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RESUMO 

 

Os diretores escolares são agentes fundamentais para garantir um ambiente educacional 

adequado que favoreça o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Entre as diversas 

competências e habilidades exigidas para o cargo, destacam-se a capacidade de liderança 

e de manutenção de um clima escolar voltado à cooperação e aos objetivos pedagógicos. 

O presente estudo buscou analisar as legislações estaduais em todas as unidades federativas 

e os microdados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, a fim de 

investigar como as políticas de provimento ao cargo de diretor estão associadas aos fatores 

de liderança do diretor e de clima escolar, criados por meio da Teoria de Resposta ao Item 

- TRI. Os resultados mostram que existe diferença estatisticamente significante na média 

de clima escolar e de liderança do diretor de acordo com a modalidade de seleção de diretor 

adotada. Os maiores coeficientes obtidos estão associados ao concurso público e ao 

processo seletivo com eleição. Já a indicação política apresentou menores médias para estes 

fatores e, embora não esteja diretamente vinculada a políticas estaduais, predominam na 

maioria das unidades federativas. Por outro lado, a magnitude deste efeito é bem inferior 

se comparadas as diferentes características de cada local. Também se identificaram outras 

variáveis explicativas relevantes para este modelo. 

 

 

Palavras-chave: 1. Dimensões da Gestão Escolar, 2. Provimento ao Cargo de Diretor, 3. 

Liderança, 4. Clima Escolar 5. Políticas Educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

School managers are fundamental agents to guarantee an adequate educational 

environment that favors the students teaching-learning process. Among the various skills 

and abilities required for the position, the leadership capacity and the maintenance of a 

school climate focused on cooperation and pedagogical objectives stand out. The present 

study sought to analyze the state legislations in all the federative units and the microdata 

of the National System of Evaluation of Basic Education - SAEB, in order to investigate 

how the policies of appointment to the position of director are associated to the leadership 

factors of the director and of School climate, created through the Item Response Theory 

(TRI). The results shows a statistically significant difference in average school climate and 

director leadership according to the modality of selection adopted. The highest coefficients 

obtained are associated with the public tender and the selection process with election. The 

political indication presented lower averages for these factors and, although it is not directly 

linked to state policies, they predominate in most of the federative units. On the other hand, 

the magnitude of this effect is much lower if the different characteristics of each site are 

compared. Other explanatory variables relevant to this model were also identified. 

 

Keywords: 1. Dimensions of school management, 2. Director selection policies, 3. 

Leadership, 4. School climate 5. educational policies. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Histograma dos Escores de Clima Escolar em 2013 e 2015 ............................................ 79 

Figura 2: Histograma dos Escores de Liderança do Diretor em 2013 e 2015 ................................ 84 

Figura 3: Auto valores do Indicador de Clima Escolar. ................................................................... 95 

Figura 4: Curva Característica do Item – Indicador de Clima Escolar ............................................. 96 

Figura 5: Curva Característica do Item – Indicador de Clima Escolar ............................................. 97 

Figura 6: Curva de Informação do teste – Indicador de Clima Escolar .......................................... 97 

Figura 7: Auto valores do Indicador de Liderança Escolar ............................................................. 98 

Figura 8: Curva Característica do Item – Indicador de Liderança Escolar ...................................... 99 

Figura 9: Curva de Informação do Item – Indicador de Liderança Escolar .................................. 101 

Figura 10: Curva de Informação do teste – Indicador de Liderança Escolar ................................ 101 

Figura 11: Análise de Resíduos da Regressão Linear Múltipla para Clima Escolar ...................... 102 

Figura 12: Análise de Resíduos da Regressão Linear Múltipla para Liderança do Diretor ........... 103 

 

  



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1:Sumário Estatístico .......................................................................................................... 52 

Tabela 2: Estados com ‘Eleição Apenas’ para o Cargo de Diretor (Consolidada) .......................... 56 

Tabela 3: Estados com ‘Eleição Apenas’ para o Cargo de Diretor (Transição) ............................... 57 

Tabela 4: Estados com ‘Concurso Público Apenas’ para o Cargo de Diretor ................................. 59 

Tabela 5: Estados com ‘Indicação Apenas’ para o Cargo de Diretor .............................................. 60 

Tabela 6: Estados com ‘Processo Seletivo Apenas’ para o Cargo de Diretor ................................. 60 

Tabela 7: Estados com ‘Processo Seletivo e Eleição’ para o Cargo de Diretor (Consolidada) ....... 63 

Tabela 8: Estados com ‘Processo Seletivo e Eleição’ para o Cargo de Diretor (Transição) ............ 64 

Tabela 9: Provimento ao Cargo de Diretor das Escolas Participantes em 2013 e 2015 ................ 65 

Tabela 10: Provimento ao Cargo de Diretor por Unidade Federativa em 2013 e 2015, em % ...... 68 

Tabela 11: Provimento ao Cargo por Perfil do Diretor em 2013 e 2015, em % ............................. 69 

Tabela 12: Provimento ao Cargo por Situação Financeira em 2013 e 2015, em % ....................... 70 

Tabela 13: Provimento ao Cargo de Diretor por Anos no Cargo em 2013 e 2015, em % .............. 71 

Tabela 14: Provimento ao Cargo de Diretor por Contexto da Escola em 2013 e 2015, em % ....... 71 

Tabela 15: Provimento ao Cargo de Diretor por Condição Docente em 2013 e 2015, em % ........ 72 

Tabela 16: Clima Escolar por Provimento ao Cargo de Diretor em 2013 e 2015, em % ................ 73 

Tabela 17: Clima Escolar por Unidade Federativa em 2013 e 2015, em % .................................... 74 

Tabela 18: Liderança do Diretor por Provimento ao Cargo em 2013 e 2015, em %...................... 75 

Tabela 19: Liderança do Diretor por Unidade Federativa em 2013 e 2015, em % ........................ 76 

Tabela 20: Regressão Linear Múltipla para Liderança do Diretor e Clima Escolar ......................... 82 

Tabela 21: Provimento ao Cargo por Clima Escolar e Liderança do Diretor, com Base nas 

Legislações Estaduais e nos Microdados do SAEB em 2013 e 2015 .............................................. 87 

Tabela 22: Alpha de Cronbach do Indicador de Clima Escolar. ...................................................... 95 

Tabela 23: Correlação Policórica dos Itens do Indicador de Clima Escolar .................................... 95 

Tabela 24: Parâmetro dos Itens do Indicador de Clima Escolar ..................................................... 96 

Tabela 25: Curva de Informação do Teste – Indicador de Clima Escolar ....................................... 97 

Tabela 26: Correlação Policórica dos Itens do Indicador de Liderança Escolar ............................. 98 

Tabela 27: Parâmetro dos Itens do Indicador de Liderança Escolar .............................................. 99 

Tabela 28: Pesquisa Documental - Políticas de Seleção de Diretores Escolares no Brasil ........... 104 

 

  



 

 

Sumário 
 

Introdução ..................................................................................................................................................... 11 

Capítulo 1 – As Dimensões de Gestão Escolar ............................................................................................. 13 

Contexto Histórico ..................................................................................................................................... 13 

A Importância do Diretor ........................................................................................................................... 16 

Liderança ................................................................................................................................................... 19 

Clima Escolar ............................................................................................................................................. 23 

Capítulo 2 – O Provimento ao Cargo de Diretor Escolar no Brasil............................................................... 27 

Descentralização dos Sistemas de Ensino ................................................................................................. 27 

Gestão Democrática e Participação........................................................................................................... 30 

Os Processos de Seleção de Diretores ....................................................................................................... 33 

Desenho de Pesquisa .................................................................................................................................... 39 

Pesquisa Documental ................................................................................................................................ 39 

Considerações sobre o SAEB ..................................................................................................................... 41 

Observações .............................................................................................................................................. 42 

Metodologia .............................................................................................................................................. 43 

Variáveis Dependentes .............................................................................................................................. 45 

Variáveis Independentes de Interesse Primário ........................................................................................ 47 

Variáveis Independentes de Controle ....................................................................................................... 47 

Sumário Estatístico .................................................................................................................................... 51 

Resultados ..................................................................................................................................................... 53 

Políticas Estaduais de Provimento ao Cargo de Diretor Escolar no Brasil ................................................. 53 

Análise Descritiva dos Dados ..................................................................................................................... 65 

Modelo 1- Clima Escolar ............................................................................................................................ 78 

Modelo 2 - Liderança do Diretor ............................................................................................................... 83 

Considerações Finais ..................................................................................................................................... 88 

Bibliografia .................................................................................................................................................... 92 

Apêndice I – Modelos de TRI ........................................................................................................................ 95 

 



 

11 

Introdução 
 

O objetivo do presente estudo é compreender os diferentes mecanismos de provimento 

ao cargo de diretor escolar adotados nas redes públicas estaduais de ensino básico e se eles 

estão associados à percepção do corpo docente sobre a liderança exercida pelo diretor e o 

clima escolar. Tais fatores são vistos por especialistas como determinantes para a qualidade 

do ambiente de ensino-aprendizagem. Os dados analisados foram obtidos nos questionários 

de contexto do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), aplicado nos anos de 

2013 e de 2015, bem como nas legislações estaduais de provimento ao cargo. 

A adoção de critérios técnicos de mérito e de desempenho, associados à consulta pública 

da comunidade escolar, é uma das estratégias estabelecidas no Plano Nacional de Educação 

2014-2024 para a valorização dos profissionais e o fortalecimento da gestão democrática. 

Nesta concepção, o uso de diferentes critérios de seleção de diretores permite identificar, 

com maior precisão, as diversas competências e habilidades exigidas dos candidatos para 

exercerem uma função tão complexa. Por outro lado, ainda não há processos claros para a 

escolha dos diretores nem para o acompanhamento da gestão escolar (Luc). 

Na etapa inicial, buscou-se identificar, sistematizar e analisar as políticas estaduais de 

provimento ao cargo de diretor, a partir de três grupos de legislações e de normativas: Plano 

Estadual de Educação; Plano de Carreira e Estatuto do Professor ou dos Profissionais da 

Educação; Sistema Estadual de Ensino, Gestão Democrática e Lei Específica que discipline 

o processo de seleção de diretores. Cada unidade federativa possui características próprias 

de regulamentação, o que é assegurado pelos dispositivos da Constituição Federal (CF/88), 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) e do Plano Nacional de Educação (PNE 

/14), segundo o princípio da autonomia. 

Em seguida, buscou-se responder à pergunta: o mecanismo de acesso ao cargo de diretor 

adotado pela escola está associado à percepção do corpo docente sobre a liderança exercida 

pelo diretor e o clima escolar? As hipóteses iniciais do estudo são de que existem diferenças 

entre a percepção média do corpo docente sobre a liderança exercida pelo diretor e o clima 

escolar nas unidades que adotam métodos distintos de seleção de diretores. Há um interesse 

específico em observar se a combinação entre processo seletivo e eleição, que considera o 

uso de critérios técnicos de mérito, desempenho e consulta pública à comunidade, aumenta 

a probabilidade de uma associação positiva significativa para ambos os fatores. 



 

12 

Para verificar esta hipótese, utilizou-se o modelo estatístico de Teoria de Resposta ao 

Item – TRI, com base na metodologia de Samejima  (EspaçoReservado1), cujo propósito 

principal é obter medidas de construtos latentes, baseadas em fatores ordinais. Dessa forma, 

as respostas aos questionários do SAEB que possuem relação com a liderança do diretor e 

o clima escolar foram consolidadas, respectivamente, em um único indicador, que 

representa a percepção média dos professores da escola. Posteriormente, aplicou-se o 

modelo de regressão linear múltipla para estimar o efeito das diferentes modalidades de 

seleção de diretores escolares sobre os fatores de liderança e de clima escolar. 

O resultado do estudo apontou que existe diferença estatisticamente significante entre a 

média de clima escolar e de liderança do diretor de acordo com a modalidade de seleção 

de diretor adotada. Os maiores coeficientes obtidos estão associados ao concurso público 

e ao processo seletivo com eleição. Já a indicação política apresentou menores médias para 

estes fatores e, embora não esteja diretamente vinculada a políticas estaduais, predominam 

na maioria das unidades federativas. Por outro lado, a magnitude deste efeito é bem inferior 

se comparadas as diferentes características de cada local. Foram identificadas ainda outras 

variáveis explicativas relevantes neste modelo, também com baixa magnitude. 

A estrutura do trabalho inicia com uma revisão de literatura sobre os processos de gestão 

escolar. O capítulo seguinte abrange as dimensões das políticas de provimento ao cargo de 

diretor escolar no Brasil, a partir de uma concepção de gestão democrática, associada ao 

movimento de descentralização dos sistemas de ensino e à necessidade de se obter maior 

qualificação técnica para o exercício da função. Na sequência é apresentada a metodologia 

e o desenho de pesquisa, seguida pela análise das legislações em todos os estados. Por fim, 

são descritos os resultados da análise descritiva dos microdados do SAEB para estimar o 

efeito das modalidades de seleção sobre a liderança e o clima escolar. 

Espera-se que os resultados do estudo incentivem um debate mais aprofundado sobre o 

tema e contribuam para o maior esclarecimento dos gestores públicos acerca dos processos 

de tomada de decisão em relação às políticas públicas a serem adotadas nas redes de ensino. 
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Capítulo 1 – As Dimensões de Gestão Escolar 
 

A escola faz diferença e o modelo de gestão escolar tem impacto significativo tanto na 

aprendizagem dos alunos como no ambiente educacional. Embora este campo de estudos 

seja relativamente novo, sobretudo no Brasil, tal afirmativa é consensual entre a maioria 

dos pesquisadores atualmente. Neste sentido, emerge o debate sobre as diferentes formas 

de escolha dos diretores e suas possíveis consequências para os processos e os resultados 

acadêmicos. O presente estudo tem por objetivo analisar se o tipo de seleção adotado está 

associado ao perfil do diretor e ao modelo de gestão nas escolas públicas estaduais, com 

base na percepção dos professores sobre a liderança exercida pelo diretor e o clima escolar, 

que serão abordados nesta sessão. 

 

Contexto Histórico 

Segundo SOARES (2004), as primeiras pesquisas empíricas sobre as determinantes do 

desempenho cognitivo ocorreram nos Estados Unidos (Relatório Coleman), na Inglaterra 

(Relatório Plowden) e na França (INED), durante as décadas de 1950 e 1960. Na época, 

havia uma preocupação com a qualidade da educação e a distribuição de oportunidades 

educacionais no território, em um cenário marcado pela Guerra Fria e pelo movimento de 

democratização e luta por direitos civis. 

Estes primeiros estudos concluíram que os fatores externos, sobretudo as características 

socioeconômicas e culturais dos alunos, explicavam melhor a variação no desempenho e o 

acesso à educação e do que os fatores internos. Ou seja, a escola faria pouca diferença e 

sua forma de organização teria pouco impacto nos resultados de aprendizagem. 

