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Final de janeiro de 2018. A escola Pal-
meiras está vazia. Beatriz1 entrou naquele 
ambiente já conhecido, onde lecionou por 
8 anos, mas olhou tudo com certo estra-
nhamento. Ela acabara de assumir o cargo 
de diretora da escola, tendo passado pelo 
processo de consulta à comunidade com 
grande aprovação. Nos próximos meses 
deveria elaborar, junto à comunidade esco-
lar, um Projeto de Gestão, a ser implemen-
tado naquela unidade no ano letivo que se 
iniciava. O sentimento experimentado pela 
nova diretora era um misto de vontade de 
trabalhar para fazer a diferença na vida 
daqueles alunos e de dúvidas sobre qual 
desafio, dentre tantos, enfrentar primeiro.

A escola Palmeiras fica em um bairro 
de classe média baixa, com um dos piores 
IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) 
do município do Rio de Janeiro. A escola 

1 Todos os casos e exemplos apresentados neste texto são 
reais, baseados nos registros de pesquisas realizadas ou está-
gios orientados pela autora. Os nomes dos personagens e das 
escolas são fictícios para preservar a identidade dos sujeitos. 
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atende a alunos que moram em diferentes 
comunidades do entorno e convive com si-
tuações de violência nas disputas pelo do-
mínio do tráfico de drogas na região. Bea-
triz conhecia bem aquela realidade e sabia 
que a solução para a maior parte dos pro-
blemas do entorno, que refletem na escola, 
estavam além de suas capacidades e atri-
buições. Porém, sabia também que apesar 
dos desafios externos, um trabalho eficiente 
na escola poderia impactar positivamente a 
trajetória escolar dos alunos. E, para isso, a 
gestão escolar pode fazer muita diferença.

1. A relevância da Gestão Escolar

A diretora Beatriz tem razão, como 
apontam os trabalhos de pesquisa acadêmi-
ca desenvolvidos nos últimos anos. A socio-
logia da educação, ao analisar as desigual-
dades educacionais, mostra que ainda que 
grande parte da explicação sobre as diferen-
tes trajetórias escolares seja explicada pela 
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origem socioeconômica dos alunos, uma 
parte dela está relacionada ao que acontece 
dentro da escola [1, 2, 3]. Ou seja, apesar 
de a origem social ser um fator importante 
na definição das oportunidades e trajetórias 
educacionais dos alunos, existem ações 
realizadas nas escolas que podem mini-
mizar este efeito, ofertando de forma mais 
equitativa a educação escolar. Como exem-
plos, reais e próximos, trazemos os dados 
de duas escolas públicas da rede municipal 
do Rio de Janeiro que embora localizadas 
em diferentes regiões, atendem a alunos de 
mesmo nível socioeconômico2. Os dois bair-
ros apresentam baixo IDH e taxa de anal-
fabetismo acima da média do município, 
além de estarem entre os mais violentos da 
cidade, com alto índice de letalidade. Assim, 
podemos considerar que as duas escolas 
atendem a públicos semelhantes no que se 
refere à vulnerabilidade social a que estão 
expostos. Porém, os resultados das duas 
escolas são muito discrepantes:

ESCOLA A ESCOLA B
Matrículas 701 314

INSE Grupo 3
(51,38)

Grupo 3
(53,32)

IDEB 4,3 6,9
Proficiência Média em 
Matemática (5o ano) 186,79 267,32

Proficiência Média em  
L. Portuguesa (5o ano) 176,20 230,13

% de alunos com 
aprendizagem adequada 
em Matemática (5o ano)

18% 91%

% de alunos com 
aprendizagem adequada 
em L. Portuguesa (5o ano)

18% 75%

Fonte: INEP, Microdados da Prova Brasil 2017. Escolas reais 
pertencentes à SME/RJ. Dados organizados pela autora.

2 Foi utilizado, como indicador de nível socioeconômico, 
o INSE calculado pelo INEP para cada escola participan-
te da Prova Brasil, com base em informações sobre os 
alunos (para mais informações, acessar a Nota Técnica 
do INEP que apresenta o cálculo do indicador e as va-
riáveis consideradas: INEP. Microdados da Prova Brasil. 
2015. Nota Técnica. Indicador de Nível Socioeconômico 
das Escolas de Educação Básica. Disponível em: http://
portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais).
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O que mais chama a atenção nos da-
dos apresentados acima é a diferença na 
porcentagem de alunos que terminam o 5o 
ano do ensino fundamental tendo aprendido 
o que deveriam aprender até aquela etapa 
da educação básica3. A partir dos dados, po-
demos inferir que a maioria dos alunos da 
Escola B termina o 5o ano tendo aprendido o 
que era esperado para aquela etapa da edu-
cação básica, ainda que enfrentem diversos 
desafios de vulnerabilidade social (privação 
financeira, pouco acesso a bens culturais, 
violência, entre outros). Indo mais além, po-
demos considerar que na Escola B os alu-
nos aprendem, apesar de sua condição so-
cial. Ainda que não possamos apontar uma 
relação causal ao procurar responder ques-
tões relacionadas à ciência social, podemos 
nos perguntar: o que acontece na Escola B 
que poderia explicar seus resultados? 

