
24 A3 - Abril a Agosto/2014

TESES

O diretor e os desafios 
da liderança escolar 
transformadora

Raul Mourão
Repórter

A cena típica do aluno entregando maçã ao 

professor também poderia ocorrer com 

outro profissional da escola retratado, de 

forma estereotipada, como enérgica, distante e 

repressora: o diretor. O papel do dirigente pode 

ser crucial para a aprendizagem do estudante. 

“Em geral, o efeito do professor sobre o desem-

penho, apesar de ser o fator de mais importância 

para a aprendizagem, tende a ficar restrito à tur-

ma, enquanto o efeito da gestão escolar, mesmo 

sendo menor que o provocado pelo docente, 

tende a se estender a todos os alunos da escola, 

o que lhe confere mais possibilidades de redução 

das desigualdades educacionais”, argumenta o 

educador Anderson Córdova Pena, autor da tese 

de doutorado sobre liderança escolar, defendida 

no Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O pesquisador foi buscar entender afinal quais 

eram as habilidades que poderiam descre-

ver uma liderança escolar transformadora               
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Anderson Córdova Pena (autor da 
tese): “Ele (o diretor) se torna um 
criador de líderes na escola, é aquele 
que detém as maiores possibilida-
des de maximizar o potencial das 
lideranças e canalizá-los em direção a 
objetivos coletivos”

Estudo mostra impacto 
do trabalho do diretor 
como líder em escola e 
o quanto interfere na 
aprendizagem do aluno
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(conheça nove habilidades na arte abaixo). O 

foco foram as escolas da rede pública estadual 

de Minas Gerais. Pena revisou estudos sobre a 

área, competências esperadas para o cargo e 

ouviu 1.486 diretores por meio de questioná-

rio on-line. Para saber se, de fato, a liderança 

interfere na aprendizagem do aluno, o educador 

comparou as respostas, realizando análises 

estatísticas, com os resultados das provas de 

Língua Portuguesa e Matemática do Programa 

de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica 

(Proeb), aplicado pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais (ver arte na página 

26). Se a maçã entregue ao diretor pode alegrar 

o dia do profissional, as ações do líder escolar, 

conforme resultados da pesquisa, podem sim 

melhorar os indicadores, ou seja, contribuir para 

que o aluno saiba ler e interpretar melhor o texto 

ou lidar com tarefas de matemática. E mais: 

quando o dirigente não cumpre parte das habi-

lidades esperadas, como o controle de presença 

de professores, o resultado pode ser pior. “Só o 

fato de o diretor pensar que isso não é responsa-

bilidade dele os índices de desempenho podem 

ser jogados para baixo.”

E o que mais interfere na concepção de liderança 

escolar segundo o estudo? Quatro fatores: 

comunicação, foco na aprendizagem, práticas 

administrativas e atitudes contrárias à própria 

liderança, isto é, aquelas que não são espera-

das de um diretor, como desconhecer índices 

de evasão escolar. Assim, Pena chegou a este 

conceito: “Liderança escolar é um exercício de 

gestão democrática, coordenado pelo diretor e 

executado de forma compartilhada na escola. 

Seu objetivo é o incremento da qualidade da 

educação e a promoção da equidade. Para tanto 

são necessários: o permanente foco na apren-

dizagem; a adoção de ações de comunicação 

efetiva; de práticas administrativas eficientes; e 

de atitudes positivas do diretor em relação à sua 

capacidade de liderança.”

Identificar e avaliar com precisão quais medidas 

das diversas dimensões da gestão escolar, como 

a liderança, interferem mesmo na aprendizagem 

ainda é um desafio. Para isso, são imprescindí-

veis mais pesquisas e novos modelos. A tese já é 

um avanço nessa direção, conforme o orientador 

do trabalho e professor do Departamento de 

Estatística da UFJF, Tufi Machado Soares. “O 

estudo consegue mostrar de forma interessante 

a relação entre liderança e proficiência. Isso é 

razoavelmente inédito. Antes os estudos na 

área não foram tão bem-sucedidos”, afirma o 

orientador.

QUEM NÃO 
COMUNICA, NÃO 
LIDERA

Um dos fatores que tiveram mais alto grau 

de concordância com baixa variação entre as 

respostas está relacionado às habilidades 

comunicativas. A maioria concorda que é preciso 

se comunicar bem. “Em síntese, o diretor precisa 

ser um habilidoso comunicador. Como gestor de 

uma instituição pública, deve ser capaz de cons-

truir consensos, agir mais pelo convencimento e 

pela exposição de ideias do que pela coerção, o 

que requer, também, um trabalho de coordena-

ção política. É preciso mostrar confiança, clareza 

e firmeza nos projetos que defende com a 

comunidade. Estando em instituição pública, ele 

possui limitações quanto à gestão de salários, 

transferência de profissionais”, atesta o autor do 

trabalho.