Tais conclusões geraram uma série de críticas e controvérsias no meio acadêmico, em 

especial pela associação direta entre insumos e resultados, desconsiderando os processos 

escolares e as características sociais e culturais das instituições (MADAUS, AIRASIAN, 

& KELLAGUAN, 1980). Embora reconhecessem a importância dos fatores externos, o 

Relatório Coleman foi criticado devido à escolha de variáveis de fácil mensuração em 

detrimento a outras mais importantes, à concentração de medidas de resultados em testes 

padronizados de desempenho e às técnicas estatísticas empregadas, em relação aos efeitos 

de interação, de agregação e de covariação. 
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Neste sentido, o famoso estudo britânico Fifteen Thousand Hours, de Rutter (1979), ao 

controlar as características anteriores dos alunos, coletou informações sobre frequência, 

comportamento, sucesso nos testes e delinquência. Evidenciou-se, como medida de efeito 

sobre o desempenho, a relevância de medir o acréscimo na proficiência do aluno. Em outras 

palavras, a capacidade de progredir seria maior em função da escola, enquanto o nível de 

desempenho absoluto refletiria mais as características dos alunos, tais como origem social, 

etnia e nível de proficiência anterior. 

Tais descobertas ampliaram os rumos de pesquisa sobre o efeito-escola, sobretudo com 

a incorporação de metodologias longitudinais, que permitem um controle mais eficiente 

sobre as características dos alunos ao acompanha-los durante um período maior de tempo. 

No caso do Brasil, aponta-se que a ausência da mensuração sobre o conhecimento prévio 

dos alunos leva os pesquisadores a assumirem a existência de uma forte correlação entre o 

nível socioeconômico e/ou o atraso escolar, o que permite analisar o nível de desempenho, 

mas limita a compreensão sobre o efeito das escolas no processo de aprendizagem (ALVEZ 

& FRANCO, 2008). 

De acordo com Brooke & Soares (2008), as pesquisas sobre os fatores associados ao 

desempenho escolar utilizam, historicamente, tanto o conceito de efeito-escola quanto o de 

eficácia escolar. Atualmente, ambos são utilizados pelos pesquisadores com o mesmo 

significado. Porém, a origem do termo eficácia escolar sugeria que havia escolas melhores 

do que outras. Já o termo efeito-escola direcionava-se à análise dos resultados de ensino-

aprendizagem e à identificação dos fatores associados aos melhores resultados, incluindo 

as políticas e as práticas internas que acrescentavam ao aprendizado dos alunos. 

A literatura inglesa e americana utiliza duas nomenclaturas para identificar esta linha de 

pesquisa: O School Effectiveness Research, oriunda da Economia e da Administração, e a 

School Effects Research, proveniente da Sociologia da Educação e da Pedagogia, segundo 

Soares (2004). No primeiro caso, os resultados obtidos são frequentemente incorporados 

às práticas administrativas dos governos, que passam a demandar e a financiar tais estudos, 

incluindo o levantamento e a definição de fatores-chave de escolas eficazes (SAMMONS, 

2008). O presente estudo utilizou tal abordagem como referencial teórico-metodológico. A 

segunda vertente, mais teórica, enfatiza a complexidade dos modelos presentes nas escolas 

e as suas interações cotidianas, onde o conceito de equidade adquire um aspecto central, 

tão grande ou maior do que a eficácia escolar. 
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Por equidade, entende-se que as políticas educacionais devem contribuir também para 

reduzir os efeitos da desigualdade social no desempenho escolar, além do resultado médio 

dos estudantes. Logo, os alunos com defasagem inicial na aprendizagem teriam maiores 

chances de atingir níveis superiores de proficiência (LOUZANO, 2007). A reponsabilidade 

em garantir a equidade é ainda maior em regiões com grandes diferenças nos indicadores 

socioeconômicos, como a América Latina e o Brasil, onde a distribuição de renda entre a 

população 10% mais rica é por volta de 66 vezes maior do que a dos 10% mais pobres. 

Dessa forma, a diferença entre as escolas denota uma medida de qualidade baseada no 

conceito de eficácia, enquanto as diferenças internas mensuram a equidade entre os grupos 

sociais distintos dentro da própria escola, associadas às questões de gênero, de raça ou nível 

socioeconômico (ALVEZ & FRANCO, 2008). Para eles, os estudos realizados no Brasil 

demonstram que a variação entre os alunos é sempre superior à variação entre as escolas, 

condizente com a literatura internacional. 

Por outro lado, em um estudo recente de Soares (2012) sobre a exclusão intraescolar nas 

escolas públicas brasileiras, identificou-se que o efeito da composição social dos alunos é 

mais relevante do que as pequenas variações de nível socioeconômico entre os alunos de 

uma mesma escola. Como medida de composição social, utilizaram-se as variáveis de nível 

socioeconômico médio dos estudantes e a proporção deles com atraso escolar. Tal resultado 

levou à conclusão de que as características dos alunos são mais decisivas para explicar o 

desempenho e a probabilidade de exclusão do que as variáveis de contexto escolar. 

 De todo modo, independentemente das críticas que os estudos iniciais das décadas de 

50 e 60 receberam em função da baixa importância atribuída às escolas para os resultados 

educacionais dos alunos, ou de divergências quanto à sua magnitude, há um consenso sobre 

a necessidade de controlar a influência externa do nível socioeconômico e cultural de suas 

famílias, como condição imprescindível para a análise dos efeitos e dos fatores associados 

à eficácia escolar (ALVEZ & FRANCO, 2008). Devido à sua relevância, foi incluída esta 

variável de nível socioeconômico dos alunos para efeito de controle no presente estudo. 

Para Sammons (2008), não existe um consenso sobre o que consiste uma escola eficaz, 

porém poucos duvidam de que unidades em circunstancias sociais parecidas podem atingir 

níveis de progresso educacional bem distintos. Ou seja, embora as características familiares 

e as habilidades dos alunos sejam importantes determinantes, a escola pode realmente fazer 

a diferença no desempenho, bem como promover a equidade e melhorar as oportunidades 

na vida adulta. Tal análise seria facilitada pelos avanços metodológicos, especialmente o 
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desenvolvimento de técnicas multinível, que permitem controlar melhor as diferenças entre 

as escolas e explorar a consistência e a estabilidade dos efeitos ao longo do tempo. 

A identificação de fatores associados ao sucesso escolar constitui um novo paradigma 

para aferição da qualidade da educação, na visão de Brooke & Soares (2008). Sob a ótica 

da agregação de valor, a escola é dita eficaz se: 

"(...) considerado o desempenho inicial de determinado aluno, consegue 

proporcionar-lhe conhecimento suficiente para que seu desempenho ao 

fim de cada etapa escolar seja acima do esperado para um aluno de seu 

nível socioeconômico". Essa noção, que em outros artigos da publicação 

é chamada de controle do nível socioeconômico dos estudantes, permite a 

comparação do desempenho dos alunos de situação econômica-social 

similar matriculados em diferentes escolas” (pág. 595). 

 

 

A Importância do Diretor 

A importância do papel do diretor para a aprendizagem dos alunos é observada desde 

os primeiros estudos sobre a magnitude do efeito-escola. O alto grau de envolvimento com 

os assuntos acadêmicos e a frequência de visitas às salas de aula, acompanhados da ênfase 

em tarefas administrativas, associaram-se positivamente ao rendimento escolar na pesquisa 

de Brookover, realizada em 68 escolas de Michigan no final da década de 70, comparadas 

a partir de composições raciais semelhantes dos alunos (REYNOLDS & TEDDLIE, 2000). 

Da mesma forma, o estudo de Teddlie e Stringfield (1993), de Louisiana, apontou seis 

características relacionadas à função do diretor entre as escolas com níveis superiores de 

rendimento: liderança estável e adequada; liderança acadêmica compartilhada com outros 

membros; estrutura organizacional adequada e informal; resistência a mudanças externas; 

relacionamento íntimo entre os gestores; e uso produtivo do pessoal de apoio acadêmico. 

Ressalta-se aqui a evolução no desenho metodológico em relação às variáveis de contexto 

mediante o uso do nível socioeconômico do corpo discente, em detrimento à sua etnia, o 

que permite maior precisão e generalização das análises. 

No caso dos estudos britânicos clássicos, Reynolds & Teddlie (2000) destacam, como 

características de escolas eficazes, os seguintes fatores: baixo nível de controle institucional 

de alunos pela direção da escola, em contraposição ao maior envolvimento dos professores 

na tomada de decisão (REYNOLDS, 1976); ambiente escolar com condições adequadas de 

trabalho e combinação entre liderança estável com o envolvimento de docentes (RUTTER, 

1979); liderança objetiva da equipe pelo diretor, consultando os professores em decisões 



 

17 

sobre gastos e orientações curriculares; e envolvimento do vice-diretor em decisões sobre 

política escolar (MORTIMORE, SAMMONS, & ECOB, 1998). 

Entretanto, mesmo com o crescimento das pesquisas sobre o efeito das escolas, percebe-

se um grande contingente de críticas em relação ao seu enfoque determinístico, sustentado 

por um paradigma metodológico mecanicista e uma visão instrumentalista dos processos 

educacionais, que seriam desvinculados dos resultados descritos, expressando uma visão 

educacional socialmente coercitiva (ELLIOTT, 1996). 

Por este motivo, Sammons (2008) optou por focar nas características-chave de escolas 

eficazes, em um estudo encomendado pelo governo para apoiar a elaboração de políticas 

públicas, de modo a evitar inferências causais sobre como certos fatores influenciavam o 

desempenho dos alunos. As pesquisas mais antigas teriam um foco especifico e limitado. 

Logo, seria preciso focar nos processos de mudança e compreender a história e o contexto 

especifico das instituições analisadas. 

O autor propôs onze características-chave que consolidam as principais descobertas da 

literatura na época: liderança profissional; objetivos e visões compartilhados; ambiente de 

aprendizagem; concentração no ensino e na aprendizagem; ensino e objetivo claros; altas 

expectativas; incentivo positivo; monitoramento do progresso; direitos e responsabilidades 

do aluno; parceria casa-escola; e organização orientada à aprendizagem. 

Entre os estudos brasileiros que consolidam evidencias sobre o efeito-escola, destaca-

se o artigo de (ALVEZ & FRANCO, 2008), que identificou o início das pesquisas a partir 

de meados dos anos 90. Os fatores associados à eficácia escolar poderiam ser enquadrados 

em três categoriais principais: recursos escolares, incluindo financeiros, pedagógicos e de 

infraestrutura; organização e gestão da escola, baseada na liderança dos diretor, no 

comprometimento coletivo do corpo docente com o aprendizado dos alunos e na gestão 

democrática; e clima acadêmico, voltado ao processo de ensino e aprendizagem, incluindo 

o cumprimento do currículo, o dever de casa, o respeito e a disciplina na sala de aula. 

Os autores descrevem ainda dois fatores com evidencias importantes, embora menos 

consistentes: formação e salário docente, cujos estudos apontam alta correlação estatística 

entre si; e ênfase pedagógica, orientada pela reforma da educação matemática. Referente 

aos recursos escolares, merece atenção o fato de que muitos países não o consideram um 

fator de eficácia escolar, em virtude da baixa variação entre o grau de equipamentos e de 
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conservação das escolas. Por outro lado, o Brasil não apresenta esta condição favorável, o 

que explica sua inclusão enquanto variável de controle no estudo: 

"No Brasil, a existência de infraestrutura, equipamentos e a 

disponibilidade de professores não dependem diretamente da escola, mas 

do sistema de ensino. Mas, os fatores relacionados à organização e gestão 

escolar, aos objetivos pedagógicos e ao clima acadêmico dependem 

principalmente dos sujeitos escolares, o que é garantido pela LDB através 

da autonomia das escolas e da flexibilização curricular" (ALVEZ & 

FRANCO, 2008, p. 498). 

 

Em um estudo recente que investiga o efeito das escolas brasileiras no aprendizado dos 

estudantes, a infraestrutura está fora do controle dos administradores escolares, pois estes 

dependem de investimento público dos estados e dos municípios, além de complementação 

do governo federal. Somente 6% das escolas possuem nível avançado de infraestrutura, 

enquanto 44% têm fragilidade e estão alocadas em edificações inadequadas para o processo 

de ensino-aprendizagem (SOARES, ALVES, & XAVIER, 2016). 

O estudo conclui que o fator de infraestrutura está relacionado à habilidade das escolas 

em tirar os alunos da situação de exclusão, ou seja, permite que saiam do nível insuficiente 

de aprendizagem para outros patamares mais elevados. Em contrapartida, apenas os fatores 

pedagógicos estão relacionados às habilidades de promover os estudantes para os níveis 

superiores de performance acadêmica. 

Já Abrucio (2010) vê a gestão da aprendizagem como o ponto mais frágil das escolas, 

de maneira que os pesquisadores e os formuladores de políticas públicas deveriam focar os 

esforços nos meios e nos métodos que efetivamente mudassem os resultados do trabalho 

pedagógico. Para Soares (2007), a gestão escolar e o ensino são processos fundamentais 

que devem interagir para a produção de desempenho dos alunos. 

Considerando a semelhança dos fatores apontados na literatura nacional e internacional, 

serão detalhados na sequência àqueles mais relevantes para o presente estudo, associados, 

sobretudo, à função do diretor escolar, a partir da visão de pesquisadores da área. O objetivo 

é compreender em maior profundidade as competências e as habilidades desejadas para o 

seu perfil, conforme as responsabilidades do cargo, bem como as características de gestão 

mais relevantes para produzir resultados de aprendizagem. 
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Liderança 

Na visão de Abrucio (2010), os gestores escolares possuem um papel significativo tanto 

na aprendizagem como no ambiente educacional. Embora o desempenho acadêmico dos 

alunos seja o critério central de qualidade escolar, é fundamental que o modelo de gestão 

atue também na melhoria do processo organizacional como um todo, criando as condições 

favoráveis para manter a motivação e a satisfação do conjunto de atores deste sistema. Isso 

inclui desde os professores, os funcionários, os próprios alunos e a comunidade escolar, 

sobretudo os familiares, até a sociedade de maneira geral. 

Como a escola é uma organização complexa, com objetivos públicos, o gestor escolar 

deve aliar quatro tipos de competências principais: conhecimento específico de educação; 

relacionamento interpessoal com a comunidade interna; capacidade de ganhar a confiança 

e atrair a comunidade externa; e habilidades em gestão. Neste sentido, Abrucio (2010) 

identificou características comuns associadas ao bom desempenho escolar dos alunos, entre 

as quais a liderança construída pelo diretor. Ou seja, é o aspecto formativo que possibilita 

o exercício efetivo da liderança. Já a literatura internacional aponta que o bom diretor é 

aquele capaz de exercer o papel de líder. 

Tal liderança pode ser dividida em uma atitude empreendedora em relação à escola e 

em uma visão sistêmica da gestão. No primeiro, observa-se a motivação dos professores, a 

assimilação de avaliações externas ao plano pedagógico, a atração dos familiares à vida 

escolar e a realização de parcerias, superando o modo formal das tarefas administrativas 

que levam à desresponsabilização. A segunda competência destaca a capacidade de integrar 

as várias partes e as atividades que envolvem a gestão escolar. Os fatores limitadores neste 

processo são a baixa autonomia dos diretores e a forte burocratização de suas atividades, 

sobretudo nas escolas estaduais, dificultando a definição de um corpo gestor de qualidade 

e mecanismos eficientes de monitoramento. 

