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RESUMO
O presente texto busca refletir sobre a formação de gestores escolares em curso de
Educação a Distância - EaD na rede municipal de ensino de Salvador/BA. O objetivo desse
artigo é contribuir para um repensar na formação dos gestores escolares e alertar a Secretaria
Municipal de Educação, para que assuma um papel efetivo na elaboração, discussão,
planejamento e encaminhamento de propostas no âmbito da Gestão Escolar, de forma a
priorizar uma formação que possibilite aos gestores a desenvolver um trabalho com mais
qualidade, podendo atuar com segurança em todas as dimensões da gestão escolar, intervindo
dessa forma na prática de modo mais consciente.
Palavras chaves: Formação de gestores, EaD, gestão escolar.
ABSTRACT
This paper aimsto make considerations on the training of school managers taking part in
distanceeducation courses –EaD, in municipal schools in Salvador city, Bahia. Our objective
is to contribute toa rethinking in the formation of school managers and alert the Secretaria
Municipal de Educação de Salvadorto assume an effective role in the elaboration, discussion,
planning and proposingin the scope of Management School, in order to prioritize a training
thatenables school administrators to develop a higher quality work, acting accuratelyin all
dimensions of school management, thereby intervening in the practice workin a more
consciously way.
Keywords: Administrators training, distance learning (EaD), School Management

Introdução:
A temática que envolve a formação docente e gestores escolares têm se configurado
como um campo de permanente interesse na área educacional. Tal formação em suas
múltiplas dimensões é vista como um dos pontos cruciais na discussão sobre a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem e da gestão escolar.
Na década de 80 e 90 houve uma grande demanda de cursos de formação de
professores, no entanto não se observou um investimento no que se refere a formação de
gestores escolares. Nos dias atuais já podemos observar alguns programas oferecidos no
Brasil, voltados para essa formação e muitos estados já estão investindo em seus gestores
escolares como exemplo da Bahia. Como vemos no quadro abaixo.
Programas
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através da
qualificação de
gestores de
unidades
escolares –
diretores, vicediretores e
secretários, bem
como dos
membros dos
conselhos
escolares e
profissionais da
educação em
geral.
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de motivação,
reforçando
também os
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desenvolvimento
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gestor.
Quadro elaborado pelo autor.
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É importante salientar que na Bahia também existe algumas universidades que
oferecem cursos de pós graduação lato sensu e strictu sensu voltada para a temática formação
de Gestores. Esses frequentam aqueles gestores que se interessam por uma especialização.
Destacamos também neste trabalho uma análise do perfil da formação dos diretores
escolares apresentado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB 2003.
No quadro geral, são profissionais que apresentam grau de escolaridade elevado. Mais de
86% da amostra responderam que possuem título de curso superior e apenas um número
pequeno, 2,6%, pode ser considerado leigo. Ademais, são profissionais que, na sua maioria
(53%), possuem algum curso de pós-graduação. O curso de pedagogia é muito presente como
principal habilitação de nível superior dos diretores.
Como destacamos acima os dados do SAEB 2003, vimos que no Brasil 86% dos
gestores escolares possuem nível superior. Em Salvador todos os gestores tem uma
graduação. Percebemos que apenas isso exclusivamente não é uma das garantias para uma
atuação eficaz do gestor. Esta formação requer continuidade, renovação e atualização.
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Acreditamos que a formação de gestores constitui-se campo capaz de contribuir para a
reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho realizado na escola, ao mesmo tempo em que se
coloca como um importante momento para discutir as questões que envolvem a cultura da
escola e seus diferentes atores, diretamente ligadas ao tipo de sociedade e de educação que se
pretende desenvolver (CANDAU, 1998; CANEN & SANTOS, 2006).
A formação dos gestores escolares constitui-se de diversas formas: cursos de pós
graduação, congressos, seminários, reuniões, fóruns, etc. Neste trabalho iremos refletir um
dos momentos de formação oferecido pela secretaria municipal de educação que é o curso de
gestão em EaD.
O curso é uma estratégia implementada em 2006 com o propósito de “Aperfeiçoar a
gestão e torná-la cada vez mais qualificada, com a capacitação continuada dos gestores, e
cada vez mais participativa, com a presença ativa da comunidade e dos professores no dia a
dia da escola.” (Curso de gestão escolar- SECULT, 2006). Sendo que este curso também é
uma pré requisito para aqueles que pretendem ser gestor escolar na rede municipal de ensino.
É importante ressaltar que este curso em Gestão Escolar utilizando tecnologia de
educação a distância foi realizado pela primeira vez em 2006 no município de Salvador/BA.
Antes desse instrumento, o curso de gestão era presencial.
Diante do exposto lançamos um questionamento: como será que o curso de gestores de
formação em EaD fornecerá condições para que o futuro gestor possa desenvolver suas
atribuições na escola?
Pensamos que é importante destacar a importância de pesquisar, estudar e analisar esta
temática, com o intuito de contribuir com a formação continuada dos profissionais da
educação que atuam nesse segmento. Portanto, temos interesse em trabalhar com essa
temática, com o intuito de contribuir para um repensar na formação e na atuação dos gestores
escolares na rede municipal de ensino de Salvador/BA.

