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RESUMO

O artigo trata da formação de gestores escolares nas escolas públicas municipais de Alagoas e suas
implicações para constituição da gestão democrática, a partir dos resultados da pesquisa PIBIC/CNPq que
teve como objetivo mapear a existência ou não de formação para os gestores escolares das escolas públicas
municipais de Alagoas. Defendemos neste artigo que a formação de gestores escolares contribui para
melhoria da eficiência e eficácia das escolas e para a democratização do ensino. Discutimos tal temática à luz
de teóricos como Lück (2000 e 2007), Paro (1999 e 2009), Prado (2012), Santos (2008) e entre outros
estudiosos da área. A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa com levantamento de dados
estatísticos dos municípios que compõem o estado de Alagoas e consultas on line às secretarias de educação
dos municípios alagoanos e à UNDIME/AL aplicando questionários com os secretários municipais dos 102
municípios Alagoanos.
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ABSTRACT

The article deals with the training of school managers in the public schools of Alagoas and its implications for
the constitution of democratic management, from the search results PIBIC / CNPq aimed to map the existence
of training for school administrators in public schools municipal Alagoas. We argue in this paper that the
formation of school management contributes to improving the efficiency and effectiveness of schools and for
the democratization of education. We discuss this issue in the light of theoretical and Lück (2000 and 2007),
Paro (1999 and 2009), Prado (2012), Santos (2008), among other scholars in the field. The methodology
used was a quantitative study of statistical data of the municipalities that make up the state of Alagoas and
online consultations to education departments of municipalities in Alagoas and UNDIME / AL conducting
surveys with municipal secretaries of the 102 municipalities Alagoanos.

Keywords: Training of school managers. Democratic management. Municipalities Alagoanos.

1 – INTRODUÇÃO

Vivemos em um mundo em constante transformação e a escola acompanha esse processo. Por isso, as ações
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de conservadorismo, centralização e autoritarismo no ambiente escolar não são mais aceitáveis; devem ser
substituídas por práticas participativas e democráticas. Neste novo cenário, exigem-se do gestor escolar
maiores habilidades e conhecimentos. A formação de gestores escolares deveria ser assim direcionada para a
melhoria da eficiência e eficácia das escolas e ser um dos fatores que contribui para a constituição da gestão
democrática.

Este artigo discute a importância dessa formação, mostrando que isso traz implicações para consolidação do
previsto na Constituição Federal (Artigo 206, Inciso VI), e na LDB (Artigo 3º, Inciso VIII). É preciso garantir o
determinado em lei e para esses novos desafios, é imprescindível, também, melhor preparo dos gestores
escolares. Isto porque um gestor bem preparado poderá compreender a importância da gestão democrática e
romper com as práticas autoritárias levando à participação dos membros da comunidade escolar quais,
inegavelmente, devem ser envolvidos nas decisões que dizem respeito a ela.

Especificamente com relação ao Estado de Alagoas, os resultados de uma pesquisa financiada pelo CNPq
demonstram que ainda há muitos desafios a serem enfrentados para a formação de gestores escolares nos
municípios alagoanos.

Desenvolveu-se tal pesquisa com técnicas quantitativas, através de aplicação de questionários com os
secretários municipais de educação de Alagoas. Para conseguirmos a aplicação dos questionários contamos
com a colaboração da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/AL) que nos concedeu a
participação em três reuniões com os secretários, nas quais pudemos aplicar os questionários.

As perguntas do questionário foram direcionadas a três pontos principais: 1) A existência ou não de formação
de gestores escolares nas escolas públicas; 2) A opinião dos secretários quanto aos conhecimentos
necessários de um gestor para estar à frente de uma escola pública municipal e 3) A existência ou não de
órgão ou departamento responsável pela gestão educacional nas secretarias municipais de educação.

2 – UM POUCO DA HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL: DO DIRETOR AO GESTOR
ESCOLAR

A gestão da educação é um conceito novo que não se limita ao enfoque apenas administrativo. Em uma
escola que está em constantes transformações, expressões como centralização e autoritarismo não são mais
aceitáveis e foram sendo substituídas por descentralização, democracia, autonomia e participação. Todavia,
isto foi resultado de um longo processo histórico de conquistas civil-democráticas que levaram o diretor a
transformar-se em gestor escolar.