2. Escolas que fazem a diferença:  
a gestão como fator de eficácia

Ainda que se considere que os resul-
tados dos alunos nos testes de larga esca-
la sejam insuficientes para sintetizar todo 
o processo de aprendizagem, há que se 
admitir sua contribuição para mensurar as 
habilidades básicas da aprendizagem: lei-
tura e resolução de problemas. E, ainda, 
a possibilidade de visualizar contrastes na 
distribuição deste serviço. Algumas pes-
quisas [2, 3, 4, entre outras] identificaram 
uma série de fatores que estariam asso-
ciados a escolas consideradas eficazes4 

3 A partir da terceira meta do movimento Todos Pela Edu-
cação (2011), compreende-se por alunos com aprendiza-
gem adequada aqueles que alcançaram desempenhos 
superiores a 225 (no caso do teste de Matemática, 5o ano) 
e superiores a 200 (no caso do teste de Língua Portugue-
sa, 5o ano), estando nos níveis avançado e proficiente. 
4 As pesquisas sobre as escolas eficazes analisam os 
processos organizacionais e pedagógicos de escolas 
que apresentam bons resultados independentemente da 
condição socioeconômica de seu público.

como a Escola B. Entre os fatores esco-
lares que impactam o resultado de apren-
dizagem dos alunos, o trabalho docente 
aparece como principal explicação para a 
variação dos resultados entre as escolas. 
A gestão escolar aparece em segundo lu-
gar. Soares realça a importância da gestão 
entre os fatores intraescolares relaciona-
dos à eficácia escolar: “dentro da escola 
há dois importantes processos que intera-
gem para a produção do desempenho dos 
alunos: a gestão escolar e o ensino” [5]. 
Voltamos então à inquietação da diretora 
Beatriz: como a gestão escolar pode fazer 
a diferença? Como o trabalho desenvolvi-
do pelo diretor (ou equipe de gestão) pode 
favorecer a aprendizagem?

Quase todos os estudos de eficácia esco-
lar mostram a liderança como fator-chave, 
tanto na escola primária quanto na secun-
dária. Gray (1990) diz que ‘a importância da 
liderança dos diretores é uma das mensa-
gens mais claras da pesquisa em eficácia 
escolar’. [...] o estudo da literatura revela 
que três características foram encontradas 
frequentemente associadas à liderança de 
sucesso: propósito forte, envolvimento de 
outros funcionários no processo decisório, 
e autoridade profissional nos processos de 
ensino e aprendizagem [2].

Vários outros autores buscaram iden-
tificar quais seriam as práticas e perfis de 
atuação de gestores escolares que estariam 
associados à melhoria de resultados esco-
lares. Vale destacar que a maior parte dos 
autores ressalta que este “efeito gestão”, 
acontece de forma indireta, passando mui-
tas vezes por sua relação com o trabalho 
dos professores. A mobilização dos demais 
profissionais em direção a um ensino-apren-
dizagem mais eficaz, através da articulação 
do planejamento, organização e acompa-
nhamento/avaliação, influenciam indireta-
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mente o desempenho escolar dos alunos, 
conforme destacam Soares e Teixeira [6]. 
Oliveira e Paes de Carvalho [7], utilizando 
dados das edições da Prova Brasil, apre-
sentam uma relação significativa entre a 
percepção que os professores têm da equi-
pe de direção da escola (chamado pelas 
autoras de Índice de Liderança do Diretor) 
e os resultados dos alunos. De acordo com 
os achados da pesquisa, as escolas onde 
os professores reportaram maior Índice de 
Liderança do Diretor tendem a apresentar 
melhores resultados. Em uma pesquisa de 
campo realizada na rede municipal do Rio 
de Janeiro, conheci a diretora Bianca, tam-
bém à frente de uma escola que enfrentava 
grandes desafios sociais, mas apresentava 
resultados acadêmicos5 bem acima da mé-
dia das escolas da rede. Nas entrevistas 
com os professores da escola ficou nítido o 
reconhecimento do trabalho desenvolvido 
pela diretora e a referência de liderança que 
tinham na sua gestão. Um dos professores 
comentou: “A nossa diretora é presente, 
atuante... incisiva quando precisa ser...”.