Aspectos políticos e a formação dos gestores.
No cenário político atual a legislação sugere a democracia em todas as dimensões da
gestão escolar, seja ela financeira, pedagógica ou administrativa para isso o gestor escolar
necessita se atentar para ser um conhecedor da legislação vigente para que ela possa ser
verdadeiramente efetivada na prática. Discutiremos algumas leis que norteiam a atuação do
gestor escolar.
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A gestão democrática tão decantada por todos e prevista na Constituição Federal no
seu Art. 206, inciso VI, na LDB – Art. 3º, inciso VIII, na Lei Orgânica do Município de
Salvador no seu Art. 186 só será colocada em prática se o gestor for formado, preparado para
lidar com isso na sua formação tanto inicial quanto continuada.
A Constituição Federal Brasileira garante o princípio da gestão democrática, de modo
que:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei.

Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/96, se intensifica a discussão sobre a participação da sociedade nas questões
educacionais. Em seu Artigo 14, a Lei nº 9.394/96 detalha os mecanismos de viabilização da
participação das comunidades escolar e local na gestão democrática da escola.
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

A Constituição do Estado da Bahia, de 05 de outubro de 1989, em consonância com a
Constituição Federal, também continuou apoiando o que estava apontando de novo em
matéria de gestão educacional. O artigo 245, que trata da organização do sistema público
estadual de ensino estabelece, em seu inciso III, a descentralização e regionalização de ações
de competência do poder público, configurando uma clara alusão ao princípio da
descentralização. Quanto à gestão democrática, constam os seguintes dispositivos:
Art. 249 – A gestão do ensino público será exercida de forma democrática,
garantindo-se a representação de todos os segmentos envolvidos na ação
educativa, na concepção e avaliação dos processos administrativos e
pedagógicos.
§ 1°. A gestão democrática será assegurada através dos seguintes
mecanismos:
I – Conselho Estadual de Educação;
II – Colegiados Escolares.
§ 2°. O Conselho Estadual de Educação, órgão representativo da sociedade
na gestão democrática do sistema estadual de ensino, com autonomia técnica
e funcional, terá funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e
consultivas.
§ 3°. A lei definirá as competências e a composição do Conselho Estadual de
Educação.

Lei Orgânica do Município de Salvador publicada em abril de 1990 afirma:
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Art. 186. A gestão do ensino público municipal será exercida de forma
democrática, garantindo-se a representação de todos os segmentos
envolvidos na ação educativa, na concepção, execução de controle e
avaliação dos processos administrativos e pedagógicos.
Parágrafo Único A organização e funcionamento de órgãos colegiados,
eleições diretas para diretores e vice de unidades escolares devem ser
asseguradas, garantindo a gestão democrática e a autonomia da unidade
escolar, a partir de eleições diretas para diretores e vice-diretores.