A visão de administração escolar com fins apenas burocráticos, centralizadores e autoritários foi fortemente
influenciada por longos períodos de ditadura militar vivenciados pelo Brasil. O modelo capitalista de
administração foi implantado nas escolas, e quem a administrava era denominado diretor, que detinha a
centralização do poder em suas mãos. Nesse modelo de administração clássica predominava o excesso de
formalismo, autoridade hierárquica, centralização e a burocracia no ambiente da escola. Prado (2012, p. 23)
traz algumas considerações sobre as ações do diretor de escola em meio à política centralizadora do regime
militar:

As ações deste diretor eram fortemente influenciadas pelas práticas administrativas
desenvolvidas no setor empresarial. Acreditava-se que o que dava certo na empresa
capitalista também seria viável na escola pública e a transposição de projetos,
dinâmicas e pressupostos deu-se em vários lugares de forma acrítica.

Com a queda do regime militar e o início do processo de redemocratização do Brasil, grandes mudanças
foram ocorrendo no cenário educacional, e ganharam força quando a gestão democrática do ensino público foi
assegurada como princípio da educação pública em 1988, através da Constituição Federal, e em 1996, com
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LDBEN n° 9.394. Drabach e Mousquer (2009, p. 282) explicam esse momento histórico:

A década de 1980 torna-se palco de questionamento da racionalidade capitalista no
campo educacional, a exemplo do que acontecia em outras esferas sociais. Neste
cenário, o modelo de administração vigente é posto em análise, e as elaborações daí
decorrentes avançam em relação ao que se apresenta, quando se evoca para a face
política da administração escolar, retirando a centralidade da técnica administrativa.

Com isso, os estudos teóricos foram sendo direcionados para uma nova visão da administração escolar, agora
com forte crítica ao modelo tecnocrático de administrar a escola. Drabach e Mousquer (2009) esclarecem que
isto foi consequência do enfoque sociológico das elaborações teóricas que se consolidou através das lutas pela
democracia, do fortalecimento do campo de estudos da pós-graduação no Brasil e a literatura marxista
existente.

As contribuições de vários autores nessa época foram fundamentais para trazer novos enfoques à
administração escolar. Dentre esses teóricos destaca-se Paro (1990), com base marxista, este autor acredita
que sob uma sociedade envolvida no sistema capitalista fica impossível a constituição de uma sociedade com
homens livres. O autor justifica essa afirmação dizendo que nesse sistema a satisfação da classe dominante
requer a exploração da classe trabalhadora. Paro complementa afirmando: “Tais antagonismos só
desaparecerão quando forem eliminadas a divisão da sociedade em classes sociais e a propriedade privada
dos meios de produção” (PARO, 1990, p. 94).

Neste sentido, Paro (1990) esclarece que a escola pode contribuir com importante parcela para transformação
social e para isso propõe uma administração escolar comprometida com um propósito de superação da
sociedade de classes. Neste contexto, o autor explicita os pressupostos básicos de uma gestão envolvida com
uma proposta de transformação social entre eles destaca a administração escolar com participação coletiva:

A administração escolar que se preocupe com a superação da atual ordem autoritária
na sociedade precisa propor como horizonte a organização da escola em bases
democráticas. E para a administração escolar ser verdadeiramente democrática é
preciso que todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos no processo
escolar possam participar das decisões que dizem respeito à organização e
funcionamento da escola. (PARO, 1990, p.160)

Esse novo cenário político, social e econômico que passou o Brasil em meio à luta pela democratização do
país trouxe influências para o espaço escolar e, especificamente, para o papel do diretor nas escolas públicas.
A aprovação da “Gestão Democrática do Ensino Público”, na Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças
para as funções do diretor de escola que passou a ser chamado de gestor escolar. Prado (2012, p. 23) explica
essa mudança de vocábulo:

Mas, em nome dos ideais de democracia e de descentralização o vocábulo “diretor”
(não necessariamente as práticas) foi substituído não só na legislação, mas também
na produção acadêmica que se sucede no período por “gestor” aquele que administra
as tensões, que se envolve em todas as áreas da escola, que aproxima as questões
burocráticas – administrativas das pedagógicas e de pessoas, que delega poderes e
tarefas, enfim, aquele que enxerga as especificidades da administração escolar para
administração empresarial que é (ou deveria ser) “democrático”.