Um dos efeitos positivos do trabalho 
dos gestores escolares está na construção 
de um ambiente favorável para a permanên-
cia dos professores na escola. Sabemos 
que a rotatividade e o absenteísmo docente 
têm um impacto negativo importante para a 
aprendizagem dos alunos [8,9]. Minimizar 
esse problema seria uma das estratégias 
de ação eficaz da direção escolar. Boyd 
e colegas [10] dedicam especial atenção 
aos fatores contextuais da escola (incluin-
do aqueles relacionados à gestão) e seus 
impactos nas decisões dos professores em 
permanecer ou não. Na pesquisa dos au-
tores, os professores da amostra apontam 
a relevância do apoio da equipe de gestão 

5 Tendo como referência o nível de proficiência alcança-
do pelos alunos nos testes da Prova Brasil para o 5o e o 
9o anos.

escolar para sua decisão de continuar tra-
balhando na mesma unidade. 

Em uma escola municipal na zona nor-
te do Rio de Janeiro, também enfrentando 
desafios sociais no atendimento a diferen-
tes comunidades, um professor exemplifi-
ca bem esta relevância: “Aqui eu trabalho 
tranquilo, dou a minha aula... é diferente de 
outras escolas que eu trabalhei. Eu sei que 
não vai ter aluno chutando a porta da sala 
e nem qualquer outra confusão. Porque a 
diretora não deixa isso acontecer. É bom 
ter essa tranquilidade, se pudesse eu fica-
va só nessa escola”. Em outras entrevistas 
nesta escola, os professores confirmavam 
características da gestão escolar (apoio 
nas decisões dos professores, atenção à 
disciplina dos alunos, entre outras) como 
determinantes para a decisão de continua-
rem atuando ali, destacando a baixa rota-
tividade docente naquela unidade escolar. 

Em uma ampla pesquisa quantitativa a 
partir das respostas de professores e direto-
res de 97 escolas da Holanda, Bruggengate 
e colegas [11] buscam responder à pergun-
ta: como os diretores podem fazer a diferen-
ça? Entre os achados, destaca-se: os líde-
res escolares têm uma grande influência em 
desenvolver orientações nas escolas para 
manter o que pode ser chamado de orga-
nização de um ambiente para a aprendiza-
gem. Oliveira [12] também encontrou uma 
associação positiva entre a percepção dos 
professores sobre o clima escolar e os resul-
tados dos alunos, em uma amostra de esco-
las da rede municipal do Rio de Janeiro.

Betânia parece saber sobre esta in-
fluência... Ela é diretora da escola Man-
gueira há 19 anos. A escola está localiza-
da também na zona norte do município do 
Rio de Janeiro, próximo a uma estação de 
trem e na divisa entre duas comunidades 
dominadas por facções criminosas rivais. 
Os resultados dos alunos estão acima da 
média da região e de toda a rede munici-
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pal de ensino e a escola já ficou entre as 
20 melhores escolas públicas do Rio de 
Janeiro6 além de ter recebido inúmeros 
prêmios expostos na sala da equipe de 
gestão. Mas não foi sempre assim. Em en-
trevista, Betânia nos contou um pouco de 
seu esforço, junto à equipe, para levantar 
a escola: “[...] essa escola teve uma época 
que ela tava muito caída né, o desempe-
nho lá embaixo, ela fisicamente também 
muito destruída”. Além das reformas e ma-
nutenções7, a diretora investiu em alguns 
cuidados na rotina escolar, construindo um 
ambiente reconhecidamente propício para 
a aprendizagem. Estes cuidados incluíam 
organização de horários, monitoramento 
da entrada e retorno às salas após o re-
creio, apoio aos professores nas resolu-
ções disciplinares, entre outros8. 

Outra pesquisa em escolas primárias 
da Holanda, realizada por Honingh e Hooge 
[13], apesar de não associar diretamente a 
atuação do diretor aos resultados escola-
res, dimensionou como o trabalho do diretor 
pode afetar a colaboração docente, que tem 
papel fundamental para o sucesso escolar. 
Oliveira, Paes de Carvalho e Carrasqueira 
[14] também encontraram resultados pare-
cidos para as escolas brasileiras: aquelas 
que reportavam percepção mais positiva 
dos professores sobre a colaboração en-
tre a equipe tendiam a apresentar melho-
res resultados. E, mais ainda, a percepção 
que os professores tinham sobre a equipe 
de gestão influenciava o índice de cola-