Diante dos aspectos políticos normativos aqui explicitados percebemos a importância
do papel do gestor na organização escolar como mobilizador dessa gestão democrática que a
Lei se refere. Se não tem estudo, se não tem formação, o que a legislação apresenta não se
efetiva na prática. Portanto a formação de gestores é imprescindível para garantir uma prática
consciente que atenda as demandas da SECULT e da própria LDB.
A Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDB) 9394/96 é um instrumento
norteador da educação nacional e sobre o papel do gestor, pouco inovou em relação ao cargo
de diretor escolar e contemplou apenas a formação dos profissionais com o curso de
pedagogia e a forma de escolha dos dirigentes. No Art. 67, determinou a exclusividade de
ingresso no cargo por meio do concurso público de provas e títulos (sem definir os seus
critérios) e o pré-requisito da experiência docente para o exercício do cargo.
Esta mesma Lei ofereceu duas possibilidades de formação do profissional para
administração escolar: graduação no Curso de Pedagogia ou em curso de pós-graduação.
Nesta mesma linha as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação
em Pedagogia, não há um investimento no que se refere à formação do futuro gestor escolar.
Dessa forma, acreditamos que a formação dos gestores continua mostrando um
descompasso com a gestão, em razão também de os referidos cursos manterem-se estagnados,
no que tange a renovação de conteúdos, repetindo a mesma formação de tempos passados.
Neste mesmo cenário apresento outro documento que é o Plano Nacional de Educação
(PNE) de 2011 a 2020 que é composto por 12 artigos e um anexo com 20 metas para a
Educação. Nenhuma das metas refere-se ao gestor escolar.
Percebemos a pouca importância dada e a falta de cuidado com a formação dos
gestores escolares, nesse instrumento valioso que irá guiar a educação durante 10 anos. Esta
temática não poderia passar despercebida num documento de tão grande relevância, quando
tanto se fala sobre a importância do gestor escolar para um bom funcionamento da escola.
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Outro aspecto político e que está ligado ao gestor escolar é o artigo 14 da LDB que
fala sobre preenchimento das vagas para ocupar a função de gestor na unidade escolar através
das eleições diretas.

Processo de Eleição para gestores na rede municipal de Ensino.
Destacamos o tema, das eleições para gestores escolares, mas não iremos aprofundar o
assunto, pois já existem muitas pesquisas: Novais (1996), Paro (1996), Mendonça (2000), etc
sobre eleições de dirigentes escolares e não se faz necessário neste trabalho repetir tudo o que
já foi dito em outras pesquisas. Trazemos essa discussão apenas para situar o leitor nesse
processo de formação do gestor escolar na rede pública de Salvador.
Os registros de eleições para gestores escolares no Brasil datam desde 1985. Mas de
fato veio prevalecer mesmo só em 2008, com a inclusão do inciso V no artigo 14 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que sugere a recomendação para que as
vagas de diretores, nas instituições de Educação Básica da rede pública, sejam preenchidas
preferencialmente por meio de eleições diretas.
“A perspectiva de descentralizar algumas responsabilidades educacionais
expressa na Carta Constitucional de 1988 tornou-se uma referência para as
reformas da legislação subseqüentes que ocorreram nos Estados, através das
Constituições Estaduais e nos Municípios, através das Leis Orgânicas
Municipais”. (NOVAES, 2005, p. 10)

É importante salientar que muitos municípios brasileiros já atendem ao artigo 14 da
LDB, dotando suas escolas de gestores eleitos por sua comunidade escolar, o que representa
um grande avanço educacional.
Luck (2008) lembra que não é a eleição em si que democratiza, mas sim o que ela
representa como parte de um processo participativo. Daí delineia-se uma proposta de escola,
um estilo de gestão e se firmar compromissos coletivos para levá-lo a efeito de forma efetiva.
Nesse processo democrático resulta, dentre outros, em conscientização e responsabilidade dos
diversos segmentos da comunidade escolar.
Com o advento das eleições para gestores em 1986 os professores e coordenadores
pedagógicos servidores estáveis das categorias funcionais do quadro do magistério público
poderiam se candidatar e concorrer ao cargo de gestor escolar ou vice gestor. Tornando o
processo mais coerente com a proposta da democracia.
Para atender a demanda da própria Lei é que em Salvador/Ba a Secretaria Municipal
de Educação Cultura e Esporte e Lazer – SECULT adotou desde 1986 através da Lei
Municipal 3.682/86 a eleição direta para diretores. De acordo com Paro (1996) a defesa da
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eleição como critério para a escolha de diretor de escola está baseada em seu caráter
democrático. Corroborando com Paro (1996) Antunes e Carvalho diz:
Embora as eleições apresentem uma perspectiva legítima de democratização
da escola, não podemos perder de vista suas limitações de caráter
representativo. A eleição não pode ser um fim em si mesmo, mas faz parte
de um processo de democratização das relações internas e externas da
escola, além de possibilitar a participação dos “eleitores” na gestão da
escola. (ANTUNES, CARVALHO. 2008. p. 13)

Desde 1999 a Secretaria de Educação tornou obrigatório para qualquer servidor com
pretensão ao pleito frequentar um curso de formação em gestão escolar à distância com
duração de 80 horas. Realizado em parceria com universidades, o curso tem diversas
avaliações e apenas quem é aprovado pode formalizar sua candidatura.
O Art. 35 da Lei Complementar 036/2004 procura aperfeiçoar o processo de eleição,
estabelecendo critérios de experiência e compromisso do candidato à eleição, requerendo que
o postulante ao cargo apresente um plano de trabalho para a gestão escolar.
O candidato precisa estar no mínimo há seis meses lotado na instituição em que
pretende concorrer, possuir graduação em educação e não ter passado por nenhum ato
disciplinar.
O mandato de um gestor escolar tem a duração de três anos, tendo a possibilidade de
uma reeleição. É dessa forma que o futuro gestor adentra na gestão escolar preparado pelas
leituras e reflexões realizadas em um curso de gestão.

