
A gestão foi à
sala do diretor
Escolas começam a currículo, pensamento estratégico
e até MBA de seus diretores. Será o fim do amadorismo?

Alguns são bonachões,
carismáticos e, talvez
por isso, mantêm com

alunos e professores uma relação de
amizade e afeto. Outros são mais si-
sudos: cuidam pessoalmente para que
ninguém saia da linha e encaminham
os indisciplinados ao SOE, o velho
"Serviço de Orientação Educacional".
Seja qual for o caso, os diretores de
escola quase sempre são vistos pelos
estudantes e pais como grandes edu-
cadores - e não como profissionais
que, de fato, "dirigem" a escola.

E lógico que, em muitos casos, essa
visão é meramente parcial. Nas ins-
tituições privadas, sempre houve di-
retores cuidando - e muito bem - de
assuntos como contratação de profes-
sores, controle de custos, marketing
e tudo o mais que tem a ver com ges-
tão. O problema é que os tempos mu-
daram e, aparentemente, dirigir uma
escola se tornou uma tarefa bem mais
complexa do que já foi. Embora não
existam dados precisos, alguns espe-
cialistas garantem que grande parte
desses profissionais ainda precisa se
adaptar às novas exigências do mer-
cado de educação.

La Salle Santo Antônio, em Porto Alegre: processo seletivo para contratar diretor
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O motivo é o gradual envelheci-
mento do país. Com a queda da taxa
de natalidade e o aumento da perspec-
tiva de vida da população, o Brasil vem
se tornando uma nação mais madura
— e isso significa que a quantidade de
alunos em busca de matrículas no en-
sino básico estagnou. Ao mesmo tem-
po, com a estabilização da economia a
partir do Plano Real, houve um boom
no número de instituições privadas de
ensino. O Censo Escolar de 2004 mos-
tra que o Brasil tem, atualmente, 35,2
mil escolas particulares, 30% a mais
do que em 2002. Ou seja: hoje, exis-
tem mais colégios para menos alunos.
O resultado, claro, é um aumento da
competição. Daí a necessidade de con-
tar com diretores altamente qualifica-
dos: em um mercado escasso, eles pre-
cisam ser capazes de diversificar ser-
viços e elaborar estratégias de cresci-
mento para suas escolas. Em resumo,
cuidar de tarefas bem mais espinho-
sas do que despachar alunos baguncei-
ros para o SOE.

Processo seletivo - "Antigamen-
te, as escolas privadas não enfrenta-
vam grande concorrência e, por isso,
os diretores não precisavam de mui-
ta preparação. Esse quadro mudou",
garante Luis Roberto Antonik, profes-
sor do Centro Universitário FAE Bu-
siness School, de Curitiba. Ele acres-
centa que, hoje, são poucas as pessoas
que têm condições de pagar uma es-
cola particular para seus filhos. E
aquelas que conseguem bancar a
matrícula, naturalmente, buscam a
melhor instituição. "Por isso, o ní-
vel de exigência aumentou muito na
rede privada", conta Antonik, que



também é mestre em Administra-
ção Pública pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV-RJ).

Na hora de nomear ou contratar
um diretor, as escolas tradicionalmen-
te optam por profissionais conserva-
dores. Trata-se de uma solução casei-
ra. Em geral, os escolhidos são mem-
bros de ordens religiosas com algum
conhecimento em temas administra-
tivos. Já as instituições mais novas —
criadas nas últimas duas décadas, por
exemplo - procuram preencher a vaga
de diretor com profissionais habilita-
dos a comandar uma organização. "As-
sim como as empresas, as escolas só
sobreviverão se profissionalizarem a
gestão, trabalhando para melhorar a
qualidade e reduzir os preços", enten-
de Cláudio Lubascher, coordenador
dos cursos de pós-graduação em Ad-
ministração da Faculdades Curitiba.

