Municipal de Franca 

27/01/2016

Ativos Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV . . Ativos Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV .

2 SECRETARIO DA EDUCACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 12 SERVENTE 0 0 1 1 0 0 0 0 .

1 COORD DE ENSINO 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 241 SERV MERENDEIRA 0 0 19 10 0 0 1 0 . PEB 1 sala PEB 1 espec Desig Read PEB 1 Afast

3 SUPERV DE ENSINO 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 92 AJUDANTE GERAL 0 2 14 7 1 0 0 1 . 1001 87 23 49 64

4 DIRETOR DE  DIVISAO 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 3 VIGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 .

8 CHEFE SETOR 0 1 0 0 0 0 0 0 . . 77 INSPETOR ALUNO 0 0 0 1 0 0 0 0 .

2 COORD ATIV CULTURAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 . . .

7 GERENTE DE SERVICO 0 0 0 0 0 0 0 0 . . Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV .

38 PEDAGOGO 0 4 0 0 0 0 1 0 . . 5 AG ADM AUX 0 0 0 0 0 0 0 0 .

14 PEDAGOGO AEE 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 1 ARQUITETO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

16 PEDAGOGO CRECHE 0 0 0 0 0 0 0 1 . . 8 ASSIST SOCIAL 0 1 0 1 0 0 0 0 .

28 ORIENTADOR EDUC 0 1 1 0 0 0 0 0 . . 2 ASSIST TEC ENS PESQUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 .

38 COORD PEDAGOGICO 0 2 2 2 1 0 0 0 . . 1 AUX SERV ESPECIALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV . . 4 AUX SERV INTERNOS 0 0 1 0 0 0 0 0 .

44 DIRETOR 0 0 0 5 0 0 0 0 . . 2 BIBLIOTECARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

35 SECRETARIO DE ESCOLA 0 3 0 0 0 0 0 0 . . 1 FONOAUDIOLOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

48 ESCRITURARIO 0 2 0 1 2 1 0 1 . . 1 MUSEOLOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

952 PEB 1 0 20 42 10 13 19 5 7 . . 0 PSICOLOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

47 PEB 1  - ED. MUSICAL 0 3 7 5 0 0 0 0 . . 3 TECNICO EM INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 .

40 PEB 1  - ENSINO ESPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . PEB 2 Ed Fisica PEB 2 EJA Desig Read PEB Afast

49 PEB 1 SUBST 0 0 0 0 0 4 1 0 . . Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV . 94 69 18 30 1

0 PEB 1 SUBST - ED. MUSICAL 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 3 ELETRICISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 PEB 1 SUBST - ENS ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 ENCANADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV . . 4 JARDINEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

44 PEB 2 - ED FISICA 0 9 15 0 0 0 0 0 . . 1 MARCENEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

39 PEB 2 - ED FISICA ESPORT 0 6 4 0 0 0 0 0 . . 15 MOTORISTA 0 0 1 0 0 0 0 0 .

11 PEB 2 SUBST - ED FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 9 PEDREIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV . . 1 PINTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 PEB 2 0 3 10 1 0 0 0 0 . . 2 SOLDADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 .

4 PEB 2 - Arte 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 1 ENGENHEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

4 PEB 2 - BIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . .

5 PEB 2 - CIENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . Ativos Desig Read Afast

5 PEB 2 - FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . 2186 57 122 88

1 PEB 2 - ESPANHOL 0 0 0 0 0 0 0 0 . . Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV

2 PEB 2 - FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 26 MENOR APRENDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 .

5 PEB 2 - GEOGRAFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 33 MONITOR 0 0 4 0 1 1 1 0 .

7 PEB 2 - HISTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 99 ESTAGIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 .

5 PEB 2 - INGLES 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 ESTAGIARIO ADM 0 0 0 0 0 0 0 0 .

11 PEB 2 - MATEMATICA 0 0 1 0 0 0 0 0 . . .

13 PEB 2 - PORTUGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 VAGA 111 Apoio m .

4 PEB 2 - QUIMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 117 Apoio t .

1 PEB 2 - SOCIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 228 .

1 PEB 2 SUBST 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 1251 .

0 PEB 2 SUBST - CIENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 345 .

0 PEB 2 SUBST - MATEMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 769 .

Ativos Vaga Desig Read Afast INSS LE LS LSV 106

2186 0 57 122 44 18 25 9 10 0

Legenda: 2471 2471

Ativos Funcionários em Plena Atividade 0

Vaga Funcionários Exonerados (Necessidade de Contratação)

Desig Funcionários Designados (Atuando em outra atividade)