A formação dos gestores escolares no curso em EaD.
Nos estudos que estamos realizando percebemos que no Brasil a formação de gestores
está acontecendo frequentemente na modalidade de educação a distância, (PROGESTÃO,
ESCOLA DE GESTORES, PAR FORMAÇÃO, etc) viabilizando a integração dos conteúdos,
das experiências do profissional através do uso da internet.
Nesta modalidade o profissional em formação não se afasta do seu ambiente de
trabalho, a formação e atuação do profissional ocorrem de forma simultânea permitindo ao
gestor otimizar e dispor do seu próprio espaço de trabalho para estudar.
O curso de gestão escolar em EaD da rede municipal de Salvador, teve inicio no ano
de 2006 com o objetivo de contribuir no desenvolvimento das competências básicas para o
exercício efetivo das funções de Diretor e de Vice diretor, para sua atuação nas unidades
escolares da rede municipal de ensino.
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De 2006 até os dias atuais dois cursos aconteceram o primeiro em parceria com a
Universidade Estadual de Salvador – UNEB e o segundo em parceria com a Fundação de
Administração e Pesquisa Econômico Social – FAPES.
O público alvo do curso destina-se ao Professor e ao Coordenador Pedagógico, do
quadro efetivo do Magistério Público do Município de Salvador que já tenham passado do
período probatório – três anos.
Para participar do curso o candidato deve assinar um termo de compromisso,
informando que possui:
•

Condições de acesso à internet banda larga;

•

Conhecimentos básicos de informática, isto é, ser capaz de pesquisar na web e
digitar seus trabalhos sem dependência de terceiros;

•

Disponibilidade para dedicar-se ao curso.

O curso em gestão escolar tem uma carga horária de 80 horas/aulas.
Em 2006 o curso trabalhou os seguintes temas, distribuídos em 5(cinco) módulos:
1. O gestor escolar.
2. A escola como núcleo da gestão.
3. O planejamento e os instrumentos da gestão escolar.
4. Avaliação da Gestão.
5. Desafios da gestão.
Em 2009 o curso de gestores apresentou 6 (seis) módulos:
1. As políticas públicas, a escola e a gestão da educação.
2. Gestão contemporânea da educação: marco normativo e legal.
3. Planejamento na escola.
4. Os instrumentos de gestão da escola.
5. O gestor escolar.
6. A avaliação na educação e na escola.
Podemos observar que as temáticas não mudaram de um curso para o outro,
permaneceram as mesmas, o que mudou só foi a forma de apresentação de tais conteúdos nos
módulos. Em leitura e reflexão dos conteúdos desses dois cursos percebemos que o curso do
ano de 2006 ofereceu uma maior reflexão aos futuros gestores e aos gestores que estão em
atividade.
Este curso trouxe um conteúdo mais aprofundado levando a auto-reflexão acerca da
conduta do professor, para prepará-lo para assumir a função de gestor da escola de forma mais
coerente, significativa, fornecendo e apontando alguns estudos para reflexão.
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No que tange ao aprofundamento dos conteúdos o curso de 2009 foi muito superficial
tratando os conteúdos com brevidade sem explorar suficientemente os temas.
O curso também previa cinco (5) encontros presenciais, em caráter opcional, com um
suporte de uma equipe de tutores, para esclarecimentos de dúvidas sobre os conteúdos do
Curso.
A avaliação do curso compreendeu em duas etapas:
Frequência de 75% em cada módulo do Curso de Gestão Escolar no Ambiente Virtual
de Aprendizagem da UNICED/SECULT como condição indispensável para realizar a
avaliação presencial e aproveitamento de 70% na avaliação presencial do curso, realizada com
prova de questões objetivas.
Neste cenário o professor e ou coordenador pedagógico alcançando a frequência, tendo
aproveitamento de 70% da avaliação escrita está apto a se candidatar a gestor da escola.
O que percebemos também é que esse curso de formação proposto pela Secretaria de
Educação do Município é visto pelos professores e coordenadores pedagógico apenas como
um dos requisitos para uma avaliação e não como uma formação para o futuro gestor. Talvez
fosse necessário repensar a formatação do curso e expandir a formação gerencial com outros
cursos e/ou mecanismos de apropriação do saber, não restringindo a formação apenas a este
curso inicial.
Fortalecer o gestor com outras formações dando continuidade na sua aprendizagem,
fazendo um paralelo com o que ele aprendeu no curso inicial para que possa atender com
segurança e responsabilidade as atribuições dos gestores escolares, talvez seja a maneira de
garantir uma atualização permanente e uma atuação mais adequada às dinâmicas da realidade.
Em um documento intitulado Mapeamento de Práticas de Seleção e Capacitação de
Diretores Escolares encomenda da Fundação Victor Civita no ano 2010 afirma que
Os diretores escolares interpretam os desafios do seu trabalho e o seu próprio
papel em relação às teorias que dominam e habilidades que possuem. Logo,
suas ações serão tão largas ou estreitas, tão sólidas ou fracas, tão consistentes
ou frágeis, quanto o forem seus conhecimentos e suas habilidades (p.57).