No mapeamento dos processos de eficácia escolar, Reynolds & Teddlie (2000) afirmam 

não ter conhecimento de nenhum estudo que deixasse de contemplar a liderança, quase 

sempre exercida pelo diretor. Para a grande maioria dos pesquisadores, incluindo os que 

operam dentro do paradigma de melhoramento da escola, a liderança é sinônimo de escola 

eficaz. Isso inclui ser firme com objetivos claros, ter uma abordagem participativa que 

envolva outras pessoas no processo, exercer uma liderança pedagógica com objetivos bem 

definidos e a supervisão do ensino, monitorar sistematicamente o trabalho da equipe e 
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promover a seleção e a substituição dos profissionais. Este aspecto relacionado à gestão de 

pessoal, conforme já observado, não se aplica às escolas brasileiras, na medida em que o 

diretor tem pouca autonomia para interferir na tomada de decisão. 

A abordagem dos autores espelha-se bastante nos onze fatores descritos por Sammons, 

Hillman e Mortimore (1995), comparando-os às nove características descritas por Levine 

e Lezotte (1990) .Cada uma se baseou em centenas de estudos sobre escolas eficazes, mas 

com bases de conhecimento bem distintas. Em ambos os estudos, uma liderança notável e 

profissional é o primeiro aspecto destacado em escolas eficazes   

Ao discorrer sobre a fundamentação e os princípios de gestão escolar, Luck (2009) nota 

que a ação do diretor será tão limitada quanto a sua concepção sobre educação e gestão, 

bem como o seu papel profissional na liderança e na organização da escola. Cabe ao diretor 

orientar a atuação de todos que nela atuam, a fim de desenvolverem as competências gerais 

sobre a educação e as dimensões de seus trabalhos, de forma a proporcionar um ambiente 

educacional capaz de promover a aprendizagem e a formação dos alunos para enfrentarem 

os novos desafios que estão por vir. 

Entre as dimensões relacionadas à função do diretor, a autora destaca a capacidade de 

organização e de implementação das decisões tomadas. A organização está relacionada à 

garantia de estrutura básica para implantar os objetivos educacionais e de gestão escolar. 

Não promove diretamente os resultados desejados, porém é essencial para sua efetivação. 

Relacionados à esta dimensão, a autora destaca quatro tipos: fundamentos e princípios da 

gestão escolar; planejamento e organização do trabalho; monitoramento dos processos; e 

avaliação institucional e gestão de resultados educacionais. 

Por outro lado, a implementação promove diretamente as mudanças no ambiente escolar 

e a transformação das práticas educacionais, visando ampliar o seu alcance, com foco na 

promoção da aprendizagem e na formação dos alunos. Nesta dimensão, há seis tipos: gestão 

democrática e participativa; gestão de pessoas; gestão pedagógica; gestão administrativa; 

gestão da cultura escolar; e gestão do cotidiano escolar. Todas estas dimensões estão inter-

relacionadas e devem ser objetos de intervenção do diretor ao exercerem a sua capacidade 

de liderança. 

De acordo com a concepção de Marks & Printy (2003), a gestão pedagógica compõe 

um tipo de Liderança Instrucional. Já os aspectos voltados à gestão relacional, que envolve 

relações de confiança e de reconhecimento com agentes escolares, é vista como Liderança 
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Transformacional. Ambas compõem um conceito de Liderança Integrada, descrita como 

um conjunto sinérgico de poder direcionado pelos indivíduos à organização escolar. Logo, 

os diretores que constroem um clima positivo de comunicação, compartilham decisões, 

apoiam o desenvolvimento profissional dos professores e fortalecem as relações com a 

comunidade escolar geram resultados positivos na prática docente, pois os professores se 

sentem empoderados e mais comprometidos. 

Este conceito de liderança foi corroborado por estudos posteriores como o de Urick & 

Bowers (2014), confirmando a multidimensionalidade da liderança. Também subsidiou a 

criação de um Índice de Liderança do Diretor por Oliveira & Carvalho, (2015), baseado 

nos questionários da avalição de larga escala realizados no Brasil (SAEB), que sintetizam 

a percepção dos professores sobre a atuação do diretor em relação aos fatores de motivação, 

de confiança, de relacionamento interpessoal e de comprometimento com os resultados de 

aprendizagem dos alunos. 

O estudo constatou a associação positiva entre o índice desenvolvido com os resultados 

de aprendizagem da escola. A partir daí, inferiu-se que a liderança do diretor favoreceu um 

clima institucional adequado para as práticas pedagógicas, que propiciaram um melhor 

desempenho dos alunos. Ressalta-se, contudo, que a difusão crescente de políticas de 

responsabilização no Brasil pode ter interferido na maior percepção dos docentes sobre a 

liderança do diretor e em sua maior atenção sobre os resultados de aprendizagem, trazendo 

novas demandas administrativas e instrucionais para o interior das escolas. 

A liderança administrativa e pedagógica ocupa um papel central dentro das escolas e 

aparece com frequência na literatura internacional, segundo Soares (2002). O envolvimento 

nas questões escolares, a preocupação com a participação de outros profissionais de ensino, 

a capacidade de captar e de administrar os recursos financeiros, visando garantir um bom 

funcionamento da escola, entre outras competências, facilita a implementação de práticas 

pedagógicas que podem modificar os resultados acadêmicos dos estudantes. 

Nesta direção, o artigo de Alvez (2015) operacionaliza três construtos relacionados à 

liderança escolar com os seguintes fatores: liderança administrativa, liderança pedagógica 

e liderança participativa. Por meio de dados e questionários de contexto da Prova Brasil e 

do SAEB entre 2007 e 2013, que mensuram direta e indiretamente aspectos relacionados a 

estes fatores, foi utilizada a técnica estatística de Teoria de Resposta ao Item – TRI, com 

base no modelo de Samejima (1969), que utiliza variáveis ordinais para obter medidas de 



 

22 

construtos latentes. Os resultados apontam alta consistência entre liderança e desempenho 

escolar, sobretudo a pedagógica e a administrativa.  

A liderança pedagógica está associada à habilidade do diretor de estruturar e de colocar 

em prática as metas e os projetos pedagógicos que envolvam os profissionais da escola com 

vistas a melhoria do ensino, o estímulo à capacitação dos docentes e a legitimidade junto à 

equipe pedagógica, entre outros. A liderança administrativa refere-se a garantir recursos 

financeiros para o funcionamento e a manutenção da escola e em dar atenção aos problemas 

administrativos que afetam sua rotina. Já a liderança participativa refere-se ao método de 

seleção do diretor, à composição do conselho escolar, à frequência de reuniões do conselho 

de classe e ao modo de elaboração do projeto político pedagógico. 

As características de liderança administrativa, pedagógica e de relacionamento entre 

professores e diretores foram agrupados em um mesmo fator por Oliveira & Waldhelm 

(2016). Na tentativa de estabelecer uma possível relação acerca dos fatores intraescolares 

sobre o desempenho dos alunos nos testes de Matemática do 5º ano na edição de 2013 da 

Prova Brasil, foram agrupadas algumas questões que abrangem as relações pessoais entre 

professores e diretores, bem como outras questões relacionadas ao trabalho pedagógico e 

administrativo da escola, que resultaram, respectivamente, na criação do Índice Médio de 

Clima Escolar / Colaboração Docente e do Índice Médio de Liderança do Diretor. 

As variáveis analisadas no estudo, que poderiam indicar perfis diferentes de liderança, 

na verdade agruparam-se em um mesmo fator, indicando possivelmente que as respostas 

do grupo analisado tendem a aproximar as características pedagógicas, administrativas e 

relacionais sobre a liderança do diretor. Convém ressaltar que se buscou apenas investigar 

uma possível relação desses fatores intraescolares com o desempenho, na medida em que 

estimar o efeito-escola exigiria um estudo longitudinal para medir o efeito agregado pela 

escola à aprendizagem dos alunos. O Índice de Liderança propõe-se, portanto, a mensurar 

a percepção dos docentes sobre o comportamento do diretor de maneira mais ampla, sem 

especificar suas tendências. As autoras destacam que os resultados obtidos corroboram a 

importância atribuída à gestão escolar e à liderança na literatura educacional.  

De acordo com o estudo de Leithwood (2009), observou-se que a liderança representa 

25% da variância total na aprendizagem dos alunos, se analisados os fatores intraescolares 

e controladas as suas variáveis de origem. Quando comparada à diferença entre as escolas, 

este percentual se reduz para cerca de 3% a 5% da variância da aprendizagem dos alunos, 

demonstrando que os fatores intraescolares são mais significativos do que os externos. 
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Clima Escolar 

A criação de uma cultura escolar positiva é outro fator fundamental que vem sendo 

abordado pelos pesquisadores da área de gestão escolar. Para Reynolds & Teddlie (2000), 

compartilhar uma missão e uma visão coletiva entre a equipe da escola, criar um senso de 

comunidade que favoreça a cooperação e a comunicação em direção de objetivos comuns, 

bem como desenvolver consistência na pratica curricular e na aplicação de regras e sanções 

disciplinares, são aspectos geralmente presentes em escolas eficazes.  

Na visão de Sammons (2008), o ethos de uma escola é determinado pelo modo como as 

pessoas trabalham juntas, por valores e os objetivos comuns e pelo clima vivenciado entre 

os alunos, que caracterizam o ambiente de aprendizagem. O autor cita diversos estudos 

relacionados à importância de se criar um clima de ordem orientado para tarefas, o estimulo 

ao autocontrole dos alunos, a desvantagem dos altos níveis de barulho para a concentração 

e o incentivo às boas práticas de aprendizagem e de comportamento. Também os fatores 

relacionados à conservação e à manutenção da escola estão associados a padrões altos de 

desempenho acadêmico. 

O clima escolar é apontado como o maior fator explicativo de diferenciação entre as 

escolas com melhor desempenho, no estudo de Abrucio (2010). Os resultados corroboram 

os achados na literatura sobre o desempenho organizacional. É dada ênfase no trabalho de 

equipe em todas as instâncias escolares, no estabelecimento de formas de participação e de 

responsabilização referente as principais decisões, além da coesão e do comprometimento 

da equipe gestora e da comunidade interna. 

O autor destaca ainda a importância da formação da identidade organizacional a partir 

de princípios organizacionais e comandos bem definidos, que propiciam um clima escolar 

mais satisfatório. Isso envolve o cumprimento efetivo das normas estabelecidas, o senso de 

justiça em relação aos conflitos e a percepção, pela comunidade interna, de que as suas 

opiniões sobre as regras são consideradas. Também é fundamental que o projeto político-

pedagógico seja construído coletivamente e as suas metas perseguidas em conjunto. 

A gestão do clima e da cultura também são destacadas entre as principais dimensões da 

gestão escolar de Luck (2009). A escola é compreendida enquanto uma organização social 

viva, construída pelas interações entre as pessoas, e que detém uma história própria e 

características peculiares. Logo, os valores, os mitos, as crenças e os rituais existentes 

determinam seu modo de ser e de agir, ou seja, a sua cultura organizacional, mais do que 
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as regras e as relações definidas formalmente ou as suas condições físicas e materiais. Tal 

visão diverge um pouco de outros autores, que enfatizam os aspectos normativos.  

Para a autora, a formação da cultura escolar se efetiva a partir da liderança de pessoas. 

Cabe ao diretor assumir a reponsabilidade do cargo e liderar a criação de um ambiente 

escolar estimulante e adequado para o processo de ensino-aprendizagem. Isso implica em 

orientar e dar sentido ao curso dos eventos e ações, estabilizar e disseminar soluções bem-

sucedidas, organizar os processos e interações sociais, entre outras. Caso eles se restrinjam 

aos aspectos burocráticos de controle e de cobrança, sem orientação para a realização de 

objetivos educacionais, abre-se espaço para outras concepções centradas em interesses 

pessoais, bem como tendências imediatistas e reativas. 

Como a cultura organizacional exerce forte impacto na conservação do status quo, 

investir em seu aprimoramento, por meio da gestão de pessoas, é condição imprescindível 

para a melhoria do desempenho de seus profissionais e da qualidade do ensino:  

A essência da cultura de uma escola é expressa pela maneira como ela 

promove o processo ensino-aprendizagem, a maneira como ela trata seus 

alunos, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades e 

o grau de lealdade expresso por todos em relação à escola e à educação. 

A cultura organizacional representa as percepções dos gestores, 

professores e funcionários da escola e reflete a mentalidade que 

predomina na organização. Por esta razão, ela condiciona a gestão das 

pessoas ( (LUCK H. , 2009, p. 120) 

 

As diferentes concepções sobre clima escolar são abordadas pelos pesquisadores do 

GAME (2002). Na literatura internacional, o foco central é a organização de um ambiente 

escolar que propicie maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem, seja dentro ou 

fora da sala de aula. Aponta-se, assim, para a necessidade de uma escola ao mesmo tempo 

organizada, firme e relaxada, que permita aos professores oferecem um clima de trabalho 

mais tranquilo aos alunos. Já no cenário brasileiro, o tema da disciplina ganha peso devido 

às características do nosso sistema escolar, sobretudo o público, com a falta de pessoal em 

quantidade suficiente, a alta vulnerabilidade socioeconômica dos alunos e de seus pais, as 

deficiências nas políticas de ensino, entre outros motivos. 

Ambas as concepções de clima escolar são citadas como indicadores de qualidade para 

reduzir a probabilidade de exclusão escolar, na visão de Soares (2012). Embora com efeito 

pequeno comparado aos indicadores de contexto familiar, o baixo nível de violência escolar 

e a alta coesão entre as equipes de gestores e de diretores destacam-se positivamente, bem 
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como melhores equipamentos, instalações, bibliotecas e condições de funcionamento. Se, 

por um lado, estes fatores têm magnitude inferior e não existem isoladamente nas escolas, 

por outro o esforço de melhoria conjunta deles é mais simples do que mudar os indicadores 

familiares. 

A criação de um clima harmonioso, que torne a escola um lugar agradável para ensinar 

e aprender, é também apontada como um dos fatores recorrentes para o bom desempenho 

dos alunos, no estudo sobre as melhores práticas em escolas do ensino médio do Brasil 

(HERRÁN, 2010). As escolas pesquisadas construíram ambientes marcados por grande 

identidade de valores, normas claras de convivência, objetivos voltados à aprendizagem 

dos alunos (accountability interna), planejamento compartilhado compatível com as metas 

e trabalho cooperativo. Neste processo, o gestor exerce um papel central de liderança ao 

conduzir os demais atores e organizar um ambiente agradável e propício à aprendizagem.  

A demanda por estudos que articulem a reflexão sobre gestão, liderança e clima escolar 

está em crescimento e tem grande relevância acadêmica, na medida em que as pesquisas 

realizadas tendem a analisar estes fatores isoladamente. O modelo estimado por Oliveira 

& Waldhelm (2016), que resultou na criação de índices de liderança e de clima escolar, 

conseguiu explicar 15,9% da variabilidade do desempenho dos alunos do 5º ano do ensino 

fundamental no Estado do Rio de Janeiro, com base na edição de 2013 da Prova Brasil. Tal 

combinação de fatores foi denominada efeito institucional, que possui um poder de atuação 

bem mais poderoso do que as características específicas. Todavia, ressalta-se a imprecisão 

das variáveis que compõem o modelo e podem interferir nos resultados. 

Referente ao fator de clima escolar, buscou-se identificar nesse estudo a percepção dos 

professores sobre as relações estabelecidas entre os educadores, com foco na melhoria do 

trabalho acadêmico. Sem utilizar itens relacionados à violência e à disciplina, as variáveis 

selecionadas evidenciaram algumas pistas sobre a coesão e a colaboração entre a equipe, 

geralmente associadas à função do diretor. Para os autores, estes fatores-chave envolvem 

principalmente as habilidades de compartilhar decisões, acompanhar sistematicamente as 

atividades escolares, identificar e articular metas e prioridades e de exercer uma liderança 

pedagógica. 

