
VIA DE MÃO DUPLA 
Ser diretor e ao mesmo tempo professor é uma realidade 
cada vez mais comum. Saiba como conciliar os dois papéis 

cumular funções, geralmen
te, não é algo visto com bons 
olhos no mundo empresarial. 

Mas o fato acontece e se repete e, no 
mercado educacional, isso também 
não é diferente. Quantos professores 
já se tornaram diretores, mas conti
nuam lecionando? Às vezes esta situ
ação pode ser uma necessidade finan
ceira da escola, recém inaugurada, ou 
uma vontade pessoal do educador de 
continuar ensinando. Seja qual for o 
seu caso, o fato é que esta "dupla jor
nada" tem prós, mas também contras, 
e é preciso muito jogo de cintura para 
conciliar os dois papéis. 

Em entrevista à Gestão Educacional 
de junho (edição 61, página 12), a 
professora Maria Lúcia Marcondes 
Carvalho Vasconcelos, ex-secretária 
de Estado de Educação de São Paulo 
e conselheira titular do Conselho 
Municipal de Educação de São Paulo, 
reforça que a gestão escolar sempre 
foi realizada por professores que vão 
assumindo cargos administrativos 
e acumulando essas funções direti
vas. Para ela, isso é positivo porque 
os docentes efetivamente entendem 
de educação, além de compreende
rem melhor a visão dos outros edu
cadores que atuam em sala de aula. 
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Mas M a r i a Lúcia ressalta: "É impor
tante que estes professores-gestores 
se aprimorem nas funções diretivas 
e adquiram uma visão mais geren
cial , fazendo cursos de especializa
ção, mestrados, etc." 

O consultor educacional e colu
nista da Gestão Educacional, Marcelo 
Freitas, de Belo Horizonte (MG), 
lembra que, até há pouco tempo, não 
existiam as opções que estão dispo
níveis hoje para formação de direto
res, com cursos de gestão de escolas 
e especializações. "Por isso mesmo, 
muitos professores acabavam por 
assumir a cadeira do diretor e, não 
poucas vezes, bem despreparados pa
ra isso." Para ele, é comum no Brasil 
a carreira de professor acabar c u l m i 
nando com o cargo de direção. "São 
bons professores que acabam por se 
tornar diretores, mui to em vir tude 
de uma atitude de liderança positi
va e de uma visão que, vez por outra, 
extrapola os l imites da sala de au
la", analisa. 

ALGUNS EXEMPLOS 
O professor Pedro Adriano Brandalise, 
que leciona Matemática há 25 anos, 
acumula a função de diretor há oi
to no Curso e Colégio Acesso, de 
Curitiba (PR), desde que foi fundado, 
em 2003. "No caso do Acesso, foi pre
ciso quando o colégio abriu, mas um 
professor pode se tornar diretor de 
acordo com as suas habilidades." 

Necessidade também foi o caso 
da Escola Adventista de Cachoeira 
do Sul, no Rio Grande do Sul. A pro
fessora e hoje diretora Denise Josete 
Beladona Menezes, 23 anos de ma
gistério, começou a carreira na rede 
pública. "Na época se fazia necessá
rio, em função do aspecto financei
ro, que a diretora desse aula e res
pondesse pela secretaria. A escola foi 
crescendo, outros setores foram sen
do acrescentados e, em função da 
compatibilidade com a sala de aula, 
eu f u i permanecendo nela. Hoje a es
cola está com 101 alunos e eu desem
penho a função de professora pela 
manhã e diretora à tarde." 

O fato se repete em escolas de 
menor porte. Luciana Zaterka, da 

Escola Carlitos, de São Paulo (SP), as
sim como seus colegas de profissão, 
acaba tendo de conciliar o cotidia
no de diretora do ensino fundamen
tal II com o de professora de Temas 
Transversais. "Não saberia dizer se 
o acúmulo de ambas as funções 'faz 
parte' do mercado das escolas par
ticulares", salienta. Na experiência 
dentro da Carlitos, a decisão de u n i r 
as duas coisas tem mais relação com 
a proximidade dos alunos do que com 
algum tipo de economia. "Da nos
sa perspectiva, o objetivo é conhe
cer melhor os estudantes para, den
tro de l imites, se aproximar deles. No 
meu caso específico, aproveitei a m i 
nha formação (graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutoramento em 
Filosofia) para lecionar princípios de 
Filosofia para os alunos." 

BOM OU RUIM? 
Uma opinião unânime entre os pro-
fessores-diretores é que existem mais 
vantagens do que desvantagens na ro
tina profissional e da escola. Entre os 
pontos positivos, Luciana aponta a 
aproximação, diagnóstico da dinâmi
ca c localização mais clara dos proble
mas levantados pelo orientador e ou
tros professores. Brandalise acredita 
que o contato com os alunos fica ainda 
melhor. "O processo fica mais imedia
to por não ter que passar por interme
diários e os problemas do dia a dia são 
resolvidos com mais facilidade, adian
tando o andamento da rotina escolar." 

Já Denise, da Escola Adventista, 
vai ainda mais longe: acredita que 
todas as pessoas que têm um cargo 
administrat ivo nos setores da educa
ção deveriam estar em sala de aula. 
"Assim, ninguém perderia o funda
mento do seu trabalho. Mas dentro 
do sistema em que vivemos é notó
ria a impossibilidade desse fato, em 
função da falta de tempo e das de
mais exigências do processo". Para 
faci l i tar o desempenho "na sobre
carga", a diretora diz que ter uma 
equipe docente comprometida aju
da mui to o gestor. "Na nossa escola, 
há um grupo totalmente comprome
tido com a fiiosofia e a missão que 
escolheu." 