Diante desse contexto é que a formação continuada dos gestores tem a sua importância
para subsidiar o gestor escolar em suas ações frente a uma unidade escolar com diversas
dimensões (pedagógica, administrativa, social, financeira, pessoal, etc.) e que todas elas sejam
atendidas, para que suas ações sejam sólidas e consistentes. Por isso é que acreditamos que o
gestor escolar necessita realizar sua formação continuada também, em reuniões, na leitura de
livros, no sindicato, na participação no fórum de gestores, tirando dúvidas, trocando ideias e
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experiências. Existe uma diversidade de saberes que extrapolam a sua formação docente. É
como afirma Santos (2002):
“ A maioria dos diretores de escola busca orientações e soluções para seus
problemas administrativos e técnicos com colegas mais experientes ou
aguarda “ordens” da Diretoria de Ensino, em vez de buscar soluções
próprias, o que exige maior conhecimento dos fatores envolvidos,
capacidade de análise da situação e discernimento, condições que não foram
propriamente propiciados em sua formação e tampouco no processo de
capacitação posterior” ( p.2)

Urge uma revolução na formação de gestores escolares, uma formação que percebam a
sua organização interna, as relações pessoais, sua cultura, que deem subsídios para que os
gestores escolares atuem como articulador das atividades escolares, integrando a teoria e a
prática, conhecendo a realidade e que dessa forma tenham condições de buscar alternativas
para enfrentar os desafios que a função tanto exige.
Libâneo (2004) diz ser necessário o desenvolvimento de estrutura adequada,
facilitadora de uma cultura favorável a mudanças e à participação, exigindo a busca de um
perfil de gestor escolar, com habilidades técnicas, humanas e conceituais. E que possam
também ter clareza de suas atribuições quanto enquanto gestor escolar.

As atribuições do Gestor Escolar no município de Salvador
Em 2003, na gestão do Prefeito Antonio José Imbassahy Silva, tendo com Secretaria
de Educação Professora Dirlene Mendonça foi elaborado um documento pela Secretaria
Municipal de Educação intitulado como Atribuições do Gestor Escolar. O documento traz no
corpo do seu texto muitas atribuições do gestor escolar que destaco algumas que são macros
sendo que para cada tópico abaixo existem outras atribuições que são relacionadas aos
mesmos.
•

Efetivar os processos de aprendizagem garantir o acesso dos educandos à
escola e, sobretudo, sua permanência e sucesso no processo educativo,
propiciando condições favoráveis para o fortalecimento de sua identidade
como sujeito do conhecimento.

•

Desenvolver ações de conservação, manutenção e mobilização da comunidade
escolar para atuar de forma consciente e multiplicadora, consolidando a
valorização da cultura de preservação do bem público.

•

Gerenciar a escola fundamentado nos princípios de co-gestão com o Conselho
Escolar e com as representações das organizações associativas da escola,
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legitimando a tomada de decisões numa ação colegiada com diferentes níveis
de responsabilidades da equipe gestora da escola e do Sistema Municipal de
Ensino.
•

Criar um ambiente estruturado, de tal forma que expresse a responsabilização
coletiva de todos os participantes da comunidade escolar em relação ao sucesso
de ensinar e de aprender, resultando num clima harmônico e produtivo, onde
todos unem esforços para atingir os objetivos propostos para a efetividade.