Em meio a essa trajetória de mudanças Lück (2007) afirma que não é mais possível defender o modelo de
administração científica que perdurou por décadas, por que os fatos mudaram de significado e trouxeram
novos entendimentos. Por isso, a autora acredita que o conceito de gestão superou o de administração. Esta
superação significa transformar o espaço escolar em um ambiente mais humano e acima de tudo
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democrático.

Com toda essa discussão não podemos ser ingênuos em acreditar que, em face de uma sociedade capitalista
extremamente excludente, os ideias democráticos iriam se concretizar como um passe de mágica na escola. O
grande desafio é fazer com que esses novos vocábulos se transfiram do discurso para a real efetivação. Que
se torne realidade o ensino democrático em sua forma mais abrangente como afirma Cunha (1987, p. 6):

O ensino democrático não é só aquele que permite o acesso de todos que o
procuram, mas, também, oferece a qualidade que não pode ser privilégio de
minorias econômicas e sociais. O ensino democrático é aquele que, sendo estatal,
não está subordinado ao mandonismo de castas burocráticas, nem sujeito às
oscilações dos administradores do momento. Tem isto sim, currículo, condições de
ingresso, promoção e certificação, bem como métodos e materiais discutidos
amplamente com a sociedade, de modo que os interesses da maioria, em termos
pedagógicos, sejam efetivamente respeitados. O ensino democrático é, também,
aquele cuja gestão é exercida pelos interessados, seja indiretamente, pela
intermediação do Estado (que precisamos fazer democrático), seja diretamente, pelo
princípio da representação e da administração colegiada.

O papel do gestor escolar se torna, assim, essencial para esta efetivação e a sua formação é algo
indispensável para enfrentar os novos dilemas do século XXI na luta por uma gestão escolar contra
hegemônica com bases democráticas e que não esteja a serviço do capital.

Alonso (1988, p. 184) considera as funções do diretor muito mais abrangentes do que a mera administração
dos recursos: “A partir das modernas concepções de administração enfatizam-se o aspecto decisório mais que
o executório, mostrando a figura do diretor como responsável pelo bom êxito escolar e não pelo seu simples e
mecânico funcionamento”.

Partindo dessa concepção, o diretor escolar é também responsável pela construção da consciência crítica dos
educandos na medida em que rompe com a passividade e a cultura da obediência dentro do espaço escolar.

3 – A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES E A GESTÃO DEMOCRÁTICA

Em face dos novos desafios e demandas que a escola enfrenta em meio a uma sociedade que esta em
constante transformação e mudança, a formação de gestores escolares se torna uma necessidade.
Atualmente, a formação inicial é feita através dos cursos de pedagogia. O contato com a prática é feito
através dos estágios supervisionados que dão o aluno a possibilidade de relacionar os conhecimentos teóricos
da graduação com a ação na escola. Mas será que a formação dos cursos de graduação está sendo suficiente
para preparar os gestores no enfrentamento das novas demandas que surgem na escola?

Para Santos (2002) os cursos de pedagogia se mantiveram resistentes à mudança, quando deveriam
incorporar o novo significado que assume a gestão escolar na sociedade atual e que por isso requerem um
novo modelo de formação. Paro (2009, p. 463) também compartilha dessa premissa afirmando ser necessária
uma formação diferenciada:

Em nossa escola básica, vivemos uma situação em que o cargo ou função de diretor
paira sobre as demais funções docentes e não-docentes da escola, com uma
autoridade que coloca o dirigente escolar acima dos demais. Em consequência, suas
aptidões administrativas – tanto técnicas (capacidade para planejar e organizar as
ações, e utilizar racionalmente os recursos disponíveis) quanto políticas (liderar o
grupo e coordenar o esforço humano coletivo) – são consideradas bastante
específicas e diferenciadas dos demais integrantes da unidade escolar, reclamando
uma formação profissional inicial também diferenciada.
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Paro (2009) também sugere formas coletivas de gestão, nas quais não apenas um diretor irá assumir o cargo,
mas sim um conselho diretivo eleito. Para ambas as formas, o autor deixa nítida a importância de uma
formação apropriada.