Este modelo, de Oliveira & Waldhelm (2016), serviu como base para o desenvolvimento 

dos fatores de clima escolar e de liderança do diretor no presente estudo, a partir do método 

de Teoria de Resposta ao Item. Assim, foram criadas as variáveis dependentes associadas 

às formas de provimento ao cargo de diretor, que serão detalhadas na próxima sessão. 
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Por fim, convém destacar o estudo de Soares, Alves & Xavier (2016), que investiga a 

proporção de alunos fazendo lições de casa como um dos fatores atrelados ao ambiente 

acadêmico escolar. Concluiu-se que sua prática regular está positivamente correlacionada 

à aprendizagem, seja em remover os estudantes da situação de exclusão educacional, seja 

em promovê-los para níveis mais elevados de proficiência, onde o efeito observado teve 

maior magnitude. Por outro lado, a infraestrutura esteve associada somente ao primeiro 

efeito. 

Os autores destacam que o fator lição de casa demonstra a capacidade da escola em 

implementar suas práticas pedagógicas, de maneira a assegurar que os estudantes tenham 

uma trajetória escolar que permita o exercício da cidadania e maior produtividade na vida 

profissional. Isso evidencia que uma mudança significativa na performance dos alunos 

requer mais do que investimentos em infraestrutura. 

Em suma, quando as normas e as metas são pactuadas e a participação de todos é 

claramente delineada, há um clima escolar positivo (BROOKE & SOARES, 2008).  
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Capítulo 2 – O Provimento ao Cargo de Diretor Escolar no Brasil  
 

Para compreender as diferentes modalidades de seleção de diretores adotadas nas redes 

públicas de ensino do país e suas possíveis influencias no perfil dos diretores selecionados 

e na forma de gestão das escolas, relacionadas, sobretudo, ao exercício de uma liderança 

pedagógica e à organização de um ambiente favorável à aprendizagem e à participação dos 

atores, é importante compreender o processo de descentralização dos sistemas educacionais 

e o movimento de gestão democrática, que preveem maior responsabilidade e autonomia 

da unidade escolar na tomada de decisão. 

 

Descentralização dos Sistemas de Ensino 

No Brasil, tanto a oferta do ensino fundamental quanto a gestão das unidades escolares 

são responsabilidades dos estados e dos municípios. Em contrapartida, cabe ao governo 

federal as funções de normatizar e de oferecer assistência técnica e financeira aos demais 

entes federados. Isso abrange desde a definição de um currículo mínimo, que sirva como 

referência para uniformizar o ensino em todo o território nacional, quanto o financiamento 

às atividades de apoio, tais como a infraestrutura física, os livros didáticos, a provisão do 

transporte escolar, entre outros (ARRETCHE, 2000). 

Embora a oferta do ensino fundamental para os anos iniciais (1º ao 5º ano) predomine 

nos municípios, enquanto para os anos finais (6º ao 9º ano) ocorra majoritariamente nos 

estados, há grande dualidade e superposição nesta modalidade de ensino entre as redes. Tal 

fato é atribuído pela autora a um processo histórico de falta de planejamento coletivo e de 

estabelecimento de responsabilidades e competências. Consequentemente, não foi definido 

um padrão nacional de cobertura na distribuição do ensino, o que abrange a carreira, o 

salário dos professores, a qualidade dos serviços e o processo de avaliação, sendo muitas 

vezes executados de maneira independente no mesmo território.  

A coordenação federativa é estratégica ao desenvolvimento do Brasil para se garantir a 

interdependência entre os governos, ou seja, a cooperação entre os territórios. Deste modo, 

o processo de redemocratização do país e a descentralização são chave para a compreensão 

de mecanismos de coordenação e de cooperação no campo das políticas públicas. Nessa 

perspectiva, a política educacional é configurada por diferentes relações estabelecidas entre 

os entes federados, demandando um conjunto de mecanismos que articulem procedimentos 
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e regras, ordenem as responsabilidades e os processos e possibilitem coesão administrativa, 

financeira e pedagógica, de acordo com Luck (1999). 

Na visão de Abrucio e Neves (2012), a política educacional brasileira estabelecida nos 

marcos regulatórios é delineada pela lógica de descentralização, isto é, pelo deslocamento 

do processo decisório a partir do centro do sistema para os níveis executivos locais, em que 

se reconhece e se prevê a autonomia das instâncias mais próximas aos usuários do sistema, 

nesse caso, a escola. 

A autonomia escolar denota a territorialização da tomada de decisão, ou seja, identifica 

as unidades escolares como instrumentos para a democratização e eficiência da educação, 

de modo a ampliar e aproximar a multiplicidade de atores no processo decisório, que é 

configurado por demandas locais. Vale destacar que a ideia de escola como território é 

antiga e pode ser identificada em uma perspectiva histórica no âmbito internacional: 

“Na Idade Média, a escola começou por ser um território local, tutelado 

pela Igreja, tornando-se, a partir do século XVIII, num terreno nacional 

(controlado pelo Estado liberal clássico) e, a partir das vontades políticas 

de descentralização dos dias de hoje, num território nacional, regional e 

local. Em questões de políticas públicas, a passagem da escola-território 

nacional para a escola território local representa a transição do “Estado-

educador” e do “Estado desenvolvimentista” para o “Estado-regulador” 

(Charlot, 1995 apud Pacheco, 2000). 

 

A maior participação na gestão escolar é a tônica presente em diferentes experiências 

internacionais realizadas em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Estados 

Unidos, Canadá, Suécia e Alemanha. Embora tenham especificidades, todas as iniciativas 

são orientadas pela importância da escola na construção de seu projeto educativo próprio, 

o que pode ser reconhecido nas diretrizes de readequação e de descentralização do sistema 

educacional, acordadas na Conferência de Educação para Todos, de 1990, em Jomtiem, 

Tailândia (BARROSO, 2006). 

Tais princípios foram incorporados no Brasil durante a elaboração do Plano Decenal de 

Educação para Todos, em 1993. É expresso pela meta de implantação de novas sistemáticas 

de gestão nas escolas públicas, concedendo-lhes maior autonomia financeira e pedagógica 

(BRASIL, 1993). De forma semelhante, a escola sintetiza o nível gerencial-operacional do 

sistema no planejamento estratégico do Ministério de Educação – MEC para o período de 

1995 a 1998. É o locus onde se encontram os problemas e suas soluções (BRASIL, 1995). 
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 Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB1 dá centralidade 

ao princípio da autonomia escolar como diretriz, à luz de diversos estudos que instituem a 

gestão compartilhada no âmbito escolar ou, ainda, a lógica de funcionamento em regime 

de colaboração. Nesta perspectiva, “projeto, ator, parceria, rede, são noções que conferem 

identidade, poder e autonomia ao território escolar”, de acordo com Kohn 1994, apud 

Pacheco (2000). 

Logo, a gestão educacional passa a ser concebida por programas e ações que priorizem 

a centralidade de políticas e de projetos pedagógicos elaborados pelas unidades escolares 

em instâncias de colaboração (DOURADO, 2007). O propósito era desconstruir a prática 

de programas detalhados e uniformes para a realização generalizada em todas as escolas 

(SILVA, 2001). 

Em 1995, foi criado um sistema de gestão para transferência de recursos financeiros 

diretamente às escolas, mediante o Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, 

com a finalidade de estruturar as Unidades Executoras (UEX) ou de transformar os órgãos 

colegiados já existentes, orientando os responsáveis pelo recebimento, execução e gestão 

dos recursos financeiros. A exigência de uma unidade orçamentária própria, à época, pelo 

Ministério da Educação e do Desporto, buscou sistematizar e homogeneizar a organização 

das estruturas colegiadas existentes, conforme relato de Luck (1999). 

Se, por um lado, há um movimento crescente pela maior descentralização dos sistemas 

de ensino, que promova a autonomia dos gestores escolares na tomada de decisão, alguns 

autores apontam que sua efetivação ainda está distante de ocorrer. Abrucio (2010) denota 

a falta de autonomia e a forte burocratização das atividades de gestão escolar, com maior 

incidência nas escolas estaduais do que municipais. Isso inclui a baixa autonomia do diretor 

na seleção dos outros gestores e do corpo docente, que permite uma seleção adversa inicial 

ou intertemporal, ou seja, a maior atratividade ou repulsa por certas unidades escolares, 

bem como um processo de perpetuação do corpo diretivo. A capacidade de alteração deste 

cenário cabe, sobretudo, à Secretaria, mas também à atitude do diretor. 

Segundo o autor, a atitude empreendedora e a visão sistêmica em relação à escola são 

fatores essenciais para uma boa gestão escolar, pois não limitam a atuação aos aspectos 

formais que levam à desresponsabilização das funções dos gestores. O empreendedorismo 

esteve mais vinculado ao perfil e às ações dos diretores e de seus principais assessores no 

                                                                 
1 Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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estudo. Isso pôde ser observado na participação da comunidade nas atividades escolares, 

na motivação dos docentes, na capacidade de estabelecer parcerias para promover ações 

em horários extraescolares e nos processos de assimilação das avaliações externas ao plano 

pedagógico da escola. 

 

Gestão Democrática e Participação 

De maneira geral, existem compreensões bastante distintas acerca da expressão gestão 

democrática da educação. Trata-se de um conceito polissêmico e multidimensional, cujo 

objetivo é delinear a implementação da política educacional brasileira. Nesta perspectiva, 

a educação pública é reconhecida como um ambiente de excelência para aplicação de seus 

princípios e diretrizes, remetendo à autonomia das unidades federativas em legislar sobre 

a matéria (BRASIL, 2015). 

Segundo a área de Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE (2015), a 

atuação de conselhos representativos, legítimos e autônomos é o cerne do princípio de 

gestão democrática, presente na Constituição Federal de 1988 “O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios (...) gestão democrática do ensino público, na forma da 

lei (Art. 206, Inciso VI) ”. 

Além de assegurar progressivos graus de autonomia na gestão pedagógica, financeira e 

administrativa às escolas públicas do ensino básico, a LDB já previa a definição de normas 

da gestão democrática pelos sistemas de ensino, sobretudo nas instâncias de “participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” - Art. 14, 

bem como na “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” - Art. 15 (BRASIL, 1996). 

Mesmo com as diretrizes sobre gestão democrática da Constituição Federal e da LDB, 

o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (art. 9º) estabeleceu um novo prazo de dois anos 

para que os estados, os municípios e o Distrito Federal disciplinem leis específicas para 

definição ou adequação da matéria. Isso sugere que este desafio ainda não foi resolvido no 

território brasileiro. Ainda assim, de acordo com PNE, é possível ancorar o conceito nos 

seguintes fatos: 

“(...) a escolha de diretores ocorrer a partir de critérios técnicos de mérito 

e desempenho, associados à participação da comunidade escolar; a 

escola possuir autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira; a elaboração de projeto pedagógico, currículos escolares, 
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planos de gestão escolar, regimentos escolares e constituição de 

conselhos escolares ou equivalentes envolver a participação e consulta às 

comunidades escolar (contando com alunos e seus familiares) e local, 

assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores 

escolares”. (BRASIL, 2015) 

 

Nota-se que o processo de escolha de diretores é uma das principais diretrizes sobre a 

gestão democrática do ensino, tema que será tratado em detalhes na próxima seção. Neste 

momento, será dada ênfase aos demais aspectos associados à participação, que permeiam 

as funções e as responsabilidades do diretor, sobretudo em relação à liderança e ao clima 

escolar. 

Os Conselhos Escolares são espaços participativos que agregam diretores, professores, 

alunos, pais, funcionários e outros representantes da comunidade. Possuem a função de 

estimular a realização e a avaliação sistemática do projeto político-pedagógico2 da escola, 

a partir de diretrizes nacionais, mediante apoio ao desenvolvimento de estratégias de ação 

e de acompanhamento (BRASIL, 2004). 

Ao mapear o processo de descentralização nas redes estaduais do ensino fundamental, 

Luck (2013) identificou treze estruturas diferentes de gestão colegiada, distribuídas entre 

todos os estados. Destacam-se o Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres, que 

constituem importantes instâncias de negociação e de diálogo para o compartilhamento das 

tomadas de decisão, a definição de objetivos, a proposição de estratégias para a solução de 

problemas, a construção de planos de ação, o monitoramento e a avaliação das ações.  Logo, 

tais espaços participativos demandam maior envolvimento e mobilização dos interessados 

no processo decisório da escola, bem como na realização das múltiplas ações de gestão 

(LUCK, FREITAS, & GIRLING, 2005). 

É diante da lógica de reflexão e deliberação dos Conselhos Escolares que se instituem 

as orientações que compõem o projeto político-pedagógico da escola. Para Luck (2012), o 

documento estabelece a visão coletiva e a intencionalidade do processo pedagógico a ser 

desenvolvido, por meio de contribuições dos professores e da comunidade. Neste sentido, 

são definidas e organizadas as atividades educacionais e gerenciais, de maneira refletida, 

sistematizada e orgânica, enquanto instrumento teórico-metodológico. 

                                                                 
2 Todos os equipamentos de ensino têm a responsabilidade de criar e implementar sua proposta pedagógica 

(Art. 12º. da Lei 9.394/ 96), também referida em outro artigo da LDB como projeto pedagógico da escola 

(Art. 14º. inciso I), ou ainda sendo adotado como Projeto Político-Pedagógico. 
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De acordo com Veiga (2001), o projeto político-pedagógico é um instrumento singular, 

que expressa a identidade educacional e a particularidade da instituição educativa. Deve 

ser elaborado coletivamente a partir dos desafios e problemas advindos do contexto escolar, 

de modo a articular e organizar todos os atores e os aspectos educacionais que favoreçam 

a formação e a aprendizagem dos alunos. 

Por outro lado, engloba o processo de planejamento curricular e o direcionamento de 

ações pedagógicas que exigem a participação e o compromisso da equipe gestora, docentes, 

funcionários, pais e alunos na sua elaboração, implementação e acompanhamento. Assim, 

é preciso garantir um espaço institucional de reflexão e reelaboração contínua, que ofereça 

condições objetivamente favoráveis para consolida-lo. A instância de concretização desta 

prática ocorre nos Conselhos Escolares, que devem incentivar a criação de um ambiente 

com professores e funcionários qualificados, salários dignos, infraestrutura adequada para 

um bom desempenho da unidade escolar, clima mobilizador, entre outros (BRASIL, 2004). 

Segundo Luck (2012), o sistema educacional brasileiro induz a criação e a promoção de 

órgãos colegiados atuantes, entretanto, grande parte deles ainda são focados nas questões 

financeiras e no cumprimento das determinações legais, em detrimento à construção e à 

expansão de suas experiências no sentido da autonomia”. Neste sentido, algumas são vistas 

equivocadamente como práticas colaborativas, pois influenciam a execução de atividades 

condicionando a participação ou ainda perpetuam a lógica de controle sobre os processos 

e as pessoas. Essas ocasiões ocorrem quando as discussões em grupo tratam de questões já 

definidas anteriormente e que passam a ser legitimadas por essa discussão”. 