6 Incluindo as escolas federais e colégios de aplicação. 
7 Tendo visitado mais de 80 escolas da rede municipal, 
fiquei impressionada com a infraestrutura desta unidade.
8 A diretora Betânia nos enumerou as seguintes medi-
das adotadas para melhorar o clima escolar e o ambien-
te para a aprendizagem: sala conjunta para a equipe de 
gestão, presença constante nos centros de estudo (reu-
niões com toda a equipe docente), revisão do regimento 
escolar (em equipe), fortalecimento do grêmio estudantil, 
reuniões de equipe para acompanhamento do desempe-
nho dos alunos (antes dos conselhos de classe bimes-
trais), investimento nas relações pessoais (lanches cole-
tivos nas reuniões, comemorações, etc.).

boração docente, ou seja, em escolas em 
que os professores tinham uma percepção 
mais positiva sobre a liderança do diretor, 
eles tendiam a ser mais colaborativos. Vi-
mos isso na prática em uma pesquisa sobre 
a implementação do Turno Único Carioca 
[15], na rede municipal do Rio de Janeiro. 
Em algumas das escolas pesquisadas, as 
diretoras faziam um uso efetivo do tempo 
destinado às reuniões diárias com a equipe 
docente. O planejamento destes encontros, 
com foco na melhoria da aprendizagem dos 
alunos, proporcionava o desenvolvimento 
de trabalho em equipe e um sentimento de 
pertencimento ao grupo, conforme relata-
ram professores entrevistados. 

Uma liderança ativamente voltada para 
a melhoria do ensino e a aprendizagem tem 
sido apontada como caminho para uma ges-
tão eficaz. Shatzer e colegas [16] buscaram 
identificar diferentes tipos de liderança9 es-
colar e suas associações com os resultados 
escolares nos Estados Unidos. Encontra-
ram que a Liderança Instrucional (aquela 
mais voltada para o ensino e a aprendiza-
gem) tem maior poder explicativo para a va-
riação dos resultados escolares: “Os resul-
tados deste estudo comprovam a conclusão 
de que a liderança instrucional tem uma 
vantagem sobre a liderança transformacio-
nal em relação aos resultados dos alunos” 
[16]. Ainda que os diretores escolares não 
atuem diretamente nas atividades acadêmi-
cas, sua participação no monitoramento dos 
resultados de aprendizagem e o suporte aos 
professores na análise desses resultados, 
tomando as providências necessárias, são 
ações fundamentais. Clara, diretora de uma 
escola da zona oeste do Rio de Janeiro, de-
dica parte de seu tempo ao monitoramento 
dos resultados dos alunos de sua escola. 
9 Dentre elas, destacam-se a Liderança Instrucional (com 
foco nas questões pedagógicas), a Liderança Transfor-
macional (que supõe a mobilização e a participação do-
cente) e a Liderança Integrada, reunindo características 
das duas anteriores.
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Em uma ocasião, com gráficos nas mãos, 
conversava com uma professora do 4o ano 
sobre os resultados da sua turma: “No pri-
meiro bimestre 30% da turma ficou com I10 
em Matemática. E no segundo bimestre, 
40%... o que está acontecendo? Precisa de 
alguma ajuda para um trabalho de recupe-
ração com estes alunos?”. Nota-se, na fala 
da diretora (e pela observação da relação 
estabelecida com a equipe docente), uma 
busca pela solução conjunta, uma co-res-
ponsabilização pela aprendizagem dos alu-
nos. E para acompanhar o desenvolvimento 
da aprendizagem dos alunos, os dados das 
avaliações externas são importantes fontes 
de informação e têm sido utilizados em es-
colas consideradas eficazes:

[...] para algumas diretoras, as avaliações 
externas estimulariam investimentos em 
recursos pedagógicos; facilitariam o pla-
nejamento escolar com base nos indica-
dores produzidos por elas; e auxiliariam 
na compreensão de problemas relativos à 
evasão escolar e repetência. [17]

Para que as escolas melhorem seu 
desempenho, é preciso reconhecer as di-
ficuldades/lacunas de aprendizagem dos 
alunos e atuar, de forma compensatória, 
para que avancem. Este foi o resultado 
do estudo de caso realizado por Mboza-
ki [18] em escolas africanas em contexto 
social desafiador. A autora considera que 
a liderança de sucesso nas escolas em 
desvantagens sociais tem de considerar 
as seguintes dimensões: estratégias, mo-
nitoramento, foco nas ações pedagógicas 
e compensação (entendida como recupe-
ração da aprendizagem). 