A liderança, portanto, é para ser compartilhada, 

expandindo a responsabilidade e a tomada de 

decisões para funcionários, alunos, professores e 

pais. De acordo com o pesquisador, seria utopia 

pensar que todas as soluções para o ambien-

te escolar cabem ao diretor. “Ele se torna um 

criador de líderes na escola, é aquele que detém 

as maiores possibilidades de maximizar o po-

tencial das lideranças e canalizá-los em direção 

a objetivos coletivos.” Como enfatiza a diretora 

da Escola Estadual Professor José Eutrópio, em 

Juiz de Fora, Celene Abry, ser diretor é ser um 

mediador.

“O diretor precisa ser um 
habilidoso comunicador. 
Como gestor de uma 
instituição pública, ele 
deve ser capaz de construir 
consensos, agir mais pelo 
convencimento e pela 
exposição de ideias do que 
pela coerção, o que requer 
também um trabalho de 
coordenação política”

(Anderson Córdova Pena, 
educador e autor da tese)
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FORÇA, FÉ E
FOCO NA 
APRENDIZAGEM
Os resultados da pesquisa mostram que, quando 

o diretor mantém o foco na aprendizagem do 

aluno, ele influencia positivamente nos resulta-

dos do desempenho do quinto e do nono anos 

do ensino fundamental. O resultado foi aferido 

por meio da nota no Proeb. Manter o foco na 

aprendizagem inclui cumprir o conteúdo pro-

gramático, ter atividades extraclasses, projetos 

multidisciplinares e verificar o desempenho dos 

alunos de forma sistemática. “Parece óbvio dizer 

que o diretor precisa ter o foco na aprendizagem, 

mas muitos deles, quando assumem o cargo, 

perdem um pouco esse ponto central porque são 

tantas atividades administrativas na secretaria 

que vão minando essa competência”, explica 

Pena.

Situações corriqueiras contribuem para manter 

a atenção no âmbito pedagógico. “Só o simples 

fato de o diretor ir à sala de aula, conversar com 

o aluno e com o professor para perguntar-lhes 

como está o andamento de uma disciplina faz 

diferença. A hipótese é que o estudante percebe 

que o coordenador geral está se preocupando 

com ele; e o professor pode se sentir acolhido”, 

certifica. Na Escola Estadual Álvaro Giesta, em 

São Geraldo, na Zona da Mata Mineira, cada um 

dos mais de 700 alunos são cumprimentados 

pelo diretor e pela equipe na entrada ou na 

saída dos três turnos de funcionamento. “Você 

se sente mais bem recebido”, diz a estudante 

Luanna Batalha da Costa, 17 anos. “Não quero 

que os meninos e as meninas tenham medo de 

mim, mas respeito”, ressalta o diretor do colégio, 

Tiago Sartori, que também retirou os móveis 

que poderiam ser obstáculos no caminho até a 

sala dele.

Outra medida incentivada pelo dirigente foi 

realizar anualmente um diagnóstico de apren-

dizagem. Os professores aplicam prova no início 

do ano letivo para identificar o desempenho 

dos estudantes sobre o conteúdo ofertado no 

período anterior. Caso seja constatada difi-

culdade, novos tópicos são ensinados apenas 

se as dúvidas forem sanadas. A partir desse 

diagnóstico e da prova estadual, o colégio 

implantou o Momento de Leitura, em que cada 

docente, toda semana, precisa dedicar uma aula 

para compreensão de textos, cujos resultados 

foram percebidos em exames internos. O diretor 

orgulha-se ainda de mostrar muros, paredes e 

quadros pintados pelos estudantes, comemora 

a redução dos índices de evasão (5,9% em 2013 

contra 19,7% em 2011) e de reprovação (3,7% em 

2013 ante 6,6% em 2011) no ensino médio, e o 

envolvimento da comunidade em projetos como 

Alimentação Saudável.

Em Juiz de Fora (MG), a Escola Estadual Pro-

fessor José Eutrópio, no bairro Santa Terezinha, 

conquistou o primeiro lugar entre colégios 

públicos estaduais e municipais da cidade no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) 2011, ao lado do Colégio Tiradentes, com 

a nota 7 – acima da meta estipulada (6,6) para 

a escola no quinto ano do ensino fundamental. 

A diretora Celene Abry atribui o título de “escola 

de excelência” à gestão baseada em decisões 

colegiadas, dedicação de professores, reuniões 

para trocas de experiências, planejamento e 

intervenção pedagógica (o reforço escolar). “O 

que o Estado nos pede agora para fazermos, 

como a intervenção pedagógica, já implantamos 

há mais tempo.”