Luciana Zaterka, diretora do ensino fundamental 
II da Escola Carlitos: "Aproveitei a minha forma
ção para lecionar princípios de Filosofia para os 
alunos" 

O fato dc estar em sala de au
la também ajuda o gestor a ter uma 
percepção mais realista e não co
brar resultados ou posturas que não 
são condizentes com o cotidiano da 
equipe docente. "Isso é fundamen
ta l e ajuda a def in i r o per f i l da ad
ministração da escola", enfatiza 
Denise. Vivências dist intas, segun
do Freitas, sempre agregam valor à 
atividade pr inc ipa l . "E assim tam
bém com a função de direção educa
cional , seja como professor, orienta-
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dor ou mesmo como um executivo 
de outro segmento. Experiências 
diversas sempre enriquecem e aju
dam a encontrar alternativas de so
lução para os problemas do dia a 
dia". 

Apesar do lado bom, Marcelo 
Freitas crê que professores que se 
tornam diretores têm a tendência 
de reproduzir e cristalizar teorias 
e conceitos já ultrapassados. "Ou 
mesmo o corporativismo reinante 
no campo docente, tornando a es
cola impermeável à inovação. Basta 
olharmos para as escolas para en
tender melhor a que estamos nos 
referindo. Elas são um dos pou
cos tipos de instituição que, ao lon
go dos séculos, muito pouco evolu
íram." 

O especialista cita o lado "per
verso" de ter duas funções. "Na 
grande maioria das vezes, ser um 
bom professor não significa ser um 
bom diretor. As habilidades e com
petências requeridas são distintas 
e, por isso mesmo, acabam levando 
a escola ao insucesso enquanto ne
gócio. É aquela velha história: 'ca
da macaco no seu galho'", analisa. 
Segundo Freitas, o ideal para que 
a escola tenha sucesso é que a ins
tituição seja dirigida como um ne
gócio como qualquer outro. "Claro, 
respeitando as especificidades, 
mas é isso que as escolas precisam. 
Acredito que a direção tende a ter 
mais sucesso estando mais próxima 
de uma formação como a de admi
nistrador de empresas do que como 
professor", completa. 

Entretanto, ele ressalta que o co
nhecimento do "produto" também 
é fundamental. "Em virtude disso, 
mesmo os especiallistas em admi
nistração, economia ou especializa
ções do gênero devem caminhar no 
sentido da formação ou especializa
ção em educação. Assim podem me
lhor avaliar as possibilidades de re
sultados e as tecnologias de gestão 
que mais possibilidades de sucesso 
possam vir a ter nas escolas." 

A tendência, diz o consultor, é 
que grande parte das redes de edu
cação estão adotando um critério 

diferente para contratação dos ges
tores. "Elas passaram a buscar exe
cutivos de outros segmentos para 
dirigir as suas escolas. Com isso, es
peram quebrar alguns paradigmas e 
inserir conceitos mais modernos de 
gestão, como por exemplo a merito-
cracia, remuneração variável, ges
tão por metas e resultados e siste
mas de gerenciamento integrado." 

LIMITES E DESAFIOS 
A ambiguidade da função também 
é uma questão complicada. Como 
dizer não para um aluno em sala 
de aula e como chamar a atenção 
do mesmo estudante na sala da di
reção? Eis um dilema complicado. 
A saída é impor limites e deixar 
claro para os alunos que são dois 
papéis diferentes, porém, exercidos 
pela mesma pessoa. "Nunca dou 
uma bronca como diretor usan
do o guarda-pó, por exemplo, por
que ele pertence ao professor. Para 
os alunos é d i f íc i l diferenciar es
tes dois papéis. E como o papel de 
um ator na novela e sua vida re
al", conta Pedro Brandalise. "Sem 
dúvida, a única desvantagem é o 
fato dos alunos muitas vezes con
fundirem os papéis", diz Luciana. 
Neste caso, a diretora Denise acre
dita que a posição do diretor-pro-
fessor em sala de aula fica ainda 
maior. "Ele deve ter o domínio to
tal do conteúdo e da disciplina pa
ra conduzir com total segurança o 
processo educativo." 

O diretor-professor tem a vanta
gem de ser um profissional flexível 
e que se adapta com mais facilida
de às situações de crise. No entanto, 
quais são os desafios para exercer 
estas duas funções? Para Luciana, 
que não tem planos de abandonar a 
jornada dupla, o mais di f íc i l é exer
cer a função com autoridade sem 
cair no autoritarismo. "Acho que 
se o professor tiver capacidade de 
ver o todo, capacidade de lideran
ça e ainda um bom distanciamento 
frente aos alunos, autoridade e res
peito sem ser autoritário - qualida
des que considero essenciais para o 
exercício da função -, o professor 

pode sim gradualmente tornar-se 
um bom diretor", afirma. 

O diretor do Curso e Colégio 
Acesso afirma que o profissional 
não pode cair na armadilha de usar 
o poder em seu favor. "Tem que di
ferenciar sempre. Separe as ativida
des e atitudes e jamais oprima um 
aluno em sala de aula." A diretora 
Denise dá uma dica importante a es
se gestor: não fazer de nenhuma das 
atividades um trabalho secundário. 
"Jamais perca o foco da educação. 
O professor-gestor tem por obriga
ção atualizar-se de forma a ser ca
paz de permanecer exercendo suas 
funções no mundo em transforma
ção em que está vivendo", comple
menta. 

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 63, p. 30-32, ago 2010.