Deste modo, é fundamental ter gestores escolares capazes de liderar a mobilização e 

fortalecer as pessoas e as instituições para a agirem em torno de um propósito comum e 

duradouro (GARDINER, 1993). De acordo com Glatthorn & Newberg  (1984), o diretor 

escolar deve ser um líder que consiga delegar o poder à equipe docente em assuntos que 

exigem uma abordagem especializada, o que possibilitará a ele se concentrar em áreas que 

necessitam de sua visão estratégica. Já Moreira (1996) afirma que, para se obter êxito na 

implementação de práticas educacionais oriundas das escolas, é fundamental a participação 

e a adesão do corpo docente. Tyack & Tobin (1994), por sua vez, propõem que as diretrizes 

devem ser adaptadas aos próprios modos de ver e fazer no âmbito local. 

Logo, a figura do diretor é destacada como central na administração dos processos que 

oportunizem a participação efetiva de alunos, pais, professores e funcionários, sobretudo 

no que tange a gestão pedagógica em instâncias colaborativas. Os líderes participativos 
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baseiam-se, portanto, no conceito da autoridade compartilhada, onde o poder é dividido 

com representantes das comunidades escolar e local e as responsabilidades são assumidas 

conjuntamente (LUCK, FREITAS, & GIRLING, 2005). 

Ao considerar a escola enquanto um espaço de relações sociais e compartilhamento do 

conhecimento, conclui-se que a forma de gestão escolar é fundamental para determinar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 

“A unidade, a consistência e a coerência de todas as dimensões envolvidas 

no trabalho educacional com foco na aprendizagem dos alunos dependem, 

pois, de competências especiais do diretor. Em vista desse 

reconhecimento, emerge como de extrema importância o cuidado com a 

seleção e a capacitação de diretores escolares, no contexto de uma 

compreensão clara, consistente e coerente da gestão escolar e do seu 

papel na determinação da qualidade da educação pelos gestores dos 

sistemas de ensino e delineadores de políticas”. (LUCK H. , 2011) 

 

Observa-se, neste contexto, o surgimento da reflexão sobre as modalidades de seleção 

e capacitação de diretores, que considere a dinâmica e a complexidade da gestão escolar, 

bem como as diversas competências e habilidades necessárias para o exercício apropriado 

da função. 

 

Os Processos de Seleção de Diretores 

De acordo com a pesquisa do IBGE (2015) sobre o perfil dos entes federados no Brasil, 

74,4% dos municípios declararam recorrer somente à indicação política para a escolha dos 

diretores escolares da rede, o que ocorreu principalmente entre os menos populosos ou com 

conselhos municipais de educação inativos. Nas redes estaduais, o percentual foi de 14,8%, 

ou quatro estados, onde a forma mais comum reportada foi a eleição, adotada em 33,3%, 

ou nove estados. 

Embora seja considerada por alguns especialistas como a mais democrática, a eleição 

possui riscos semelhantes ao processo eleitoral, como o “voto de cabresto3” e a troca de 

favores (IBGE, 2015). Por outro lado, a indicação política é apontada como a forma menos 

recomendada para se avançar na Estratégia 19.1 do Plano Nacional de Educação 2014 - 

                                                                 
3. Ficou popularmente conhecido como voto de cabresto o sistema tradicional de controle de poder político por meio do abuso de 

autoridade, compra de votos ou utilização da máquina pública para favorecimento pessoal ou de simpatizantes políticos. 
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2024, devido à alta incidência de práticas clientelistas4, sem consulta à comunidade escolar 

ou garantia de qualificação técnica dos candidatos, em contraposição a regulamentação de 

critérios de seleção que valorizem o mérito, o desempenho e a participação: 

 

“(...)priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área 

da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação 

específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, 

respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, 

para a nomeação dos diretores e das diretoras de escola, critérios técnicos 

de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar 

(Brasil, Plano Nacional de Educação, 2014)”. 

 

Oliveira e Carvalho (2015) também apontaram a predominância da indicação política 

como forma de provimento ao cargo de diretor no país. Em contrapartida, observaram um 

crescimento dos concursos públicos com provas de títulos e qualificações, especialmente 

nos estados, bem como dos processos mistos que combinam critérios técnicos e consulta 

pública à comunidade escolar. 

A indicação política de diretores para escolas públicas é parte da tradição patrimonial 

brasileira, cujo risco é desconsiderar quaisquer capacidades educacionais ou de gestão. Os 

autores demonstraram uma associação negativa, estatisticamente significativa, entre esta 

modalidade com os resultados de aprendizagem, explicando cerca de 20% da variação nos 

resultados de matemática dos alunos do 5º ano nas edições da Prova Brasil de 2007, 2009 

e 2011. 

Luck (2011) corrobora a visão crítica sobre a escolha de diretores mediante indicação, 

considerada inadequada devido a aspectos políticos que desconsideram o atendimento aos 

interesses educacionais, a qual aponta ser uma tendência central na literatura. Todavia, são 

reportados problemas semelhantes na seleção exclusivamente por eleição da comunidade 

escolar, pois se enfatiza o aspecto político em detrimento a outras competências necessárias 

para a formação e para a aprendizagem dos alunos, o que gera prejuízos ao clima, à cultura 

organizacional da escola e ao processo educacional. 

A autora reporta a falta de consenso em relação aos benefícios desta modalidade e sugere 

maior profundidade ao debate sobre suas limitações e possibilidades. Já o concurso público, 

                                                                 
4 Clientelismo: prática eleitoreira que consiste em privilegiar uma clientela ('conjunto de indivíduos dependentes') em troca de seus 

votos; troca de favores entre quem detém o poder e quem vota. Expressa a relação de troca política que favorece o interesse privado em 

detrimento do coletivo. 
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embora proporcione uma maior transparência no processo, limita a rotatividade ao cargo e 

a participação da comunidade na escolha por seu aspecto estritamente técnico. 

Apesar das grandes diferenças entre os tipos de seleção, Luck (2011) observa neles um 

caráter evolutivo, marcado no início pelo centralismo, depois por um modelo burocrático-

participativo a serviço da comunidade escolar, seguido pela combinação entre participação 

e profissionalização e, mais recentemente, orientado pela gestão de processos e resultados 

de aprendizagem em avaliações externas. 

Ao mapear as práticas de seleção de diretores no Brasil, a autora relatou um crescimento 

dos métodos de seleção que permitem verificar as competências dos candidatos, realizados 

de forma exclusiva ou combinados a outros critérios, conforme apontado por metade das 

Secretarias de Educação. Tais processos são distintos em cada unidade federativa e incluem 

desde entrevistas técnicas até exames de certificação ou provas de conhecimento. A adoção 

de critérios mistos pode ajudar a superar os desafios apontados, mas deve ocorrer de modo 

racional e organizado, a fim de garantir idoneidade e legitimidade ao processo.  

O método misto também é recomendado por Ghanen (1998) por seu caráter inovador, 

assegurando a capacidade profissional e a ampla legitimidade ao combinar o concurso com 

a eleição. A participação deveria contribuir para o envolvimento popular nas decisões sobre 

a vida escolar e fornecer parâmetros para o trabalho dos profissionais. Na prática, contudo, 

muitas vezes os professores decidem, os pais tentam controlar quem exerce o poder e os 

alunos são comunicados das decisões tomadas. 

Já Libâneo (2001) também propõe um sistema um sistema de escolha do diretor escolar 

que reúna três fases: prova escrita; avaliação da formação profissional e sua competência 

técnica; e eleições com participação da comunidade escolar. No entanto, recomenda que se 

priorize o desenvolvimento da qualidade cognitiva das experiências de aprendizagem dos 

alunos com foco nos objetivos escolares, sem os quais os processos de seleção dos diretores 

ou as práticas de gestão democrática teriam pouca relevância. 

Mesmo que exista um aparente consenso da literatura em relação às consequências da 

indicação política, o estudo recente de Gremaud, Pazello & Maluf (2016) não identificou 

um impacto estatisticamente significativo desta modalidade no desempenho educacional 

dos alunos, através de seu potencial efeito na habilidade gestora do diretor. 

Na análise, foi utilizado o método estatístico de Diferença das Diferenças, combinado 

com o Pareamento por Escore de Propensão, com microdados da Prova Brasil de 2007 a 
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2011, para investigar se as escolas que alteraram seus métodos de seleção neste período 

(entre políticos e não políticos, nos dois sentidos) registraram diferenças nas notas médias 

de matemática, em comparação a um grupo contrafactual.  Em ambos os modelos, o grupo 

de tratamento não apresentou relação causal. 

O quadro abaixo, apresentado na publicação “Aprendizagem em Foco”, do Instituto 

Unibanco (2016), contém uma dimensão comparativa sobre as principais modalidades de 

seleção de diretores em relação aos seus conceitos, benefícios e limitações: 

 

Em outro estudo recente de Pereda et al (2015) sobre o impacto do processo seletivo de 

diretores escolares no aprendizado e no rendimento dos alunos, com base nos indicadores 

da Prova Brasil de 2007 e de 2011, verificou-se um desempenho superior dos alunos do 5º 

e do 9º ano na nota média de matemática, nas redes públicas estaduais e municipais com 

modalidades de seleção e eleição mista, seleção (concurso) e eleição, quando comparadas 

à indicação. Porém, a inconsistência sobre a direção do efeito direto das modalidades de 

seleção entre todas as aberturas realizadas não permitiu gerar resultados conclusivos nesta 

parte da análise.  

Resultados mais sólidos foram observados na etapa seguinte, onde se buscou identificar 

o impacto do processo seletivo no perfil dos diretores escolhidos, como um efeito indireto 

no desempenho dos alunos, a partir das características pessoais e de gestão. Àquelas com 
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maior destaque em relação ao desempenho médio no IDEB foram a permanência no cargo 

de diretor da mesma escola entre 5 e 15 anos e a promoção de ações de formação continuada 

para o corpo docente. Igualmente, as modalidades anteriores de concurso, eleição apenas e 

seleção/eleição, consideradas mais transparentes, mantiveram consistência neste resultado, 

comparando-se aos diretores indicados politicamente ou tecnicamente.  

 Ainda segundo Pereda et al (2015), a alta rotatividade dos diretores foi apontada na 

revisão de literatura do estudo como prejudicial aos alunos das escolas públicas brasileiras 

(MIRANDA, 2014), o que sugere a necessidade de tempo hábil ao diretor para implementar 

as ações que gerem resultados de aprendizagem. Por outro lado, o diretor exerce influência 

em reter os melhores profissionais, assim como em desenvolvê-los profissionalmente, o 

que por sua vez tem impactos positivos sobre o desempenho escolar (BÉTEILLE, 2012). 

Portanto, concluiu-se que o perfil do diretor escolhido é ainda mais relevante do que a 

modalidade de seleção adotada. Ou seja, o processo seletivo impacta o aprendizado e/ou o 

rendimento dos alunos via qualidade do diretor. Para os autores, o perfil ideal do diretor 

seria o que adota práticas gerenciais para incentivar os professores e os alunos, bem como 

promove a melhoria da comunicação dentro e fora da escola. Logo, é preciso identificar as 

características mais relevantes do diretor e selecionar candidatos com habilidades e atitudes 

em consonância aos desafios exigidos do cargo. 

No estudo de Luck (2011), embora 69% das Secretarias Estaduais de Educação terem 

mencionado a existência de critérios e padrões de desempenho para a seleção de diretores, 

quase a totalidade indicou apenas pré-requisitos funcionais, tais como o tempo de serviço, 

a qualificação profissional e a experiência docente. Somente uma registrou em detalhes as 

funções e as expectativas em relação ao cargo de diretor, entre as quais: promover a gestão 

democrática e participativa; oferecer assistência aos professores, alunos e funcionários; 

criar condições adequadas de trabalho considerando a realidade local; apoiar o conselho 

escolar com base no princípio da cogestão; e manter a transparência das ações junto à 

comunidade. Em outro caso, destacou-se a necessidade de planejamento e aprimoramento 

contínuo, do processo pedagógico para a qualidade do ensino, da gestão participativa, do 

desenvolvimento da equipe e do fortalecimento da autonomia. 

Entre os principais desafios para o delineamento de políticas de gestão escolar, a autora 

cita a definição de parâmetros de desempenho para a atuação do diretor, de modo a nortear 

a qualidade dos processos de seleção, de capacitação, de monitoramento e de avaliação, 

bem como prevenir práticas imediatistas de caráter clientelista e corporativo. Igualmente, 
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a formação inicial e continuada do diretor, com foco no desenvolvimento de competências 

para enfrentar os desafios locais que se renovam constantemente, é vista como condição 

essencial para a garantia de uma atuação profissional adequada e abrangente, orientada ao 

acompanhamento contínuo do trabalho. Por outro lado, a sobrecarga de funções, aliada aos 

baixos salários, reduz a atratividade ao cargo e o interesse de potenciais candidatos com o 

perfil desejado. 

Portanto, a complexidade da realidade educacional e da gestão escolar, decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico, da democratização e universalização da Educação Básica e 

das novas responsabilidades na promoção do desenvolvimento humano e social, explica 

em parte os motivos da ausência de resultados efetivos na qualidade de ensino, no que se 

refere ao processo de seleção de diretores escolares. Percebe-se um “processo abrangente 

do qual faz parte a identificação, o recrutamento ou atração de candidatos potenciais, e a 

seleção propriamente dita, mediante uma avaliação formal de sua capacidade para 

assumir as funções de direção escolar” (NORMORE, 2004). 

Para Lima (1999), a forma de provimento não define completamente o tipo de gestão, 

mas interfere no curso dela. É nesta perspectiva conceitual que a metodologia do presente 

estudo foi ancorada, a fim de identificar o estágio atual de implementação das políticas de 

seleção de diretores nas redes públicas estaduais de ensino do Brasil, e se as modalidades 

adotadas pelas escolas estão associadas ao perfil pessoal e gerencial destes diretores, em 

especial nos aspectos de liderança e de clima escolar voltado à participação. 
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Desenho de Pesquisa 
 

Esta seção apresenta os aspectos metodológicos que permearam o desenvolvimento do 

presente estudo. A primeira parte descreve os procedimentos para realização da pesquisa 

documental sobre as leis e as normas que regulamentam as políticas de provimento ao cargo 

de diretor escolar nas 27 unidades federativas, incluindo a origem e as estratégias de coleta 

e sistematização de dados. Na segunda parte, são feitas considerações sobre os microdados 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, bem como do modelo utilizado na 

análise quantitativa sobre como estas modalidades de seleção se associam às características 

pessoais e de gestão dos diretores. 

 

Pesquisa Documental 

A análise do estágio atual de estruturação das políticas de provimento ao cargo de diretor 

escolar no Brasil envolveu um levantamento documental em todos os estados e no Distrito 

Federal, realizado pela internet, no mês de dezembro de 2016. As leis e as normas foram 

classificadas em três grupos: Plano Estadual de Educação; Plano de Carreira e Estatuto do 

Professor / Profissionais da Educação; Sistema Estadual de Ensino, Gestão Democrática e 

Lei Específica sobre Seleção de Diretores. 

A decisão sobre a inclusão destes dispositivos legais ocorreu devido às orientações da 

Constituição Federal – CF (1988), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996) 

e do Plano Nacional de Educação – PNE (2014), que atribuem aos estados e aos municípios 

a responsabilidade pela regulamentação de leis específicas sobre a gestão democrática, que 

disciplinem a matéria em sua área de abrangência, respeitando-se a legislação nacional, a 

partir do princípio da autonomia. 