Luck (2000, p.28) afirma que “de pouco adiantam a melhoria do currículo formal, a introdução de métodos e
técnicas inovadores, por exemplo, caso os mesmos não sejam acompanhados de um esforço de capacitação
dos dirigentes nesses”. Esta mesma autora explica o processo histórico de formação de gestores:

A formação inicial, em nível superior, de gestores escolares esteve, desde a reforma
do curso de Pedagogia, afeta a esse âmbito de formação, mediante a oferta da
habilitação em Administração Escolar. O MEC propunha, na década de 70, que todos
os cargos de diretor de escola viessem a ser ocupados por profissionais formados
neste curso. No entanto, com a abertura política na década de 80 e a introdução da
prática de eleição para esse cargo, diminuiu acentuadamente a procura desses
cursos que, por falta de alunos, tornaram-se inviáveis. Houve, no entanto, um
movimento no sentido de ofertar cursos de especialização em gestão educacional,
muito procurado por profissionais já no exercício dessas funções, porém, com um
número relativamente pequeno de vagas. No contexto das instituições de ensino
superior, portanto, o que se observa é uma oferta insuficiente de oportunidades para
a formação inicial de gestores escolares. Recaem, portanto, sobre os sistemas de
ensino a tarefa e a responsabilidade de promover, organizar e até mesmo, como
acontece em muitos casos, realizar cursos de capacitação para a preparação de
diretores escolares. (LUCK, 2000, p.29)

Essa formação continuada requer novas perspectivas, pois muitas vezes está sendo ofertada de forma
rotineira não suprindo a necessidade real dos gestores e professores. E em alguns casos a formação
continuada é ofertada apenas para professores, esquecendo-se dos gestores, como se esses também não
precisassem de formação continuada. Machado (2000, p. 97) esclarece o resultado de algumas pesquisas
sobre este tema:

De outra parte, pesquisas nacionais e internacionais têm demonstrado que os
treinamentos de curta duração não têm sido capazes de suprir as deficiências de
uma formação inicial inadequada, não incentivam os profissionais na revisão de suas
práticas e, em geral, guardam relação com necessidades tópicas e imediatas.

Apesar de muitos gestores já terem uma formação inicial, continuada e até especialização, ainda há
permanência de práticas tradicionais de gestão, sem mudanças evidentes. Há muito que se fazer para
melhorar a formação de gestores escolares. Com isso, percebe-se que nem sempre a formação de gestores
está garantindo práticas democráticas de gestão. Mas o que será que estar ocorrendo para haver essa
resistência à mudança?

Um ponto a se analisar seria como estão sendo ofertados esses cursos de formação, quais suas bases e
objetivos e se eles estão realmente oferecendo formação de boa qualidade para os gestores. Percebemos a
necessidade de revisão de todo o processo de formação e de profissionalização do magistério. Não teremos
grandes mudanças na gestão, enquanto os cursos que preparam os gestores apresentarem apenas algumas
poucas disciplinas nas matrizes curriculares dos cursos de pedagogia, não enfocarem a resolução de
problemas no cotidiano da escola, enfim, enquanto esses cursos não tiverem um padrão de boa qualidade.
Para Castro (1998, p. 46).

Um dos maiores desafios a ser empreendido em relação à gestão, diz respeito à
qualificação do gestor para atender às novas demandas que vêm sendo esboçadas
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pela sociedade e que exigem uma profunda revisão dos processos de formação, nos
quais a gestão centrada na coordenação, na liderança, na conjugação de esforços e
no desenvolvimento do projeto institucional constituem fatores determinantes da
melhoria da qualidade do ensino.

