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Os diretores de escolas públicas no Brasil trabalham aproximadamente 

dez horas por dia. Eles têm, em média, 46 anos de idade - e menos de oito no 

exercício da função. Em seu cotidiano, as prioridades da agenda são cuidar da 

infraestrutura, conferir a merenda, vigiar o comportamento dos alunos, atender 

os pais, receber as crianças na porta, participar de reuniões com as secretarias 

de Educação e providenciar material. Sobra pouco tempo para conversar com 

professores, prestar atenção nas aulas e buscar a melhoria do ensino, a meta 

essencial da escola.  

Essas são as principais conclusões de uma pesquisa inédita realizada 

pelo Ibope entre maio e junho deste ano, a pedido da Fundação Victor Civita. 

Foram ouvidos 400 diretores de escolas públicas em Belém, Belo Horizonte, 

Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. Cada entrevista durou cerca de 50 

minutos e abordou desde características pessoais até a relação com as redes 

de ensino e com as equipes dentro das escolas. Nesta reportagem, você vai 

conhecer um pouco mais do perfil desses profissionais, com base em sete 

aspectos:  

 

- rotina de trabalho,  

- formação inicial e continuada, 

- responsabilidades pedagógicas,  

 

-autonomia na função,  

- relação com as políticas públicas,  

- perspectivas para a Educação  

- formas de seleção para o cargo.  

 

 

No dia a dia, os diretores passam muito tempo cuidando de tarefas 

administrativas - e pouco tempo com questões pedagógicas. Segundo a 
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pesquisa, 90% verificam a produção da merenda todos os dias. O mesmo vale 

para a supervisão dos serviços de limpeza (84%), o fornecimento de lápis e papel 

(63%) e a conferência das condições das carteiras (58%). Ainda entre as tarefas 

que são desempenhadas diariamente, 92% afirmam dedicar tempo para atender 

pais, 74% para receber os alunos na porta e 89% para observar o 

relacionamento entre os funcionários e a comunidade. Porém 50% não 

acompanham as reuniões semanais entre os professores e a coordenação 

pedagógica. E 25% reconhecem que nunca olham os cadernos dos estudantes 

para verificar a evolução da aprendizagem.  

 

Uma parte dos diretores ouvidos reconhece que tem negligenciado as atividades 

pedagógicas, mas a maioria aprova a rotina que adota. Para Maria Luiza Alessio, 

diretora de Fortalecimento Institucional e Gestão da Secretaria de Educação 

Básica do Ministério da Educação (MEC), o gestor que cuida apenas de 

administração e infraestrutura esquece que isso só faz sentido quando utilizado 

como meio para melhorar o desempenho das turmas. "É por isso que à frente de 

quase todas as unidades há diretores que foram professores e deveriam se 

lembrar da importância do trabalho de sala de aula", afirma. 

 

45% tratam de questões burocráticas e de orçamento todos os dias. 

 
Isso mostra que, em vez de prevenir, eles remediam e acabam 

comprometendo cada vez mais tempo com questões sem ligação direta com o 

pedagógico. 

Formação e responsabilidade 

  Questionados sobre a formação, os diretores apontam uma preocupante 

contradição: 93% acham que sua primeira formação foi boa ou excelente, mas 

só 15% consideram que o curso (Pedagogia ou licenciatura numa das disciplinas 

do Ensino Fundamental) os preparou para o exercício da função de diretor. Ou 

seja, a faculdade é boa, mas não serve para o que acontece nas escolas... 

Talvez por isso os cursos específicos de gestão escolar oferecidos pelas redes 

públicas sejam tão bem avaliados: 89% dos diretores dizem que essas atividades 

colaboraram muito para a melhoria de seu trabalho. 

89% dizem que os cursos de gestão escolar oferecidos pelas redes 

contribuíram muito para melhorar seu trabalho na escola. 
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O número reforça a forte demanda dos diretores por aulas de como gerir 

uma unidade escolar, que não são dadas em sua formação inicial de educador. 