Uma liderança escolar eficaz também 
envolve o diálogo com a comunidade esco-

10 Na avaliação da Rede Municipal do Rio de Janeiro, os 
alunos são classificados em cada disciplina seguindo os 
conceitos: Insuficiente, Regular, Bom e Muito Bom. 

lar, especialmente alunos e responsáveis. 
Segundo Werle e Andino [19] este diálogo 
deve incluir, também, a discussão e o enga-
jamento sobre os resultados das avaliações 
externas obtidos pela escola. De acordo 
com os autores, a análise e as ações cole-
tivas a partir das informações e dados es-
colares podem interferir positivamente na 
aprendizagem. Para tanto, os canais de co-
municação e esclarecimento de dúvidas na 
escola devem permanecer abertos. 

Este texto apresentou os achados de 
pesquisas que apontam como o trabalho 
da gestão escolar pode fazer a diferença 
para os resultados alcançados pela escola, 
sumarizando e exemplificando estes acha-
dos. Com base nesta reflexão, sintetizamos 
abaixo ações da gestão escolar identifica-
das em escolas consideradas eficazes:

•  Ser uma referência de liderança para 
sua equipe, estando presente e atuan-
do efetivamente na rotina escolar [7];

•  Fortalecer o vínculo dos professores 
com a escola, evitando a rotatividade 
e o absenteísmo docente [8,9,10];

•  Proporcionar um ambiente propício 
para a aprendizagem, cuidando de 
questões como disciplina e rotina da 
escola [11,12]

•  Favorecer a colaboração e o trabalho 
em equipe entre os docentes [13,14];

•  Dar atenção às questões relacionadas 
à aprendizagem dos alunos, espe-
cialmente monitorando os resultados 
e dando suporte aos professores em 
estratégias de recuperação da apren-
dizagem [16,17,18];

•  Estabelecer e manter um diálogo com 
a comunidade escolar, especialmente 
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alunos e responsáveis, incluindo a dis-
cussão e o acompanhamento dos re-
sultados alcançados pela escola [19]. 

3. Recomendações baseadas  
em evidências para as políticas 
educacionais com foco na  
gestão escolar 

O diálogo entre a pesquisa acadêmi-
ca, a gestão pública e o campo (no caso, 
as escolas) deve ser estimulado no intui-

to de unir esforços em prol de um objeti-
vo comum: melhorar a aprendizagem dos 
alunos. Neste sentido, as políticas públicas 
educacionais, em sua formulação, devem 
considerar os achados de pesquisa que 
dialogam com contextos locais. Assim, as 
políticas públicas que pretendem investir 
no trabalho da gestão escolar como ca-
minho para a efetivação da oferta de uma 
educação de qualidade devem considerar 
estes achados de pesquisas nos desenhos 
a serem propostos. O quadro abaixo sinte-
tiza algumas sugestões nesta direção:

Seleção de diretores escolares

Em consonância com a meta 19 do PNE 2014-2024, propor como uma das estratégias de seleção de diretores 
a apresentação de um Plano de Gestão para o primeiro ano de mandato. No documento deverão estar claras 
as estratégias do diretor para: acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos alunos; fortalecer as relações 
interescolares; estabelecer diálogo e parceria com as famílias dos alunos. Para que esta iniciativa seja efetiva é 
necessário que se considere, na avaliação do plano, a viabilidade das estratégias propostas (ações concretas, 
monitoráveis). Ainda, é preciso prever, no âmbito da Secretaria, o acompanhamento e avaliação dos resultados 
do Plano, com definição prévia dos encaminhamentos a serem tomados no caso do não cumprimento do que foi 
proposto.

 
Formação continuada para diretores em exercício

Levantar, junto aos diretores da rede, os principais desafios enfrentados em sua escola no que se refere a: relações 
interpessoais; rotatividade docente; resultados de aprendizagem dos alunos; relações com as famílias dos alunos; 
condução da liderança na unidade escolar. O material recolhido servirá de insumo para cursos e outras iniciativas da 
Secretaria.

Propor cursos de curta duração para atender as principais demandas relatadas no levantamento. Considerar, como 
metodologia, a interação entre os pares a partir da discussão fundamentada de casos (Cases – metodologia que tem 
sido bastante utilizada internacionalmente na formação continuada de educadores).

Interação Secretaria de Educação/Escolas

Estabelecer um setor responsável por viabilizar canais de comunicação direta com a direção escolar para troca de 
experiências e solução de dúvidas.

Propor e acompanhar intervenções específicas para situações pontuais, que promovam a mentoria entre diretores da 
rede. Favorecer, assim, a solução de um problema a partir da experiência dos colegas, considerando as adequações 
contextuais.
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