A gestão democrática da educação precisa de gestores preparados para exercê-la, capazes de dialogar com a
comunidade de atuar de forma aberta e participativa, buscando o equilíbrio entre os aspectos pedagógicos e
administrativos. Somente uma boa formação do gestor contribuirá para práticas democráticas de gestão. Não
significa que a formação de gestores irá resolver todos os problemas da escola, mas ela é um dos fatores que
impulsiona esse processo. A gestão democrática deve ser transferida da teoria e incorporada na prática, e o
gestor é quem encaminha essa ação, por isso a importância de uma formação ressignificada. Ferreira (2000,
p. 167) explica a importância da consolidação da gestão democrática:

A gestão democrática da educação é, hoje, um valor já consagrado no Brasil e no
mundo, embora ainda não totalmente compreendido e incorporado à prática social
global e à prática educacional brasileira e mundial. É indubitável sua importância
como um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É
indubitável sua necessidade para a construção de uma sociedade mais justa,
humana e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de humanização

..

Paro (1997, p. 25) diz que “A democracia, enquanto valor universal e prática de colaboração recíproca entre
grupos e pessoas, é um processo globalizante que, tendencialmente, deve envolver cada indivíduo, na
plenitude de sua personalidade”. Com esse reconhecimento, o autor afirma que os sujeitos sociais devem
estar acordados na realização de atividades que sejam participativas, descentralizadas, coletivas, autônomas,
responsáveis, comprometidas com a sociedade, assim exercendo sua cidadania.

A LDBN 9394/96 já afirma em seu artigo art. 3º a obrigatoriedade da gestão democrática no ambiente
escolar, quando relata que o ensino será ministrado com base em vários princípios e dentre eles destaca a
gestão democrática no ensino público. No Plano Nacional de Educação também não é diferente (PNE/Brasil,
2007) quando no item referente aos objetivos está descrito que um deles é a:

Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais,
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 2007).

Como podemos ver, ainda temos muitos desafios para que a gestão democrática da educação deixe de
constar apenas na lei e passe a ser incorporada na prática social da escola, pois é irrefutável sua necessidade
para a melhoria da qualidade do ensino e isso se justifica quando verificamos a importância de uma educação
comprometida com a formação humana, para a cidadania e que forme homens e mulheres com poder de
decisão e aptos para participar na sociedade. E ter gestores bem preparados é um primeiro passo para
concretizarmos essa mudança.

Quando afirmamos que a formação de gestores contribui para a boa qualidade da escola é preciso entender
esse termo tão utilizado atualmente na área da educação. O termo qualidade segundo Rios (2001, p. 64) “É
totalizante, abrangente, multidimensional. É social e historicamente determinado porque emerge em uma
realidade específica de um contexto concreto”. Então, a qualidade é algo que depende de fatores que vão
definir se esta é boa ou ruim.

Para Gentili (2005, p. 177) o termo qualidade educacional na ótica do mercado é um meio de fortalecimento
do projeto neoconservador. Pois segundo ele por trás dessa busca pela melhor qualidade há uma competição
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entre escolas públicas e privadas e como vivemos em uma sociedade democrática isso não deveria existir,
pois é um direito de todos, e não de uma minoria da população o acesso à educação com boa qualidade. E
esse autor deixa claro que “qualidade para poucos não é qualidade é privilegio”. Pedro Demo (1994, p. 20)
trás um conceito de qualidade mais ligado ao sentido de perfeição:

Educação passa a ser o espaço e o indicador crucial de qualidade, porque representa
a estratégia básica de formação humana. Educação não será, em hipótese nenhuma,
apenas ensino, treinamento, instrução, mas especificamente formação, aprender a
aprender, saber pensar, para poder melhor intervir, inovar.