Outra contradição aparece quando os diretores são questionados sobre 

quem é o responsável pelas notas baixas no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). Pela ordem, os "culpados" são o governo (48%), a 

comunidade (16%) e o professor (13%). O aluno, que é vítima do mau ensino, 

aparece com 9% das citações. Em seguida, vem a escola, com 7%. E o próprio 

diretor, o que ele tem a ver com o mau desempenho dos estudantes? Só 2% dos 

consultados acham que têm responsabilidade nisso. Numa visão distorcida, se 

veem como "importantes para a aprendizagem" (66%), mas não se colocam em 

cena quando o ensino fracassa. 

Quem é o responsável 

 

A maioria diz que a responsabilidade pela nota baixa no Ideb é do governo 

e o diretor aparece como o menos responsável 

 

O mesmo vale para a questão da autonomia no dia a dia. Diante de 

múltiplas opções, 57% afirmaram que, se pudessem ter mais poder na condução 

da escola, melhorariam as condições do prédio. Outros 53% escolheram mais 

liberdade para contratar ou demitir professores. E os aspectos pedagógicos 

simplesmente inexistem, segundo a pesquisa do Ibope. 

57% escolheriam melhorar as condições do prédio se tivessem mais 

autonomia sobre a escola. 
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A opção por investimentos estruturais foi a que mais apareceu e mostra a 

percepção dos diretores de que as reformas e ampliações das escolas são 

insuficientes. 

Políticas públicas e a Educação 

Apesar de culparem o governo pelos maus resultados no Ideb, os 

diretores reconhecem avanços na política educacional. Questionados sobre os 

principais avanços nos últimos dez anos, as respostas (espontâneas) mais 

citadas foram: a oferta de cursos de formação em serviço (30%), o surgimento 

das avaliações externas (22%), a distribuição de materiais didáticos (22%), a 

compra de equipamentos (17%) e a criação do Bolsa Família (13%). 

 

Graças a isso, os diretores brasileiros têm uma visão razoavelmente otimista 

sobre a Educação - hoje e, sobretudo, no futuro. Para 13%, a situação atual é 

boa - 53% opinam que é regular, 24% que é ruim, e 9%, péssima. E como estará 

o país daqui a dez anos nesse setor? Os gestores preveem um cenário ainda 

mais animador: 6% acham que o sistema educacional estará excelente, 58% 

bom, 24% regular, 5% ruim e 7% péssimo. "A princípio, esses números chegam 

a causar estranheza, diante de tantos problemas no dia a dia das escolas. Mas 

provavelmente os diretores fazem comparações com a realidade dos anos 1980 

e 1990, quando as escolas recebiam muito menos ferramentas e formação de 

parte dos governos", acredita Adriana Cancella Duarte, do Departamento 

Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Visão otimista 
A maioria vê a situação atual da Educação no Brasil como regular e acha 

que daqui a dez anos ela estará boa ou até excelente. 

 

Seleção para o cargo  
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' Finalmente, as formas de seleção para ocupar o cargo de diretor escolar 

também fizeram parte do levantamento encomendado pela Fundação Victor 

Civita ao Ibope. A eleição para diretor passou a ser (nas cidades pesquisadas) 

a principal forma de seleção para o cargo: 45% dos ouvidos foram eleitos, ante 

25% que fizeram concurso público específico para a função e 21% nomeados ou 

indicados pelo secretário de Educação. Outros 5% afirmaram que passaram por 

uma seleção técnica e 4% por sistemas mistos, como um concurso prévio que 

seleciona aqueles que podem ser nomeados.  

Em seguida, perguntou-se qual é a melhor forma de contratação de um 

diretor. E, para 49% dos entrevistados, é a eleição, principalmente porque ela 

garante o respaldo da comunidade e porque a pressão política é menor. Na 

opinião de 35%, o caminho deveria ser o concurso público, enquanto a 

nomeação foi apontada por apenas 5% do total (ou seja, nem mesmo os atuais 

indicados reconhecem que essa é uma boa forma de escolha). 

 