Conforme observado, a forma de provimento ao cargo de diretor constitui um dos pontos 

centrais da gestão democrática. Durante a análise documental, identificou-se que alguns 

estados incluem um capítulo sobre a matéria na regulamentação sobre o Sistema Estadual 

de Ensino. Outros possuem leis sobre gestão democrática ou específicas sobre os processos 

de seleção de diretores. Todas foram contempladas neste estudo, por atenderem de algum 

modo a legislação nacional. 

Já os Planos de Carreira e os Estatutos, que abrangem os processos de valorização dos 

profissionais da educação escolar, constituem uma garantia constitucional (Art. 206º, inc. 
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V). Com a recente aprovação do PNE/20145, assegurou-se a obrigatoriedade de os entes 

federativos garantirem planos de carreira, no prazo de dois anos, para os profissionais da 

educação básica, ampliando sua abrangência antes restrita aos profissionais do magistério 

(BRASIL, 2015)6. Portanto, alguns estados incluem o diretor escolar em suas respectivas 

legislações, o que motivou sua inclusão neste estudo. 

Por fim, o PNE/2014 exigiu também a obrigatoriedade da elaboração e /ou adequação 

dos Planos Estaduais de Educação em todas as unidades federativas, no prazo de um ano 

após a sua aprovação. No Plano Nacional, há uma meta7 que dispõe especificamente sobre 

a gestão democrática do ensino. Uma lógica semelhante foi seguida por todos os estados e 

seus documentos foram analisados integralmente, pois contém informações úteis sobre o 

objeto do estudo. 

Dessa forma, observou-se que uma parte dos estados regulamenta a seleção dos diretores 

nos três grupos de leis e normas analisados, enquanto outros não têm, por exemplo, leis 

específicas sobre gestão democrática ou não incluem os diretores nos respectivos planos 

de carreira. 

A partir deste levantamento, as 27 unidades federativas foram agrupadas de acordo com 

modalidades de seleção de diretores recomendadas pelos dispositivos legais existentes, 

com a finalidade de comparar os diferentes critérios e o estágio atual de institucionalização 

destas políticas. As categorias utilizadas reproduzem os itens de resposta ao questionário 

de diretor do SAEB: eleição apenas; concurso apenas; indicação apenas; processo seletivo 

apenas; processo seletivo e eleição; processo seletivo e indicação; e outra forma. 

Outro critério de análise foi a manutenção ou não da mesma modalidade de seleção ao 

longo do tempo. Percebeu-se, em alguns casos, que as diferentes leis e normas apontam 

um movimento de transição em direção ao método misto, de processo seletivo com eleição, 

conforme recomendação do PNE. Isso pôde ser observado, sobretudo, naquelas leis mais 

recentes. Outros estados mantêm a mesma orientação em todas as leis analisadas ao longo 

do tempo. 

                                                                 
5 Meta 18 – Plano de Carreira 
6 A LDB/1996, alterada posteriormente pela Lei 12.014/2009, redefiniu a nomenclatura profissionais da 
educação básica, incluindo os portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou 
afim. 
7 Meta 19 – Gestão Democrática do Ensino 
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Ressalta-se que as políticas estaduais de provimento ao cargo nem sempre acompanham 

as mesmas respostas dos diretores nos questionários aplicados do SAEB em 2013 e 2015, 

pois eles assumiram o cargo em diferentes momentos. Isso é ainda mais comum nos estados 

que se encontram em fase de transição de sua política. De todo modo, convém observar o 

grau de alinhamento entre as leis e as normas estaduais em relação às práticas efetivas das 

redes públicas de ensino, que serão analisadas na parte quantitativa do estudo. 

Entretanto, tal análise será limitada pelas legislações localizadas na internet, uma vez 

que não houve tempo hábil para consulta e validação com os respectivos Órgãos Gestores, 

embora seja algo bastante relevante em um próximo momento. 

 

Considerações sobre o SAEB 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB foi a primeira avaliação externa 

instituída no país. Sua elaboração teve o intuito de fornecer os subsídios para a formulação 

e o monitoramento das políticas públicas de universalização do acesso e de ampliação da 

qualidade, da equidade e da eficiência da educação brasileira. É considerada ainda a base 

de dados mais relevante e atual sobre gestores no universo das escolas públicas, segundo o 

Ministério da Educação (BRASIL, 2015). 

O SAEB8 inclui dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc. A primeira constitui uma avaliação 

externa por amostragem e bianual, que abrange os alunos do Ensino Fundamental e Médio 

das escolas públicas e privadas, com foco na gestão dos sistemas educacionais, em todas 

as 27 unidades federativas. Já a segunda, denominada Prova Brasil, possui caráter bianual 

e universal. A participação no exame não é obrigatória e inclui os alunos do 5º e do 9º ano 

do Ensino Fundamental, das escolas públicas urbanas e rurais a partir de vinte matrículas 

nos anos avaliados, cujos resultados compõem o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). 

Além dos exames de proficiência em português e em matemática, são aplicados, na 

mesma data, questionários aos diretores, aos professores e aos alunos, a fim de explicitar o 

contexto social da escola. Estes questionários abordam alguns fatores que interferem na 

qualidade da educação e no desempenho escolar, entre os quais o nível socioeconômico, o 

                                                                 
8 Informações disponíveis na Portaria nº 931, de 21 de março de 2005 
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perfil e a autonomia das escolas (KARINO, VINHA, & LAROS, 2014). No SAEB 2009, 

os autores identificaram quatro fatores nos questionários da escola e do aluno e seis fatores 

nos questionários de diretor e do professor. Tais fatores estariam relacionado aos eixos de 

atuação, conforme descrito abaixo: 

“Além disso, diversos fatores estão relacionados com os eixos a serem 

avaliados pelos questionários segundo Pestana (1998): o eixo contexto 

engloba a percepção de violência de professores e diretores, a presença 

de equipes de segurança nas escolas e o nível socioeconômico dos alunos; 

o eixo de processo envolve os fatores relacionados com a percepção do 

professor quanto à atuação do diretor, as causas de problemas de 

aprendizagem atribuídos às escolas e aos alunos e o uso de equipamentos 

nas práticas pedagógicas, além do fator dever de casa e correções 

segundo a percepção dos alunos; e o eixo insumo contempla os fatores 

relacionados com a formação de professores e diretores, as condições de 

trabalho e qualidade de equipamentos e a infraestrutura”. 

 

Neste estudo, serão contemplados os fatores relacionados ao nível socioeconômico dos 

alunos, à formação dos professores e do diretor, entre outros, como variáveis independentes 

de controle. O motivo é analisar os fatores internos e externos que levam a diferentes níveis 

de colaboração na escola. Já a percepção do corpo docente sobre a atuação do diretor será 

a base para constituição das variáveis dependentes de liderança e de clima escolar. 

 

Observações 

O estudo abrange os microdados dos questionários de contexto social do SAEB de 2013 

e de 2015, aplicados nas escolas públicas estaduais participantes da Prova Brasil, em todas 

as 27 unidades federativas do país. Os questionários de professor, de diretor e da escola são 

compostos, respectivamente, por 125, 111 e 74 questões, entre as quais foram selecionadas 

somente mais relevantes para os objetivos estabelecidos. 

Os microdados referem-se às características de perfil do diretor, incluindo a formação, 

a experiência no cargo na mesma escola e o nível salarial. Também consideram as práticas 

de gestão e a percepção do corpo docente acerca do exercício da liderança pelo diretor e 

do clima escolar, enquanto indicador de colaboração docente. Acrescentam-se ainda quatro 

indicadores oficiais do INEP9, que possibilitam a comparação de unidades escolares com 

perfis semelhantes: o nível socioeconômico médio dos alunos; a complexidade da gestão 

                                                                 
9 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). 
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escolar; a regularidade do corpo docente; e a adequação da formação docente, que utilizam 

dados do Censo Escolar10. 

Nos questionários da escola, foram identificadas 20.986 unidades em 2013 e 19.806 em 

2015. Logo, construiu-se uma base de 40.792 escolas elegíveis, que oferecem as disciplinas 

de Matemática ou de Língua Portuguesa para o 5º ano, o 9º ano ou o 3º ano. Neste grupo, 

um total de 39.098 diretores responderam à questão sobre a forma de provimento ao cargo, 

sendo 19.965 em 2013 (95,13%) e 19.133 em 2015 (96,6%). 

Para garantir a representatividade da amostra sobre a percepção do corpo docente em 

cada escola, foi considerada a média de resposta dos professores nessas disciplinas, que 

tenham respondido à totalidade das questões sobre a liderança do diretor (10) ou o clima 

escolar (4). No primeiro caso, contabilizaram-se 91.883 (média 4,26 por escola), em 2013, 

e 99.190 (média 5,22 por escola), em 2015, totalizando 191.073 professores. No segundo 

caso, contabilizaram-se 91.488 (média 4,62 por escola), em 2013, e 100.620 (média 5,28 

por escola), totalizando 192.108 professores. 

Dessa forma, obteve-se uma amostra total de 39.456 escolas, sendo 20.176, em 2013, e 

19.280, em 2015. Ressalta-se que não foram excluídas da base as observações incompletas 

em todas as variáveis selecionadas, para fins de análise descritiva e de aplicação do modelo 

de regressão linear múltipla, que ajusta estas variáveis no próprio software. 

 

Metodologia 

Este estudo pretendeu estimar o possível efeito da modalidade de seleção de diretores 

adotada pelas escolas públicas estaduais: (a) na percepção do corpo docente sobre o clima 

escolar, voltado aos objetivos educacionais; e (b) na percepção do corpo docente sobre a 

liderança exercida pelo diretor. Para isso, considerou-se que a combinação entre processo 

seletivo com eleição é a forma que mais se aproxima da exigência de critérios técnicos de 

mérito e de desempenho, associada a consulta pública à comunidade escolar, estabelecidos 

pelo PNE11. Por outro lado, a indicação política, conforme já apontado, é vista pela maioria 

dos especialistas como a forma menos recomendada para escolha dos diretores. 

                                                                 
10 Levantamento anual para subsidiar políticas educacionais em todo o território nacional. Contém dados estatísticos educacionais 

que incluem estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, profissionais escolares em sala de aula, movimento e rendimento escolar. 

11 Indicador 19A do PNE - Percentual de diretores de escolas públicas escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios 

técnicos de mérito e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar; 
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Dessa forma, foram derivadas duas hipóteses principais: 

Hipótese A: Existe diferença entre a percepção média do corpo docente sobre a liderança 

exercida pelo diretor nas unidades escolares que adotam métodos de seleção distintos para 

a escolha dos diretores. 

Hipótese B: Existe diferença entre a percepção média do corpo docente sobre o clima 

escolar nas unidades escolares que adotam métodos de seleção distintos para a escolha dos 

diretores. 

Nesta análise, utilizou-se o modelo estatístico de Teoria de Resposta ao Item – TRI, cujo 

objetivo principal é obter medidas de construtos latentes baseados em fatores dicotômicos 

e/ou ordinais, de acordo com Alvez (2015). Os modelos TRI são adotados frequentemente 

na educação, devido à necessidade de avaliar os itens de testes e de estimar as habilidades 

dos alunos, além de permitir o uso de questões com dados incompletos para estimar o valor 

do escore de interesse, o que é muito comum nestes questionários. 

Dessa forma, as respostas dos professores foram agrupadas em um único indicador de 

liderança do diretor e de clima escolar por escola. Como os fatores utilizados são ordinais, 

empregou-se o modelo de Samejima (1969), que supõe a unidimensionalidade dos dados 

mediante apenas um construto latente. Ou seja, quando todas as variáveis do modelo estão 

relacionadas no mesmo sentido, elas podem estar associadas a um único construto, que 

deve ser testado e validado antes da estimação do fator. 

A análise dos autovalores e dos autovetores sintetiza a matriz de correlação policórica, 

considerada a mais indicada nas variáveis ordinais: “Se o primeiro autovalor é responsável 

por grande parte da variabilidade presente na matriz de correlação, considera-se essa 

suposição válida, o que justifica a síntese das variáveis em um único fator”, segundo Alvez 

(2015). Inicialmente, estimaram-se os parâmetros dos itens e a distribuição das respostas 

para a posterior definição dos escores dos fatores de liderança do diretor e de clima escolar. 

Com estes fatores definidos, utilizou-se o Software R para a construção do modelo de 

regressão linear múltipla, a fim de estimar o efeito da variação sobre o modo como o diretor 

assumiu a direção da escola: Concurso público apenas; Eleição apenas; Indicação apenas; 

Processo seletivo apenas; Processo seletivo e eleição; Processo seletivo e indicação; e outra 

forma. 

Portanto, buscou-se mensurar o aumento percentual na percepção dos professores sobre 

o clima escola e a liderança do diretor quando o modelo de seleção se alternou e os demais 
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fatores permaneceram fixos, ou seja, o coeficiente estimou a diferença ceteris paribus que 

foi observada entre os dois grupos observados (WOOLDRIDGE, 2011). Incluíram-se ainda 

outras variáveis independentes de controle, que serão apresentadas abaixo. 

 

Variáveis Dependentes 

A escolha das variáveis dependentes para a composição do modelo deste estudo ocorreu 

devido à relevância identificada na literatura. Especificamente, foram utilizadas as mesmas 

variáveis dos construtos de Liderança do Diretor e de Clima Escolar/Colaboração Docente, 

demonstradas no estudo de Oliveira e Waldhelm (2016).  

O modelo mostrou-se adequado no teste de associação entre as variáveis utilizadas. No 

entanto, no grupo inicial de 5 variáveis relacionadas ao clima escolar, optou-se por excluir 

a primeira questão, por apresentar um comportamento diferente em relação a polaridade, 

comparado às demais variáveis deste construto. Já as 10 variáveis relacionadas à liderança 

do diretor foram mantidas no mesmo construto definido pelos autores. 

 Ressalta-se ainda a diferença entre as metodologias adotadas, pois Oliveira e Waldhelm 

(2016) utilizaram a análise fatorial. A opção TRI no presente estudo ocorreu porque foram 

identificadas pesquisas semelhantes com as variáveis do SAEB que aplicaram este método 

com sucesso, citados na revisão de literatura. 

Abaixo estão descritas as questões do SAEB que balizaram a criação dos fatores citados. 

 

Clima Escolar 

Representa a resposta média dos professores de cada escola às questões “Nesta escola, 

com que frequência você fez o seguinte”:  

1) Participou do planejamento do currículo escolar ou parte dele? 

2) Trocou materiais didáticos com seus colegas? 

3) Participou de reuniões com colegas que trabalham com a mesma série (ano) para 

a(o) qual leciona? 

4) Participou em discussões sobre o desenvolvimento da aprendizagem de 

determinados alunos? 

5) Envolveu-se em atividades conjuntas com diferentes professores (por exemplo, 

projetos interdisciplinares)? 
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As opções de resposta possuem 5 (cinco) níveis ordinais, que foram categorizados em 

valores de 0 (zero) a 4 (quatro): 

Nunca. Uma vez por ano. De 3 a 4 vezes ao ano. Mensalmente. Semanalmente. 

 

Para efeito da análise dos dados, as respostas dos professores foram consolidadas em 

um único indicador por escola, que representa a percepção média do corpo docente acerca 

do clima escolar. Em seguida, a escala foi transformada para a média 50 com desvio padrão 

10, de modo a facilitar a comparabilidade dos dados. 

