
EXPERIÊNCIA IMPORTA 
PARA DIRETORES 
Pesquisadores americanos analisam perfil de gestores e sua 
relação com o desempenho das escolas em que atuam 

Muitos estudos já tentaram 
apontar com precisão as ca
racterísticas que tornam um 

professor eficiente. Não muitos ten
taram fazer o mesmo em relação aos 
diretores de escolas. Um gestor expe
riente é melhor no trabalho do que, 
digamos, um novato? E quanto à ex
periência como diretor assistente e 
professor? Ter um diploma de uma 
universidade Ivy League (grupo de oito 
universidades privadas de grande pres

tígio nos Estados Unidos) indica que o 
diretor realmente saberá como dirigir 
uma escola? A base de pesquisa nos 
Estados Unidos sobre todas estas ques
tões é muito pouca. 

Um novo estudo - "Diretores de 
Escola e Desempenho Escolar" - bus
ca ampliar essa base de conhecimen
to. Analisando 20 anos de dados sobre 
centenas de diretores do sistema es
colar público da cidade de Nova York, 
os pesquisadores Damon Clark, Paco 

Martorel l e Jonah Rockoff tentam de
terminar quais qualidades de gestores 
parecem ser mais intimamente ligadas 
a bons resultados para suas escolas, 
como ganhos em conquistas estudan
tis, redução de absenteísmo entre pro
fessores e alunos, além de taxas meno
res de rotatividades dos docentes. 

Em Nova York, assim como em ou
tros lugares, os diretores não são alea
toriamente designados para escolas. Os 
mais experientes, por exemplo, se tive
rem escolha, tendem a mudar para ins
tituições de ensino de mais alta perfor
mance com o passar do tempo, ou, ao 
contrário, são chamados para coman
dar escolas com os piores registros de de
sempenhos. Mas os pesquisadores con
trolam as diferenças socioeconômicas e 
de desempenho entre escolas ao com
pararem diretores com seus sucessores 
e antecessores nas mesmas instituições. 
Isto foi particularmente fácil de se fazer 
na cidade de Nova York, devido a um i n 
centivo de aposentadoria de 1991, que 
induziu um quarto dos m i l diretores da 
cidade a se aposentarem naquele ano. 

A descoberta mais clara é aquela que 
as pessoas já devem esperar: diretores fi
cam melhores a cada ano de experiência, 
particularmente nos primeiros anos de 
trabalho. Se isso parece familiar, é por
que existe uma similar e frequentemente 
citada descoberta sobre professores. Eles 
melhoram com a experiência, mas so
mente até o terceiro ano de trabalho. 

Ter se formado em uma universi
dade altamente seletiva, por outro la
do, ou atuar como professor na sala 
de aula pareceu ser menos importan
te para os diretores neste estudo. Os 
pesquisadores ainda descobriram que 
a experiência como diretor-assisten-
te parece levar a melhores resultados 
escolares, mas apenas para gestores 
inexperientes. 

As descobertas também foram 
combinadas sobre outro aspecto: se os 
diretores que passaram por programas 
de treinamentos foram mais eficazes 
do que seus colegas não treinados. A 
performance melhorou nas escolas co
mandadas por diretores que partici
param do Programa Cahn Fellows, 
que é administrado pela Universidade 
de Professores, na Universidade de 



Columbia. Quando uma escola recebia 
um gestor do Programa de Diretores 
Aspirantes (Aspiring Principals 
Program - APP) , no entanto, o desem
penho escolar não melhorava - pelo 
menos não no curto prazo. Mas os d i 
retores do Programa Cachn Fellows são 
profissionais experientes, escolhidos a 
dedo das escolas de maior desempe
nho da cidade. Já os diretores da A P P 
são novatos por definição, e o estudo 
também descobriu que eles tendem a 
ser designados para escolas que já pa
recem ter uma trajetória descendente, 
o que torna difícil tirar qualquer con
clusão definitiva sobre o relativo su
cesso desses programas de desenvolvi
mento profissional. 

Os pesquisadores americanos disse
ram que suas descobertas sobre o valor da 
experiência levantam implicações impor
tantes sobre políticas públicas. Conforme 
eles escreveram: "primeiro, elas alertam 
administradores distritais para o custo 
potencial de se ter diretores experientes 

Apesar dos pesquisadores serem 
cautelosos, entretanto, este estudo não 
é um experimento aleatório, o que sig
nifica que não se pode realmente di 
zer que qualquer uma das caracterís
ticas identificadas cause um melhor 
desempenho escolar. Para reforçar 
suas análises, eles planejam se aprovei
tar de um experimento natural que eles 
encontraram nos dados. Sob os termos 

do plano de incentivo à aposentadoria 
de 1991, diretores t inham que estar em 
uma certa idade ou ter acumulado cer
tos níveis de experiência para estarem 
qualificados. Isso permite aos pesquisa
dores se voltarem para os dados e com
parar diretores que, por pouco, não se 
qualificaram com aqueles que, por pou
co, qualificaram-se. O método é o que 
os pesquisadores chamam de "desenho 
de regressão descontínua" e especialis
tas dizem que essa é a segunda melhor 
opção depois de um experimento puro 
para resolver questões de nexo causal. 

Este estudo faz parte de um pa
cote de novos trabalhos postados re
centemente pelo Centro de Análise 
de Evolução de Dados em Pesquisa 
Educacional, um centro federal opera
do pelo Instituto Urbano. 

deixando seus empregos ou equivalente
mente, e informam a eles sobre os benefí
cios associados à retenção de gestores ex
perientes. Segundo, elas alertam para as 
consequências das altas taxas de rotativi
dade em escolas menos favorecidas." 
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