 

ADMINISTRAR PARA 
EDUCAR
Ainda que a pesquisa revele a necessidade de 

manter o foco no projeto pedagógico, o líder 

deve encontrar meios de conciliar a função com 

as responsabilidades e as atribuições da gestão, 

o que envolve as atividades administrativas, 

burocráticas. A lista é imensa, haja fôlego: é 

preciso planejar; controlar materiais; lidar com 

a compra de equipamentos; conhecer regras de 

licitação; organizar documentos; responder for-

mulários; prestar contas; coordenar a manuten-

ção e a conservação do espaço físico; monitorar 

e avaliar o trabalho escolar; gerenciar pessoal; e 

normatizar o cotidiano escolar.

A atuação do diretor na área administrativa, 

“O estudo consegue 
mostrar de forma 
interessante a relação 
entre liderança e 
proficiência. Isso é 
razoavelmente inédito. 
Antes os estudos na área 
não foram tão
bem-sucedidos”

(Tufi Machado Soares, professor da UFJF
e orientador da tese)
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como gestor, surte mais resultados na aprendi-

zagem no ensino médio, conforme a pesquisa. A 

possível explicação, segundo Anderson Córdova 

Pena, é que essa fase escolar possui currículo 

extenso, mais disciplinas e professores, que atu-

am em diversos estabelecimentos, o que reduz 

a possibilidade de criação de vínculo mais forte 

com a escola, exigindo mais monitoramento por 

parte do dirigente no cumprimento do currículo, 

da carga horária e da disciplina dos estudantes.

 

ESCOLA E EXCLUSÃO
Reduzir o índice de evasão no ensino médio é 

um dos principais desafios da liderança escolar 

e das políticas públicas de educação. Dos 17 

milhões de jovens brasileiros entre 15 a 19 anos 

que deveriam estar na escola, mais de 5 milhões 

(32%) não estão nas salas de aula. E a taxa de 

abandono é de 34,5%. No Chile, fica em 2,9%. 

Entre os que conseguem concluir essa etapa da 

vida escolar, apenas 10% aprendem o necessário 

de matemática, conforme o Sistema de Avalia-

ção de Educação Básica (Saeb) do Ministério da 

Educação (MEC).

A relação entre baixa escolaridade e criminali-

dade não é direta, mas é possível verificar que 

o perfil do preso no Brasil é aquele que, em sua 

maioria (77%), não possui ou não concluiu o 

ensino médio. “São negros, pobres, jovens. É 

esse o perfil que a escola brasileira historica-

mente e silenciosamente exclui. A culpa não é 

do aluno. O professor em sala de aula consegue 

fazer uma ação inclusiva. Mas essa função, em 

toda a escola, é de responsabilidade do diretor”, 

destaca Pena, que trabalha no Programa ensino 

médio Inovador/Jovem de Futuro em parceria 

com o MEC, que visa reestruturar o currículo do 

ensino médio.

E quando o diretor concorda com nove atitudes 

que não condizem com o perfil profissional 

de liderança escolar, elas podem contribuir 

para a queda do desempenho escolar. Entre as 

atitudes, estão considerar que não é prioridade 

do gestor monitorar as faltas e os atrasos de 

professores e funcionários, que as avaliações de 

sala de aula não conseguem medir com eficácia 

a aprendizagem e que encontra dificuldade 

em saber quantos alunos foram reprovados ou 

evadiram no último ano. “Quanto mais atitudes 

contrárias por parte do diretor, mais baixa é a 

proficiência esperada. A interferência negativa 

sobre o desempenho é percebida principalmente 

no Ensino Médio”, diz o pesquisador. “A liderança 

escolar, medida pelo instrumento proposto pare-

ceu exercer, portanto, impacto moderado sobre 

a proficiência das escolas medidas pelo Proeb. 

Assumindo o papel de articuladora, a liderança 

pode contribuir para a construção e a efetivação 

de uma escola pública, de fato, democrática.”

MAIS

Anderson Córdova Pena
Doutor em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação (UFJF)

bit.ly/lattes_Anderson

Tufi Machado Soares
Doutor em Engenharia Elétrica e coordenador de Pesquisa do Centro de Políticas Públicas e Avaliação 

da Educação (CAEd/UFJF); professor do Departamento de Estatística da UFJF

bit.ly/lattes_Tufi

Leia a tese “Um conceito para liderança escolar: estudo realizado com diretores de escolas da rede pública estadual de Minas Gerais”, defendida em novembro de 2013: 

bit.ly/teseAnderson

O diretor da Escola Estadual Álvaro Giesta, Tiago Sartori - que cumprimenta cada um dos seus 700 alunos na entrada ou na saída das aulas e retirou móveis para facilitar 
o acesso dos estudantes à sua sala -, comemora a redução dos índices de evasão e reprovação e o envolvimento da comunidade em projetos como Alimentação Saudável
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