•

Envolver os pais e a comunidade na gestão da escola, em atividades
educacionais e sociais.

•

Proporcionar a criação de ambiente favorável e oportunidades para a formação
profissional, auto formação, pesquisa, experimentos, debates e reflexão
pedagógica e gerencial no interior da escola, estudando e analisando a prática
educativa viabilizando a introdução legítima de novos padrões de gestão e de
ensino. (Documento - Atribuições do Gestor Escolar. 2003, p. 4,5,6)

São muitas as atribuições dos gestores e todas de grande responsabilidade, pois quem
assume esta função precisa está apto, preparado para assumir esse papel de gestor
mobilizador, articulador, educador, técnico, pedagógico e político.
A formação inicial e a continuada requer que se prepare o gestor para tantas
atribuições exigidas pela SECULT. O curso de gestores na modalidade a distância precisa
contribuir dando condições para que o futuro gestor possa desenvolver suas atribuições na
escola.
Segundo Santos (2002) “O desafio dos administradores escolares são muitos e eles não
estão sendo preparados para enfrentá-los. Da faculdade para a sala de aula e desta, para sala
do diretor é um salto nas trevas” (p. 45).
Em um outro documento da SECULT, Gestão Escolar – Orientações básicas 2003,
define como deve ser o gestor dessa rede de ensino: O gestor – cidadão e educador – é a
pessoa de maior importância e de maior influência individual numa escola (...) (P.10)
Pensamos que para isso o gestor necessita de um conhecimento que possa ampliar seu
papel para poder exercer sua função com competência. Pensar numa formação a partir da
escola real, verdadeira, para dessa forma dar passos para chegar a uma escola ideal, que é
desejo de todos nós.

Considerações Finais
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O estudo que será aprofundado em um projeto de pesquisa realizado com a temática:
Uma análise sobre o curso de EaD para formação dos gestores escolares da rede municipal de
Salvador/BA ainda não tem condições e nem era objetivo dele chegar a uma conclusão,
apenas de refletir sobre a formação do gestores escolares em Salvador/BA
Refletimos durante todo o trabalho a importância da formação dos gestores para que
ele possa atuar de forma competente e se posicionar frente aos desafios posto por uma
sociedade em constantes mudanças.
Desenvolver continuamente a formação profissional constitui-se um desafio a ser
assumido por todos, professores, coordenadores pedagógicos, gestores, pelas escolas e pelos
sistemas de ensino, pois essa se constitui em condição fundamental para alcançar qualidade de
ensino.
Acreditamos numa possível formulação e formatação do curso de gestores em EaD. O
que podemos observar é que o curso de gestores oferecido pela SECULT vem atender de
forma minimizada as atribuições exigidas aos gestores escolares, não garantindo que o futuro
gestor escolar possa assumir sua função com segurança.
Pensamos que a formação continuada dos gestores escolares além de aprimorar as
competências necessárias para gestão, também necessita contemplar a importância da
autonomia da gestão, participação, como enfrentar problemas de falta de pessoal, de apoio
administrativo, falta de professor, falta de material, violência, desrespeito, falta de apoio dos
pais, como gestar uma escola com sucesso vivenciando a real situação do gestor.
Diante do exposto, apostamos em um curso de gestores que tenha um papel de
formador, de esclarecedor, de facilitador para atingir seu objetivo que é aproximar os gestores
das questões essenciais para a gestão de uma unidade escolar.
Em face do exposto acreditamos ser necessário que a SECULT privilegie em suas
políticas educacionais a formação continuada específica dos gestores escolares, que possibilite
um paralelo constante entre curso de gestores com a formação continuada, possibilitando aos
mesmos o conhecimento da dimensão da gestão escolar dando subsídios para gerir sua
unidade de ensino com competência, norteada por um paradigma de gestão democrática,
coerente com a especificidade da organização escolar.

1. Pedagogo, pós graduado em Alfabetização e em Gestão de Instituições Públicas de Ensino, Gestor escolar pela rede
Municipal de Salvador, membro do NUGEF Núcleo de Gestão Educacional e Formação de gestores, e mail leogmnascimento@gmail.com
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2. Pedagoga, pós-graduada em Pedagogia Organizacional e DRH, gestora de unidade escolar da Rede Municipal de Salvador,
membro do NUGEF Núcleo de Gestão Educacional e Formação de gestores, e mail - akeiroz@gmail.com
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