 

Liderança do Diretor 

Representa a resposta média dos professores de cada escola às questões “Nesta escola e 

neste ano, indique a frequência com que”:  

1) O(A) diretor(a) discute metas educacionais com os professores nas reuniões? 

2) O(A) diretor(a) e os professores procuram assegurar que as questões de qualidade 

de ensino sejam uma responsabilidade coletiva? 

3) O(A) diretor(a) informa os professores sobre as possibilidades de aperfeiçoamento 

profissional? 

4) O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a aprendizagem dos 

alunos? 

5) O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com as normas 

administrativas? 

6) O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a manutenção da 

escola? 

7) O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho? 

8) O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras? 

9) Sinto-me respeitado pelo(a) diretor(a)? 

10) Tenho confiança no(a) diretor(a) como profissional? 

 

As opções de resposta possuem 4 (quatro) níveis ordinais, que foram categorizados em 

valores de 0 (zero) a 3 (três): 

Nunca. Algumas vezes. Frequentemente. Sempre ou quase sempre. 
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Para efeito da análise dos dados, as respostas dos professores foram consolidadas em 

um único indicador por escola, que representa a percepção média dos professores acerca 

desta variável. Em seguida, a escala foi transformada para a média 50 com desvio padrão 

10, de modo a facilitar a comparabilidade dos dados. 

 

Variáveis Independentes de Interesse Primário 

 

Provimento ao Cargo de Diretor 

Representa a resposta do diretor à questão: “Você assumiu a direção desta escola por 

meio de? ”. Considerando o objetivo de comparar o efeito das diferentes modalidades de 

seleção sobre os fatores de clima e de liderança, foram criadas seis variáveis binárias, com 

os códigos 1 (um) ou 0 (zero), dependendo de sua ocorrência ou ausência. 

Concurso 

público apenas. 

Eleição 

apenas. 

Indicação 

apenas. 

Processo 

seletivo apenas. 

Processo seletivo 

e Eleição. 

Processo seletivo 

e Indicação. 

 

 

Variáveis Independentes de Controle 

Os efeitos de seleção ocorrem quando fatores não observáveis introduzem um viés 

sistemático na amostra. Ao desconsidera-los, pode-se induzir ao erro de superestimar ou 

de subestimar os efeitos do processo de seleção de diretores acerca da liderança e do clima 

escolar. Por exemplo, pode haver uma tendência maior de percepção negativa do corpo 

docente em certas regiões do país ou em escolas com grande rotatividade de diretores, em 

detrimento à modalidade de seleção adotada. Portanto, as demais variáveis independentes 

foram incluídas no modelo a fim de controlar os seus respectivos efeitos sobre as variáveis 

dependentes e garantir maior precisão na análise. 

Logo, as variáveis independentes listadas abaixo e utilizadas no modelo do estudo foram 

discutidas na revisão de literatura como fatores que podem interferir diretamente no modelo 

de gestão escolar. As quatro primeiras indicam características do contexto geral da escola, 

obtidas no INEP. As demais estão relacionadas a aspectos do perfil do diretor e do modelo 

de gestão em relação à formação inicial e continuada, gênero, renda, atividades externas e 

recursos disponíveis. Por fim, incluem-se o ano de aplicação do questionário e as variáveis 
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das unidades federativas, que denotam a especificidade do território e, possivelmente, estão 

às políticas de valorização do diretor e dos profissionais da educação. 

 

Complexidade da Gestão Escolar 

Indicador de contexto12 calculado mediante quatro características essenciais da escola: 

o porte (número de matrículas); o número de turnos de funcionamento; a complexidade das 

etapas ofertadas; e a quantidade de etapas/modalidades oferecidas. Os parâmetros dos itens 

e as respectivas curvas características foram ajustadas no modelo de resposta gradual da 

TRI próprio INEP, que estimou o escore de complexidade de gestão e dividiu os resultados 

em grupos. Os códigos 1 (um) ao 6 (seis) caracterizam níveis crescentes de complexidade 

no modelo deste estudo.  

 

Nível Socioeconômico dos Alunos 

Indicador de contexto que contém dados fornecidos pelos alunos no preenchimento do 

questionário da Prova Brasil. É definido pela renda, posse de bens domésticos, contratação 

de serviços pela família dos alunos e nível de escolaridade de seus pais. É uma medida para 

estratificar o conjunto dos alunos atendidos em cada unidade escolar e possui característica 

ordinal. Os códigos 1 (um) ao 7 (sete) caracterizam níveis socioeconômicos crescentes da 

média de alunos da escola. 

 

Adequação da Formação Docente 

Indicador de contexto para mensurar a quantidade de docentes em efetivo exercício na 

Educação Básica, cuja disciplina lecionada está alinhada à formação acadêmica, conforme 

as normativas e dispositivos legais. No indicador, são utilizados dados sobre os professores 

coletados no Censo Escolar e possui característica ordinal. Foram considerados somente 

os docentes classificados no grupo 5, que não têm superior, a fim de estabelecer uma média 

entre as escolas do ensino fundamental ou do ensino médio, ou ainda uma média dos dois 

níveis nas escolas com este perfil. 

                                                                 
12 Os dados deste estudo consideraram todas as escolas que no Censo Escolar da Educação Básica de 2013 possuíam pelo menos uma 

matrícula de escolarização, totalizando 190.706 escolas (INEP). 
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Regularidade do Corpo Docente 

Indicador de contexto com a finalidade de avaliar a permanência do corpo docente nas 

escolas de educação básica nos últimos cinco anos. Para cada par de professor-escola foi 

atribuída uma pontuação, de maneira que a presença em anos mais recentes e a regularidade 

em anos consecutivos fosse mais valorizada. Logo, a escala foi padronizada para variar de 

0 (zero) a 5 (cinco), caracterizando níveis crescentes de regularidade docente.  

 

Salário Bruto do Diretor 

Representa a resposta do diretor à questão: “Como diretor, qual é, aproximadamente, o 

seu salário bruto (com adicionais, se houver)? ”. As respostas têm onze faixas salariais com 

características ordinais. Os códigos 1 (um) ao 11 (onze) representam um maior salário bruto 

do diretor. 

 

Dificuldade Financeira (Escola) 

Representa a resposta do diretor à questão: “O funcionamento da escola foi dificultado 

por algum dos seguintes problemas? Insuficiência de recursos financeiros”. As respostas 

têm quatro níveis com característica ordinal. Os códigos 0 (zero) ao 3 (três) representam 

níveis superiores de dificuldade financeira das escolas. 

 

Anos no Cargo nesta Escola 

Representa a resposta do diretor à questão: “Há quantos anos você é diretor (a) desta 

escola?”. Considerando a importância de distinguir diferentes faixas de experiência sobre 

a participação escolar, foram criadas 4 (quatro) variáveis binárias, codificadas como 1 (um) 

ou 0 (zero) dependendo de sua ocorrência ou ausência: de 3 a 5 anos na direção; de 6 a 10 

anos na direção; de 11 a 15 anos na direção; e acima de 15 Anos na direção. O tempo no 

cargo até 2 anos na mesma escola foi desconsiderado, pois não permite tempo hábil para 

observar o trabalho do diretor. O critério foi estabelecido com base no modelo de Pereda, 

Lucchesi, Mendes & Bresolin (2015), porém adaptou-se a faixa de menor experiência em 

virtude das mudanças dos níveis de resposta do questionário.  

 



 

50 

Diretor Mulher 

Representa a resposta do diretor à questão: “Qual é o seu sexo?”. O código 1 (um) refere-

se ao sexo feminino e o código 0 (zero) somente aos diretores do sexo masculino. 

 

Recebeu Formação de Impacto 

Representa a resposta do diretor à questão: “Se você participou de alguma atividade de 

desenvolvimento profissional nos últimos dois anos, como você avalia o impacto da 

participação em sua atividade como diretor?”. As respostas possuem quatro níveis com 

característica ordinal. Porém, em função os testes realizados no modelo, optou-se por criar 

somente 2 (duas) variáveis, que explicitaram melhor seu efeito. O código 1 (um) representa 

as respostas de impacto moderado e alto. Já o código 0 (zero) aponta a falta de formação 

nos últimos dois anos ou sua execução teve um baixo impacto na atividade profissional no 

diretor. Sua inclusão no estudo decorre da concepção de que o aspecto formativo possibilita 

o exercício efetivo da liderança. 

 

Organizou Formação Continuada  

Representa a resposta do diretor à questão: “Nos últimos dois anos, você organizou 

alguma atividade de formação continuada (atualização, treinamento, capacitação etc.) nesta 

escola?”. O código 1 (um) refere-se a uma resposta positiva, enquanto o código 0 (zero) a 

uma resposta negativa. A formação continuada dos professores também é fundamental para 

o exercício da atividade profissional e pode interferir na percepção do corpo docente sobre 

a atuação do diretor e a qualidade do clima escolar, sobretudo no aspecto colaborativo.  

 

Pós-Graduação 

Representa a resposta do diretor à questão: “Indique o curso de pós-graduação de mais 

alta titulação que você possui.”. Da mesma forma, também foram criadas variáveis binárias 

em função dos testes realizados. O código 1 (um) representa uma resposta positiva para o 

nível mínimo de aperfeiçoamento (180 horas) e o código 0 (zero) para quem respondeu não 

ter feito ou completado curso de pós-graduação. 
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Atividade Externa 

Representa a resposta do diretor à questão: “Além da direção desta escola, você exerce 

outra atividade que contribui para sua renda pessoal?”. Também foi feita uma adaptação 

nos níveis de resposta. O código 1 (um) refere-se à ocorrência de trabalhos externos dentro 

ou fora da área da educação. Já o código 0 (zero) foi aplicado para quem não exerce outra 

atividade. 

 

Estado 

Indicador definido a partir do Código da Unidade da Federação preenchido na resposta 

ao questionário. Foram criadas 27 (vinte e sete) variáveis “dummy”, sendo uma para cada 

unidade federativa. O código 1 (um) refere-se às escolas situadas no estado, em contraponto 

ao código 0 (zero). 

 

Ano (2015) 

Por fim, foi incluída uma variável sobre o ano do questionário, a fim de estimar o efeito 

da variação em cada edição. O código 1 (um) representa uma reposta de 2015, e o código 

0 (zero) uma resposta de 2013. 

 

 

Sumário Estatístico 

As variáveis listadas compuseram o modelo de regressão linear múltipla que mensurou 

o efeito da modalidade de seleção de diretores sobre o clima escolar e a liderança do diretor, 

tomadas como referência para a análise. As equações seguiram as seguintes fórmulas: 

 

Modelo 1 

CLIMA_ESCOLAR = 0 + PROV_CARGO*) + 2(SALÁRIO) + 3 (MULHER) + 4(POS_G) 

+5(REC_FORMACAO) + 6(ORG_FORMACAO) + 7(ATIV_EXTERNA) + 8(DIF_FINANCEIRA) 

+ 9(ANOS_CARGO*) + 10(COMP_GESTAO) + 11(NSE_ALUNOS) + 12(REG_DOCENTE) + 

13(FORM_DOCENTE) + 14(UF*) + 15(ANO) + u 
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Modelo 2 

LIDERANÇA_DIRETOR = 0 + PROV_CARGO*) + 2(SALÁRIO) + 3(MULHER) + 4(POS) + 

5(REC_FORMACAO) + 6(ORG_FORMACAO) + 7(ATIV_EXTERNA) + 8(DIF_FINANCEIRA) + 

9(ANOS_CARGO*) + 10(COMP_GESTAO) + 11(NSE_ALUNOS) + 12(REG_DOCENTE) + 

13(FORM_DOCENTE) + 14(UF*) + 15(ANO) + u 

 

 

TABELA 1:SUMÁRIO ESTATÍSTICO 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo NA 

VD - Clima Escolar 38.805 57.3921 9.7386 23.98866 79.12826 651 

VD - Liderança Diretor 38.854 59.1359 9.5945 14.72490 78.58443 602 

Processo e Eleição 39.098 0.2033 0.4024 0 1 358 

Concurso Apenas 39.098 0.1016 0.3022 0 1 358 

Eleição Apenas 39.098 0.2630 0.4402 0 1 358 

Indicação Apenas 39.098 0.2355 0.4243 0 1 358 

Processo Seletivo 39.098 0.0494 0.2168 0 1 358 

Processo e Indicação 39.098 0.0592 0.2360 0 1 358 

Salário Bruto Diretor 38.936 7.2863 1.9074 0 10 520 

Diretor Mulher 39.252 0.7479 0.4341 0 1 204 

Pós-Graduação 38.966 0.8505 0.3564 0 1 490 

Recebeu Formação de Impacto 39178 0.6815 0.4658 0 1 278 

Organizou Formação Continuada 38.892 0.7404 0.4384 0 1 564 

Atividade Externa 39.131 0.2533 0.4349 0 1 325 

Dificuldade Financeira 39.120 1.1928 1.0798 0 3 336 

De 3 a 5 Anos no Cargo 39.165 0.4923 0.4999 0 1 291 

De 6 a 10 Anos no Cargo 39.165 0.1849 0.3882 0 1 291 

De 11 a 15 Anos no Cargo 39.165 0.0911 0.2878 0 1 291 

Acima de 15 Anos no Cargo 39.165 0.0397 0.1954 0 1 291 

Complexidade Gestão Escolar 37.651 4.0144 1.2385 1 6 1.805 

Nível Socioeconômico Alunos 37.797 4.4363 0.9792 1 7 1.659 

Regularidade Corpo Docente 37.407 3.0310 0.5614 0 5 2.049 

Adequação Formação Docente 37.663 3.9500 10.445 0 100 1.823 

Unidade Federativa – UF (27)  39.456 - - 0 1 0 

Ano (2015) 39.456 - - 0 1 0 
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Resultados 
 

Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados obtidos ao longo do estudo. 

A primeira parte aborda o levantamento documental e a análise comparada das legislações 

sobre as políticas de seleção de diretores escolares nas 27 unidades federativas. A segunda 

parte consiste na análise descritiva dos microdados do SAEB nos anos de 2013 e de 2015, 

a partir da resposta aos questionários de contexto da escola, do professor e do diretor. Por 

fim, é realizada a análise quantitativa dos microdados para mensurar a possível associação 

entre as modalidades de seleção de diretores com os indicadores de liderança do diretor e 

de clima escolar.  

 

Políticas Estaduais de Provimento ao Cargo de Diretor Escolar no Brasil 

 

O objetivo desta seção é analisar o estágio atual de estruturação das políticas estaduais 

de seleção dos diretores escolares no Brasil. A metodologia de pesquisa empreendida foi o 

mapeamento, a sistematização e a comparação das principais legislações e normativas que 

oficializam e instrumentalizam as estratégias de implementação da política nas 27 unidades 

federativas, incluindo o Distrito Federal 

Por se tratar de um universo amplo de marcos legais elaborados por cada um dos entes 

federativos, o estudo restringiu-se a três grupos de leis e normas, apresentados abaixo: 

• Legislação que regulamenta o Plano Estadual de Educação; 

• Legislação sobre o Sistema Estadual de Ensino, o Estatuto e o Plano de Carreira 

do Professor ou dos Profissionais da Educação; 

• Legislação Específica sobre Gestão Democrática e/ou sobre o Provimento ao 

Cargo de Diretor Escolar. 