Por isso para alcançar essa boa qualidade é preciso antes de tudo garantir que ela seja para todos e não só
para alguns. É preciso um trabalho inter-relacionado, no qual todas as instâncias da escola participem e
colaborem como afirma Luck (2000, p. 7):

Compete à gestão escolar estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de
sustentar e dinamizar a cultura das escolas, de modo que sejam orientadas para
resultados, isto é, um modo de ser e de fazer caracterizado por ações conjuntas,
associadas e articuladas. Sem esse enfoque, os esforços e gastos são dispendidos
sem muito resultado, o que, no entanto, tem acontecido na educação brasileira, uma
vez que se tem adotado, até recentemente, a prática de buscar soluções tópicas,
localizadas e restritas, quando, de fato, os problemas da educação e da gestão
escolar são globais e estão inter-relacionados. Estes não se resolvem ora investindo
em capacitação, ora em melhoria de condições físicas e materiais, ora em
metodologias, ora em produção de materiais, etc. É preciso agir conjuntamente em
todas as frentes, pois todas estão inter-relacionadas.

E a função da gestão escolar é justamente essa: promover a boa qualidade da escola garantindo não só o
acesso dos alunos a educação, mas principalmente a garantia da aprendizagem. Por isso relacionamos nesse
artigo à formação de gestores a boa qualidade da educação, porque gestores bem preparados poderão vencer
os desafios do dia a dia escolar em busca de uma melhor educação para todos.

4 – FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES EM ALAGOAS: LIMITES E POSSIBILIDADES

Alagoas é um estado da região Nordeste e possui, segundo dados do IBGE (2010): 102 (cento e dois)
municípios e uma população de 3.120.94 habitantes.

Como percebemos acima, o Estado de Alagoas tem mais de três milhões de habitantes e estes estão
distribuídos nos 102 municípios entre as regiões da zona da mata, leste alagoano e litoral. Essa pesquisa
buscou, assim, mapear como está sendo direcionada a formação de gestores escolares nas escolas públicas
municipais de Alagoas.

A pesquisa foi desenvolvida com técnicas quantitativas. A abordagem quantitativa é indicada quando se tem o
propósito de abranger uma ampla área da realidade em que se movimenta o objeto de estudo em questão.
Deste modo, as técnicas que foram utilizadas nos procedimentos da pesquisa são: levantamento de dados
estatísticos dos municípios que compõem o estado de Alagoas e consultas on line às secretarias de educação
dos municípios alagoanos e à UNDIME/AL com propósito de aplicar um questionário sobre a existência ou não
de formação para gestores escolares.

Para aplicarmos os questionários contamos com a colaboração da UNDIME/AL que nos concedeu a
participação em três reuniões com os secretários, nas quais pudemos aplicar os questionários. As perguntas
do questionário foram direcionadas a três pontos principais: 1) A existência ou não de formação de gestores
escolares nas escolas públicas; 2) A opinião dos secretários quanto o que um gestor precisa saber para estar
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à frente de uma escola pública municipal e 3) A existência ou não de órgão ou departamento responsável pela
gestão educacional nas secretarias municipais de educação.

No que concerne à formação de gestores 39% (trinta e nove por cento) dos secretários responderam que em
seus municípios não há formação continuada para gestores escolares. Enquanto 54% (cinquenta e quatro por
cento) afirmaram que tem formação, os demais 7% (sete por cento) não responderam a esse quesito do
questionário. Ao longo das respostas, os secretários também explicaram o porquê da não existência de
formação para os gestores escolares e, em caso de haver formação, explicaram como esta ocorria.

Os secretários demonstraram a necessidade de formação específica para o gestor escolar e segundo Lück
(2000, p. 29) essa formação é essencial, pois “O movimento pelo aumento da competência da escola exige
maior competência de sua gestão, em vista do que, a formação de gestores passa a ser uma necessidade e
um desafio para os sistemas de ensino”.

Percebemos essa importância quando os dados mostram que mais da metade dos secretários municipais de
educação de Alagoas afirma que oferecem formação para os gestores. Entretanto, essa formação é
considerada simplesmente por haver reunião nas secretarias municipais com os gestores ou por um curso
complementar. A maioria das falas comprova essa afirmação, entre elas: “Existe formação continuada através
das reuniões mensais com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação”. Ou “Existe formação
continuada com a jornada pedagógica, orientando os gestores quanto as suas funções”. Machado (2000, p.
103-4) explica que esses cursos de formação de gestores devem ser mais abrangentes:

Mais do que apropriar-se de um estoque de conhecimentos, importa aprender a
articular esses conhecimentos com situações concretas e, sobretudo aprender a
transitar entre novas informações e situações de permanente mudança. Torna-se
relevante o como aprender as competências transversais e a interdisciplinaridade. A
aprendizagem, em consequência passa a ser o foco da formação e o aprendizado
coletivo uma das questões fundamentais a ser considerada. Novos métodos passam
a ser utilizados, inclusive com uso de tecnologias e de modalidades de formação a
distância. A troca de experiências, a formação de redes, o intercâmbio, os seminários
de relatos de casos, o auto-estudo, entre outros, são indicados como estratégias a
serem utilizadas nos programas de formação continuada e em serviço, dos gestores
escolares, desde que contextualizados na prática dos profissionais e no projeto
institucional da escola. (MACHADO, 2000, p. 103-4)

Um ponto interessante apresentado pelos secretários foi a parceria com alguns órgãos e instituições para
oferecer a formação de gestores, entre eles foram citados: Instituto Ayrton Senna, Programa Escola de
Gestores (MEC), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).

A escola de gestores foi o item mais comentado pelos secretários. O Programa Nacional Escola de Gestores da
Educação Pública faz parte das ações do plano de desenvolvimento da Educação (PDE) que capacita gestores
de escolas públicas a partir do oferecimento de cursos de formação a distância. Dalva (2012, p. 6)

Nesse contexto a política atual para formação continuada dos gestores escolares da
educação básica tem como proposta a realização de curso de especialização em
gestão escolar, no âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação
Básica Pública, sob a responsabilidade de Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES) que integram os estados federados do País. Trata-se de curso de
pós-graduação lato sensu voltado para a formação continuada e pós-graduada de
dirigentes da educação básica, sobretudo gestores das escolas públicas, cuja
realização se dá por meio da educação à distância. Tal curso insere-se num conjunto
de políticas que vêm sendo implementadas pelo setor público, nas esferas federal,
estadual e municipal.
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Sobre esse programa Dalva (2012) salienta que atualmente há um interesse para formação dos gestores na
perspectiva on line, devido à abrangência de ação e a flexibilização dos horários que para os gestores que
atuam nas escolas, é um meio mais acessível via internet. Entretanto, esta autora aponta um grande desafio
que precisa ser enfrentado que é a operacionalização do curso, envolvendo momentos virtuais com os
presenciais, com vistas a garantir um nível de satisfação dos gestores quanto à formação continuada. Uma
possível solução é proposta pela autora, afirmando que “o poder público deve criar condições políticas,
operacionais e físicas no espaço educativo desses gestores, para viabilizar a eles o acesso aos bens culturais
para propiciar uma educação unitária de qualidade socialmente referenciada pela sociedade”. (DALVA, 2012,
p. 11)

Os desafios são grandes para que a formação de gestores escolares aconteça de forma concreta e de boa
qualidade nos municípios de Alagoas. Seria necessário rever como estão sendo realizadas essas formações, a
frequência, e os profissionais que as concedem. Com relação aos secretários que responderam que a
secretaria não oferecia formação para os gestores, as justificativas foram as mais variadas, todavia, a que
prevaleceu foi a seguinte: “Não existe formação continuada aos diretores por falta de técnicos para isto,
apenas são realizadas em reuniões pedagógicas”.

No que concerne às respostas aos questionários sobre o tema referente ao que o gestor escolar precisa saber
para estar à frente de uma escola pública municipal prevaleceu a resposta de que era preciso ter espírito de
liderança e conhecer as leis que regem a educação. Houve algumas visões como “O gestor escolar precisa
compreender e dominar a prática pedagógica, ter um bom relacionamento com a equipe escolar, pais e
comunidade em geral”.

Abaixo apresentamos as respostas mais frequentes:

Principais respostas dos secretários sobre: O que um gestor escolar precisa saber para estar à
frente de uma escola pública?

1-O gestor escolar precisa conhecer a LDB, o eixo pedagógico, administrativo e ter espírito de liderança.