Read Funcionários Readaptados (desempenhando função diferente a qual foi contratado, devido a Limitação Funcional)

Afast Funcionários Afastados (Não desempenham nenhuma função temporariamente)

INSS Funcionários afastado pelo INSS (com laudo médico)

Le Licença Especial Gestante (período de 180 dias)

Ls Licença Saúde com atestado médico

LSV Licença Sem Vencimento (período de 1 ano renovável para 2 anos)

Outros

Afast

Vaga

Total

PREFEITURA DE FRANCA

Secretaria de Educação

Coordenadoria de Ensino

Divisão de Cadastro e Tecnologia Educacional

Docente

Adm

82%

7%

2%
4%

5%
PEB 1

PEB 1 sala

PEB 1 espec

Desig

Read

PEB 1 Afast

44%

33%

9%

14%

0%

PEB 2

PEB 2 Ed Fisica

PEB 2 EJA

Desig

Read

PEB Afast

89%

2%
5%

4%

Funcionários

Ativos

Desig

Read

Afast
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Anexo 6 - Principais atribuições dos cargos que compõem a Equipe Gestora 

das Escolas Municipais de Franca – Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Cargo Principais atribuições 

 

 

DIRETOR DE 

ESCOLA 

- Oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências 
educacionais formativas e capazes de promover o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento 
dos desafios vivenciados em um mundo globalizado e tecnológico. 
- Ter uma visão abrangente do seu trabalho e do conjunto das 
competências necessárias para o seu desempenho, buscando 
atualização. 
- Viabilizar o gerenciamento do espaço físico, dos recursos financeiros 
e de questões legais referentes a toda documentação produzida na 
Unidade Escolar. 
- Definir uma lista específica de competências para poder avaliar 
diariamente o seu desempenho, como uma estratégia de 
automonitoramento e avaliação. 
- Garantir o funcionamento pleno da escola como organização social 
estimulando a participação dos pais e comunidade na vida escolar, bem 
como nos colegiados e Associações respeitando e aplicando as 
determinações legais Nacionais, Estaduais e locais, em todas as suas 
ações. 
- Aplicar nas práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de 
trabalho e ações promovidas na escola, fundamentos, princípios e 
diretrizes educacionais consistentes e em acordo com as demandas de 
aprendizagem e formação de alunos como cidadãos emancipados em 
relação ao conhecimento. 
- Promover na escola o sentido de visão social do seu trabalho e 
elevadas expectativas em relação aos seus resultados educacionais, 
como condição para garantir qualidade social na formação e 
aprendizagem dos alunos. 
- Definir, atualizar e implementar padrões de qualidade para as práticas 
educacionais escolares, com visão abrangente e de futuro, de acordo 
com as demandas de formação promovidas pela dinâmica social e 
econômica do País, do Estado e do Município. 
- Promover e manter na escola a integração, o bom relacionamento 
com seus colaboradores, coerência e consistência entre todas as 
dimensões e ações do trabalho educacional, com foco na realização do 
papel social da escola e qualidade das ações educacionais voltadas 
para seu principal objetivo: a aprendizagem e formação dos alunos. 
- Promover na escola o sentido de unidade e garantir padrões elevados 
de ensino, orientado por princípios e diretrizes inclusivos, de equidade e 
respeito à diversidade, de modo que todos os alunos tenham sucesso 
escolar e se desenvolvam o mais plenamente possível. 
- Articular e englobar as várias dimensões da gestão escolar e ações 
educacionais, como condição para garantir a unidade de trabalho e 
desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na 
realização de seus objetivos, segundo uma perspectiva interativa e 
integradora baseadas no Projeto Político Pedagógico e Proposta 
Pedagógica da Rede Municipal de Ensino. 
- Adotar em sua atuação de gestão escolar uma visão abrangente de 
escola, transformando os resultados das avaliações em políticas e 
ações em prol de um sistema de gestão escolar e uma orientação 
interativa mobilizadora dos talentos e competências dos participantes 
da comunidade escolar, na promoção de educação de qualidade. 
- Agir com ética pessoal e profissional, preservando a Unidade Escolar, 
a Secretaria Municipal de Educação e a Administração Municipal. 
- Atender com presteza às solicitações da Secretaria Municipal de 
Educação. 
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- Executar tarefas afins e ou determinadas pelo seu superior 
hierárquico. 