Alguns colégios mais antigos já
começam a seguir esse novo para-
digma. Um exemplo é o La Salle San-
to Antônio, de Porto Alegre. "Fui es-
colhido por meio de um processo se-
letivo que avaliou as capacidades de
vários candidatos", conta o teólogo
Omero Freitas Borges Júnior, nomea-
do diretor da escola em janeiro des-
te ano. Além de profissionalizar o sis-
tema de contratação, o La Salle se
esforça para oferecer uma boa infra-
estrutura aos seus 930 alunos. Na
instituição há lojas, livrarias, acade-
mia de ginástica e outros serviços.
As novidades foram implantadas ao
longo dos últimos anos como estra-
tégia para atrair novos alunos. "Hoje,
somos a unidade do La Salle que
mais cresce em número de matrícu-
las no Rio Grande do Sul", comemo-
ra Borges Júnior. "As escolas tradi-
cionais estão abrindo os olhos e per-
cebendo que só com diferenciais é pos-
sível se manter no mercado."

Não por acaso, já existem alguns
cursos para os professores que dese-
jam se especializar na gestão escolar.
A Rede Sinodal de Educação, por
exemplo, que atua na Região Sul e
congrega 60 instituições de ensino bá-
sico, criou um programa próprio de
qualificação — um MBA em Gestão
Educacional, disponível aos adminis-

Encontro da Escola de Gestores: Mec quer profissionalizar a direção em colégios públicos

tradores de todas as escolas da rede.
Segundo Sílvio Jung, diretor executi-
vo da Sinodal, 5,5 mil alunos novos
ingressaram no Sinodal, nos últimos
cinco anos, um crescimento de 15%.
"Com certeza, grande parte desse bom
resultado deve ser atribuído à reci-
clagem pela qual os nossos diretores
vêm passando", opina Jung. Quem
também aposta na especialização é a
Faculdades Integradas Curitiba. A
partir do segundo semestre deste ano,
a escola abrirá uma pós-graduação em
Gestão Estratégica de Instituições de
Ensino. O curso abordará noções teó-
ricas, mas vai se concentrar em pro-
blemas práticos que surgem no dia-a-
dia de um diretor, a partir de estudos
de casos reais.

E as escolas públicas? - Enquanto
as escolas privadas buscam resolver
o problema da falta de qualificação dos
diretores, as públicas continuam sub-
mersas na ineficiência. As exigências
para quem pretende ocupar o cargo
de diretor em colégios estaduais ou
municipais são mínimas - às vezes,
nem mesmo um diploma do curso de
Magistério é necessário. Por isso, al-
gumas escolas são dirigidas por pro-
fessores de Educação Física, por exem-
plo, eleitos simplesmente por conta
de sua popularidade entre os alunos.
Em casos extremos, o diretor sequer
existe. Segundo o Censo Escolar de

2004, 69 mil das quase 175 mil esco-
las públicas do país não mantêm nin-
guém nesse cargo.

Em outubro de 2004, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep), liga-
do ao Ministério da Educação (MEC),
promoveu durante três dias reuniões
com 51 diretores de escolas públicas
de todo o Brasil. Os encontros ti-
nham o objetivo de avaliar a quali-
dade da gestão nas instituições. Cer-
ca de 60% dos participantes admiti-
ram que suas habilidades gerenciais
estavam aquém das exigências do
mercado. A partir desses dados, o
MEC desenvolveu, em parceria com
outras entidades, o projeto "Escola
de Gestores da Educação Básica", di-
rigido a diretores de escolas públicas
em exercício. O programa começará
no próximo dia 4 de julho. Na pri-
meira etapa, que irá até o final deste
ano, serão atendidos 400 gestores de
instituições públicas municipais e fe-
derais, em dez Estados - entre os
quais Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. "Será um projeto-piloto que,
até 2006, estará disponível em todo o
país", assegura Lia Scholze, coorde-
nadora do programa. Entre as disci-
plinas incluídas no currículo, estarão
Contabilidade, Administração e Ges-
tão de Recursos Humanos. "É uma
maneira de evitarmos o desperdício
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de dinheiro público", admite Lia.

Fonte: Amanhã, ano 19, n. 211, p. 64-65, jun. 2005.