2- Definir as ações pedagógicas que propiciem melhorar o índice do IDEB, na unidade escolar, bem como
estabelecer um bom relacionamento com toda comunidade.

3- Comprometimento com a função, formação básica em noções administrativas, carga horária de 40 horas e
que o cargo não seja uma fuga do professor da sala de aula ou por indicação política.

4- Ser Democrático, Participativo e Aberto ao diálogo.

5- O gestor precisa conhecer as leis que regem a educação, conhecer problemas administrativos das escolas,
trabalhar em parceria com os coordenadores, professores e demais funcionários.

6-O gestor escolar precisa ser um líder que trabalha de forma articulada com os diversos segmentos da
comunidade escolar, buscando parcerias e situações inovadoras que propiciem resultados positivos para o
desenvolvimento educacional.

7- O gestor precisa ter formação (especialização) em gestão / coordenação ou outro curso que lhe garanta
subsídio para uma boa gestão humana e de recursos. Precisa ainda conhecer a realidade escolar a qual irá
gerenciar.

8- O gestor precisa ser um bom professor e ter interesse de gestão.

9-Precisa ter ética profissional, respeitar o aluno e ter formação pedagógica.

10-Competência pedagógica em todos os elos inclusive gestão de pessoas.
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Para exercer todas essas funções citadas pelos secretários faz-se necessário o gestor estar bem preparado.
Portanto, ainda é indispensável avançar na formação de gestores escolares em Alagoas. A fim de que não
encontrem dificuldades para promover a organização de ações que priorizem a função pedagógica e social
como eixo norteador das demais dimensões, inclusive a administrativa, a fim de que não sintam dificuldade
na implementação do Conselho Escolar, na elaboração do Projeto Político Pedagógico, no incentivo à
organização de professores e servidores, e na relação com as famílias e comunidades. E, acima de tudo, para
que tenham suporte teórico e prático para que realmente se consolide a gestão democrática na escola.

No que concerne à existência de órgão ou setor responsável pela gestão educacional nas secretarias
municipais de Alagoas verificamos os seguintes dados: 35 (trinta e cinco) municípios tem órgão ou setor de
gestão educacional, 40 (quarenta) não possuem órgão ou setor e 27 (vinte e sete) não responderam a essa
questão.

Os dados acima confirmam que a maioria das secretarias municipais de Educação em Alagoas não possui
órgão ou departamento responsável pela área de gestão. No entanto, merece destaque o fato de 27 (vinte e
sete) secretários não responderem a este questionamento. Será por que realmente não sabiam, ou porque,
propositadamente, optaram por não explicitar a situação das secretarias de educação de seus municípios?

A existência de um órgão específico para área de gestão é importante, principalmente no que diz respeito à
formação de gestores. Havendo um setor para gestão educacional, realmente atuante, as ações para os
gestores poderão ser mais concretas e deixarem de ser casuais.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho visou esclarecer como ocorre a formação dos gestores escolares das escolas públicas municipais
de Alagoas enfatizando que um gestor bem preparado terá mais subsídios para consolidar a gestão
democrática na escola. O gestor democrático deve exercer assim uma liderança que incentive o
desenvolvimento, o compromisso pedagógico, a responsabilidade e a qualidade de forma criativa no processo
educacional. Cabe a ele o papel de coordenar as relações entre todos os profissionais, alunos e a comunidade
escolar, visando a uma educação que possibilite uma integração democrática e participativa entre todos os
sujeitos nas unidades educacionais.

Como demonstraram os resultados da pesquisa, para formação de gestores escolares em Alagoas ainda há
limites a serem enfrentados e possibilidades a serem concretizadas, primeiro no que concerne à boa
qualidade dessa formação, para que deixe de ser apenas conceitual e não aconteça apenas de forma casual;
segundo, com relação à necessidade de organizar órgãos ou setores nas secretarias responsáveis pela área de
gestão para que possam articular parcerias para formação de gestores escolares. E também a formulação de
políticas públicas por parte do Estado que contemplem esta formação, que, como visto, é crucial para o
desenvolvimento da escola, em especial para o Estado de Alagoas que, há anos, apresenta tão baixos índices
educacionais.
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