 

 

COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

- Organiza e elabora os planos escolares em conjuntos com os 
professores de cada área.  
- Participa da elaboração do plano escolar em conjunto com o corpo 
administrativo, técnico e docente;  
- Organiza os prontuários dos professores;  
- Realiza atendimento individual ao professor;  
- Organiza o calendário de provas; 
- Colabora na organização, quanto necessário da aplicação de 
avaliações de escolarização e adaptação de alunos;  
- analisa as provas elaboradas pelos professores em conjunto com os 
coordenadores da área; 
- Acompanha a aplicação das provas bimestrais; 
- Participa das reuniões de conselho de classe; 
- Acompanha as atividades do período de recuperação paralela e final; 
- Elabora relatórios das atividades desenvolvidas trimestralmente; 
- Desenvolvimento de programas municipais de alimentação escolar; 
- Organiza cursos e treinamento de formação continuada do corpo 
docente; 
- Executa tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

 

 

ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 

-Executa e avalia o processo de orientação educacional na Unidade 
Escolar, em cooperação com os professores, a família e a comunidade. 
- organiza e atualiza a documentação pertinente à orientação 
educacional; 
- participa do processo de identificação das características básicas da 
comunidade e da clientela escolar;  
- coopera na elaboração, execução e avaliação do plano de trabalhos 
escolares; 
- participa na elaboração do Plano escolar;  
- pesquisa e soluciona problemas relacionados com o corpo discente, 
contando com o assessoramento do corpo docente; 
- realiza frequentes contatos com os pais de alunos, objetivando 
estudar a adaptação desses na comunidade; 
- executa tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

PEDAGOGO 

- Planeja, supervisiona e coordena programas referentes às atividades 

de ensino em grau de maior complexidade, promovendo pesquisas, 

estudos pedagógicos, traçando metas, criando ou modificando 

processos educativos e estabelecendo normas e fiscalizando o seu 

cumprimento, para assegurar o bom desempenho dos métodos 

adotados e, consequentemente, a educação integral dos alunos. 

- proporciona assistência aos educadores em atendimentos 

pedagógicos, realizando pesquisas, aplicando testes pedagógicos, 

avaliando questionários, entrevistas e demais técnicas disponíveis, para 

capacitá-los a identificar aptidões no educando, e contribuir no 

desenvolvimento e formação integral de sua personalidade; 

- controla e avalia os resultados das atividades pedagógicas, 

analisando relatórios, prontuários e demais elementos ao seu alcance, 

para aferir a eficácia dos métodos empregados e providenciar eventuais 

reformulações; 

- supervisiona planos de trabalho e métodos de ensino aplicados, 

orientando sobre a execução e seleção dos mesmos, bem como sobre 

o material didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo 

educativo; 

- coordena as atividades de planejamento, execução e avaliação de 

currículos, planos de cursos de programas, baseando-se em pesquisas 

efetuadas e na colaboração de outros especialistas de ensino, para 
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assegurar ao sistema educacional conteúdos coerentes e definidos; 

- orienta o corpo docente na execução de suas atividades profissionais 

e no desenvolvimento de suas potencialidades, assessorando-o técnica 

e pedagogicamente, a fim de contribuir na busca de seu 

aperfeiçoamento; 

- busca a modernização dos métodos utilizados pelo pessoal docente, 

determinando sua participação em programas de treinamento, 

reciclagem e demais eventos previstos, para garantir o bom nível dos 

profissionais do processo educativo, bem como a evolução do ensino 

no País; 

- divulga experiências e materiais relativos à educação, utilizando meios 

disponíveis, para estimular o aprimoramento do processo pedagógico; 

- realizar atendimento individual ao aluno 

 

 

 

PEDAGOGO SALA 

DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público alvo da educação 

especial; 

Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade; 

Organizar o tipo (individual, grupo ou acompanhamento em sala de 

aula) e o número de atendimentos aos  alunos; 

Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos em sala 

de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola; 

Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelos alunos; 

Promover atividades e espaços de participação a família e a interface 

com os serviços setoriaisda saúde, assistência social, entre outros. 

Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as 

tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e 

aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos óticos e 

não óticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as 

atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 

participação. 

Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos 

alunos nas atividades escolares. 

Organizar relatórios e registros relativos à sua atuação. 
Todas as ações são relatadas e registradas, é uma documentação 
importante para a escola. 

Escolaridade/Habilitação exigida para todos os cargos acima mencionados: formação superior 

em pedagogia e respectivo registro no conselho. 

Fonte: Quadro elaborado a partir das informações obtidas na Lei Municipal 01/95, que dispõe sobre o 
Plano de Classificação de Cargos do Serviço Público Municipal de Franca e no Decreto 
nº10.029/2013 que estabelece as atribuições dos cargos em comissão da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

 

 


