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RESUMO
Considerando o importante papel do diretor de escola para a efetivação da qualidade da educação básica pública
oferecida, este trabalho pretende discutir os processos formativos desses atores alocados na rede estadual de
educação de Minas Gerais. A partir de pesquisa de mestrado concluída e de projeto de pesquisa de doutorado
em andamento, os autores discutem o contexto educacional e as atribuições advindas deste para os diretores
escolares, destacando, inclusive, a indicação da necessidade de formação de diretores no âmbito do PNE
vigente.
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O trabalho em tela é configurado por duas vertentes: a primeira são as considerações
e reflexões a partir de pesquisa de Mestrado; a segunda parte dos indicativos do projeto de
pesquisa de doutorado em andamento, construindo com esses vieses a discussão sobre os
processos formativos de diretores escolares estaduais em Minas Gerais. O objetivo geral da
pesquisa concluída foi analisar as dificuldades da gestão escolar estadual em sua dimensão
administrativa, considerando esta dimensão como a que mais carecia de intervenção, haja
vista ter sido um curso de mestrado profissional. O projeto de pesquisa em andamento enfoca
a formação de diretores escolares como objeto de estudo, visando analisar os processos de
escolha de políticas-públicas de formação desses atores.
No contexto da Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE), quando se trata
da implementação dos planos de educação em defesa de uma educação pública de qualidade
é válido destacar que nos documentos oficiais relacionados às políticas públicas em educação
há a indicação da premente necessidade de formação de diretores. Em relatório sobre o
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2008 é indicado que
quaisquer iniciativas que pretendam contribuir para a melhoria da qualidade educacional
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devem considerar os eixos centrais do financiamento e da gestão – da educação e a escolar
(BRASIL, 2009). No PNE vigente (Lei 13.005/2014) indica-se como estratégia para a meta 19
o desenvolvimento de programas de formação de diretores escolares (BRASIL, 2014), o que
assinala a necessidade do país em geral de construção de políticas de formação de diretores.
O cargo de diretor escolar na rede estadual de educação de Minas Gerais é exercido
por um professor ou especialista da educação básica – pedagogo – indicado pela comunidade
escolar – pais, alunos maiores de 14 anos e servidores lotados na respectiva escola – e
nomeado pelo governador para mandato de 3 anos (MINAS GERAIS, 2015a; MINAS GERAIS,
2015b). Ao ser nomeado diretor, este professor se vê pressionado por demandas diferentes
daquelas que vivenciava em sala de aula. O planejamento é ampliado, sendo necessário ter
maior visão estratégica e objetivos institucionais mais claros. A capacidade de mediação
envolve outras instâncias, além das atribuições que são cabalmente alteradas. Ao diretor de
escola é exigido representar oficialmente a instituição, cumprir e fazer cumprir as diretrizes da
Secretaria de Estado de Educação (SEE), garantir o cumprimento do calendário escolar e
coordenar o projeto político-pedagógico escolar (Minas Gerais, 2015b.). Além dessas
atribuições é preciso coordenar as ações referentes à contratação e manutenção de pessoal
(professores, auxiliares de secretaria e de serviços e especialistas de educação) e a promoção
e acompanhamento da movimentação financeira, tornando-se presidente da caixa escolar,
unidade executora da escola. Para essa gestão financeira, passam a serem exigidos do gestor
conhecimentos relativos aos processos de compra, prestação de contas, entre outros.
A situação é agudizada ao destacarem-se as mudanças na configuração das atividades
educacionais nas últimas décadas. Os processos de descentralização educacional, por
exemplo, tornou as escolas lócus interpretativo das políticas público-educacionais em
detrimento de apenas executá-las (TEIXEIRA E MALINI, 2012). Assim, as atividades da
direção vão desde a gestão pedagógica, perpassando pela gestão de pessoas e englobando
a gestão administrativa e financeira, de cunho mais burocrático. Não sendo rara a associação
entre formação de diretores e eficácia escolar em pesquisas no âmbito educacional
(TEIXEIRA E MALINI, 2012), os processos de formação de diretores tornam-se condição sine
qua non para o alcance dos objetivos educacionais.
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Grande parte das competências requeridas do diretor de escola básica está no âmbito
da gestão administrativa, a qual, apesar de ser uma atividade-meio, se mal gerenciada
acarreta danos ao que se considera atividade fim, a saber, à gestão pedagógica. Durante a
pesquisa documental, a partir da análise de documentos orientadores e resoluções da
SEE/MG sobre as atribuições do diretor escolar desta rede concluiu-se que mais de 70%
destas são voltadas para a dimensão administrativa da gestão, o que eleva a probabilidade
da formação dos professores não dotar este profissional de competências técnicas mais
alinhadas à gestão, considerando sua formação prioritariamente pedagógica.
Partindo dessas constatações, assumiu-se como suposição, inicial, que havia lacunas
na formação do diretor de escola no geral e, mais especificamente, daqueles alocados na rede
estadual de Minas Gerais. Assim, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo utilizandose como instrumentos a entrevista individual e questionário estruturado. A revisão teórica
embasou-se, principalmente, em Lück (2000 e 2009); Paro (2010) e Teixeira e Malini (2012)
para construir os eixos de análise. Estes autores discutiram a correlação das diferentes
dimensões da gestão escolar; as competências requeridas ao diretor e sua formação,
incluindo as implicações desta para a direção da escola. Estes pressupostos buscaram
destacar também a dificuldade das redes na formação de seus gestores, entretanto, indicando
não ser possível prescindir dela, ao se considerar sua influência para uma oferta educacional
mais qualificada.
Os resultados da pesquisa concluída indicaram a existência de gaps entre a formação
do diretor e as competências exigidas para a gestão escolar eficaz, quando se constatou não
haver formação inicial para os diretores além do Programa de Certificação de Diretores. Este
programa se constitui exclusivamente de uma prova de múltipla escolha aplicada àqueles que
desejam tornar-se diretores escolares (professores e especialistas de educação), habilitandoos, em caso de aprovação, à participação no processo de indicação de diretores por suas
respectivas comunidades.
Diante de tais resultados, a proposta do projeto de pesquisa em andamento pretende
analisar os processos de seleção da Certificação de Diretores, como única política
educacional de formação de diretores na rede estadual de educação mineira, buscando
compreender quais atores estão implicados na escolha da política e quais são as
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reverberações esperadas no âmbito da qualidade da educação oferecida nas escolas públicas
estaduais de Minas Gerais.
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