Como já apresentado neste estudo, o Plano Nacional de Educação – PNE13 estabelece 

diretrizes gerais para o processo de seleção dos diretores escolares, priorizando o repasse 

de recursos federais para aqueles que adotarem critérios técnicos de mérito e desempenho, 

associados a consulta pública da comunidade. É responsabilidade de cada estado elaborar 

a sua própria política e disciplinar esta matéria, de acordo com as particularidades e também 

em confluência com os princípios do sistema federativo de governo. 

                                                                 
13 Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 
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Analisar o estágio de estruturação da política sob a ótica das estratégias institucionais é 

um critério importante, mas não esgota o entendimento do assunto, uma vez que a pesquisa 

se limitou aos dispositivos legais localizados pela internet, durante o mês de dezembro de 

2016. Por motivo de tempo, a pesquisa documental não foi enviada para validação dos 

órgãos responsáveis em cada estado, o que pode ter implicado na falta de documentos 

importantes no processo de análise e interpretação dos dados. 

De todo modo, identificou-se um rico acervo de leis e normas estaduais, que permitem 

um olhar crítico e comparado em relação ao processo de seleção de diretores no Brasil. A 

metodologia de pesquisa constituiu a identificação dos critérios estabelecidos nos marcos 

legais sobre Plano de Carreira /Estatuto e Gestão Democrática, e sua convergência com o 

Plano Estadual de Educação. Ou seja, considerou-se o alinhamento entre essas estratégias 

institucionais, pois foi observada uma configuração bastante heterogênea entre o escopo de 

leis específicas com as diretrizes propostas nos Planos Estaduais de Educação.  

Portanto, foi utilizado como critério de classificação a especificação em leis anteriores 

aos Plano Estadual de Educação, uma vez que sua aprovação ocorreu entre os anos de 2015 

e 2016, o que não permitiu ainda um tempo hábil para a sua efetiva implantação enquanto 

política pública estadual. Além disso, a última edição do SAEB foi no ano de 2015, logo, 

seus microdados não captaram as características de transição desta política nos estados, o 

que será observado na tabela comparativa. 

Para se obter um cenário comparativo entre os documentos analisados das 27 unidades 

federativas, optou-se por agrupá-los nas mesmas categorias de resposta dos questionários 

de diretor do SAEB de 2013 e de 2015: i) eleição apenas; ii) concurso apenas; iii) indicação 

apenas; iv) processo seletivo apenas; v) processo seletivo com eleição; vi) processo seletivo 

com indicação; vii) outras formas. 

É importante destacar que tal sistematização não foi tarefa fácil, por inúmeros motivos. 

Há certa confusão conceitual e um limite tênue entre as categorias, que nem sempre estão 

explicitados nos marcos legais. A nomeação do diretor, por exemplo, as vezes pode apontar 

um critério de indicação política, por outro lado, trata-se de um cargo de confiança que, 

independente da modalidade de seleção, deverá ser objeto de nomeação pelo governo local. 

A ausência de uma definição clara do método pode ainda sugerir a prevalência de critérios 

políticos, ao mesmo tempo em que sua presença não evidencia uma implementação efetiva 

enquanto política pública nas escolas da rede.  
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Já a eleição direta ou indireta, embora seja mencionada em diversos dispositivos, não 

configura exatamente um processo eleitoral padrão, pois não assegura a permanência do 

diretor no cargo durante todo o mandato. Também existem especificidades em relação aos 

métodos de seleção que atestam os critérios técnicos de mérito e de desempenho, seja nas 

modalidades mistas, no concurso público ou no processo apenas, que podem induzir a sua 

classificação como outra forma. Por fim, cita-se o movimento de transição da atual política 

pelo qual alguns estados vêm passando e que interferem nessa classificação. 

 

Eleição Apenas 

De maneira geral, o critério de eleição apenas constitui a modalidade mais comum e foi 

observada em 15 estados brasileiros, equivalente a 56%. Sua distribuição geográfica é bem 

abrangente, pois há 4 situados nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, 3 no Norte, 2 no Sul e 

Sudeste. A alta popularidade desta modalidade está diretamente associada ao movimento 

de democratização, em especial após a aprovação da LDB/1996. 

 Foram localizadas legislações sobre gestão democrática ou específicas sobre o processo 

de seleção de diretores em 14 estados, que mencionam a eleição direta pela comunidade 

escolar. As particularidades ficam por conta do voto secreto e facultativo, a duração dos 

mandados, a possibilidade de reeleição, a constituição de chapa com os vice-diretores ou 

candidatura única, a composição do colégio eleitoral, entre outras. 

Somente no estado do Mato Grosso do Sul não foi identificado, no caput da legislação, 

a menção direta a esta matéria. Por outro lado, a regulamentação sobre o Sistema Estadual 

de Ensino contém uma seção específica sobre gestão democrática, mediante o voto direto. 

Outros 8 estados abordam o tema da administração escolar em seus respectivos Estatutos 

e/ou Planos de Cargos e Carreira, porém apenas 2 abrangem os requisitos para o cargo de 

diretor, sobretudo por servidores efetivos.   

Todas as 15 unidades federativas possuem também metas e estratégias específicas sobre 

a gestão democrática nos Planos Estaduais de Educação. É interessante notar que quase a 

metade destes parecem estar em estágio de transição de sua política atual para a modalidade 

mista de processo seletivo e eleição. Os documentos propõem a adoção de critérios técnicos 

de mérito e de desempenho, além da já consolidada consulta pública à comunidade escolar, 

conforme recomendação do Plano Nacional de Educação 2014-2024. 
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Os quadros abaixo apresentam uma breve síntese dos dispositivos legais analisados. O 

propósito foi construir uma matriz que permita identificar os aspectos de relevância entre 

os estados, a fim de facilitar as reflexões e de permitir maior comparabilidade. Desse modo, 

dividiu-se os mesmos em duas categorias: aqueles com eleição consolidada (8) e os demais 

em aparente estágio de transição de sua política (7). 

 

TABELA 2: ESTADOS COM ‘ELEIÇÃO APENAS’ PARA O CARGO DE DIRETOR (CONSOLIDADA) 

UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática / 

Seleção de Diretores 
Ano 

AP 
Fortalecer a gestão 
democrática no sistema de 
ensino 

2015 
Eleição dos dirigentes 
escolares, nos termos de 
Lei específica 

2005 
Eleição pela comunidade 
escolar por votação direta 
e secreta 

2010 

PA 
Eleição direta para 
diretores com participação 
da comunidade escolar 

2015 
Servidor graduado na 
habilitação específica em 
Administração Escolar 

1986 
Eleição direta, por chapa, 
para efetivos com 3 anos 
na rede e plano de gestão 

2014 

PB 
Escolha realizada, pela 
comunidade escolar, 
mediante processo eletivo 

2015 Sem referência 2003 
Escolha pela comunidade 
escolar, mediante 
processo eletivo 

2006 

GO 
Eleições diretas para 
gestores 

2015 
Eleição pela comunidade 
escolar, por voto direto 

2001 
Eleição pela comunidade 
escolar, por voto direto, 
secreto e facultativo 

1999 

MT 
Eleição direta de gestores 
pela comunidade 

2014 
Servidores de carreira, 
efetivos, estáveis, ativos, 
em regime exclusivo 

2005 
Indicação da comunidade 
escolar mediante votação 
direta 

1998 

MG 
Consolidar e aperfeiçoar o 
processo de escolha 
democrática de diretores 

2011 Sem referência 2004 
Escolha do diretor via 
chapa completa 

2015 

RJ 
Formular projetos político 
pedagógicos para fomentar 
a gestão democrática 

2009 Sem referência 1990 
Processos consultivos de 
indicação de membros do 
magistério 

2016 

RS 
Provimento democrático 
da função de gestor, com 
previsão de recursos União 

2015 Sem referência 1974 
Votação direta, de chapa, 
pela comunidade escolar 
e curso de qualificação 

1995 

 

No primeiro grupo, o Rio Grande do Sul destaca-se como o estado mais antigo a adotar 

o modelo de eleição direta pela comunidade escolar, com lei específica aprovada em 1995. 

Em Goiás e no Mato Grosso, e eleição direta também é um processo antigo, regulamentado, 

respectivamente, em 1999 e em 1998. O Amapá estabelece eleição direta e secreta, via lei 

específica, desde 2010. Já o Pará substituiu recentemente a lista tríplice, encaminhada pelo 
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Conselho Escolar, por eleição direta e proposta de plano de gestão. A Paraíba tem eleição 

específica desde 2006, para escolha de servidor por eleição via chapa completa, semelhante 

a Minas Gerais, desde 2015. 

No caso mineiro, a proposta do novo Plano Estadual indica critérios técnicos de mérito, 

de desempenho e de participação, mas foi desconsiderada por ainda se tratar de um projeto 

de lei, conforme as informações localizadas. O Rio de Janeiro também parece estar em fase 

de aprovação do novo Plano Estadual de Educação, que versa sobre a efetivação da gestão 

democrática no prazo de 2 anos. A lei substituirá o texto atual que recomenda a formulação 

de projetos político pedagógicos, promovendo debates dentro de uma gestão democrática 

e participativa. Em 2016, o estado aprovou lei específica para a indicação de membros do 

magistério ao cargo de diretor, mediante processo consultivo, coordenado e presidido pelos 

Conselhos Escolares. 

 
TABELA 3: ESTADOS COM ‘ELEIÇÃO APENAS’ PARA O CARGO DE DIRETOR (TRANSIÇÃO) 

UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática / 

Seleção de Diretores 
Ano 

RO 
Eleição p/ critérios técnicos 
de mérito, desempenho e 
participação comunidade 

2015 
Eleição de diretores com 
formação em Pedagogia 
ou Licenciatura 

2012 
Eleições diretas para 
diretor com participação 
da comunidade escolar 

2011 

AL 
Eleição p critérios técnicos 
de mérito, desempenho e 
participação comunidade  

2016 Sem referência 2000 
Eleição pela comunidade 
escolar por voto universal 
direto e secreto 

2005 

PI 
Eleição direta para efetivos 
e qualificados na LDB com 
teste de conhecimento 

2015 
Eleição direta para 
diretor, na forma de 
regulamento 

2006 
Eleição direta por 2 anos 
pela comunidade escolar, 
com direito à reeleição  

2007 

RN 
Teste de conhecimentos 
específicos, desempenho e 
consulta pública (eleição) 

2016 
Gestão democrática do 
ensino na forma de lei 

2006 
Candidatos eleitos pelos 
membros do Colégio 
Eleitoral 

2005 

DF 
Eleição é importante mas 
precisa estar associada a 
outras políticas 

2015 Sem referência 2013 
Eleitos por voto direto e 
secreto participam de 
curso de gestão escolar 

2012 

MS 
Eleição p/ critérios técnicos 
de mérito, desempenho e 
participação comunidade 

2014 
Eleição direta na 
comunidade escolar, com 
habilitação nível superior 

2000 
Voto direto proporcional 
e secreto na forma da lei 
ou regulamento próprio. 

2003 

PR 
Critérios de formação e 
desempenho e à consulta 
pública à comunidade 

2015 
Consulta à comunidade 
escolar para a designação 
dos diretores 

2004 
Delegação da escolha à 
comunidade escolar, em 
consulta simultânea 

2015 
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No segundo grupo, os estados de Rondônia, Alagoas e Mato Grosso do Sul descrevem 

os mesmos critérios técnicos de mérito, de desempenho e de consulta pública à comunidade 

escolar, especificados no Plano Nacional de Educação (2014). O Paraná e o Rio Grande do 

Norte utilizam redações bem semelhantes, porém substituem o critério técnico de mérito, 

respectivamente, por formação e avaliação de conhecimentos específicos. O Piauí segue 

nesta tendência ao valorizar o teste de conhecimento e a qualificação, além do mandato de 

dois anos com possível reeleição, mediante a avaliação da Unidade de Inspeção Escolar da 

SEDUC. Por fim, o Distrito Federal recomenda a adoção de outros critérios associados à 

eleição, mas não especifica quais.  

Este movimento de transição da eleição direta por um modelo misto aponta uma forte 

tendência, entre as unidades federativas, de inserirem critérios formativos e de qualificação 

profissional no processo de seleção de diretores escolares. Desse modo, evitam-se alguns 

riscos associados ao processo político, que possam vir a trazer prejuízos ao clima, à cultura 

organizacional da escola e ao processo educacional como um todo, conforme apresentado 

na revisão teórica deste estudo. 

 

Concurso Público Apenas 

O estado de São Paulo é o único que estabelece o critério de concurso público de prova 

e títulos para o cargo de diretor escolar, vigente desde a aprovação do Plano de Carreira, 

em 1997. Como requisito para o provimento do cargo, é necessário ter Licenciatura Plena 

em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Educação e, no mínimo, oito anos de efetivo 

exercício de Magistério. Em 2015, foi regulamentada a lei complementar para a avaliação 

periódica de desempenho individual para os ocupantes do cargo em estágio probatório, ao 

longo dos três primeiros anos, além de curso específico de formação. 

Vale destacar que o estado do Sergipe já utilizou esta modalidade de seleção, aprovada 

em lei específica de gestão democrática no ano de 1997. O concurso substituiu a eleição 

direta, regulamentada no Estatuto do Magistério em 1994, porém vigorou por pouco tempo. 

Em 2001, adotou-se o critério de eleição combinado à seleção prévia, por meio de curso 

de avaliação de conhecimentos específicos e apresentação de plano de gestão para eleição 

da comunidade, vigente até hoje. 
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TABELA 4: ESTADOS COM ‘CONCURSO PÚBLICO APENAS’ PARA O CARGO DE DIRETOR 

 UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática 
/ Seleção de Diretores 

Ano 

SP 

Garantir o provimento ao 
cargo por critério 
meritório, via Concurso 
público de prova e títulos 

2016 

Provimento ao cargo de 
diretor por Concurso 
Público de provas e títulos 
(Nomeação) 

1997 

Avaliação especial de 
desempenho com curso 
específico de formação 
em estágio probatório 

2015 

 

Indicação Apenas 

O estado de Roraima foi o único classificado nesta categoria. Todavia, não se identificou 

uma legislação específica que regulamentasse a indicação para o cargo de diretor nem para 

qualquer outra modalidade. A Lei Complementar que dispõe sobre o Sistema Estadual de 

Ensino, no que tange à gestão democrática da educação pública, estabelece o conceito de 

ação coletiva e prática política-filosófica, que norteará todas as ações de planejamento, de 

formulação e de avaliação das políticas educacionais. 

Já o Plano Estadual de Educação, por sua vez, recomenda a adoção de critérios técnicos 

de mérito e desempenho no âmbito das escolas públicas. De todo modo, seguindo o mesmo 

critério utilizado nas outras categorias, a presença no Plano Estadual não garante a efetiva 

consolidação desta política, sem estar associada a outros dispositivos legais.  

Dessa forma, foi realizada uma pesquisa complementar, pela internet, que identificou 

um movimento da sociedade civil para inclusão do critério de eleição no provimento ao 

cargo de diretor, em detrimento à indicação política. Tal constatação, associada à falta de 

leis que regulamentem a matéria, levaram à conclusão, pelo método dedutivo, de que a 

indicação política para o cargo de diretor escolar ainda permanece vigente no estado.  

  Trata-se de uma modalidade de seleção de diretores bastante criticada atualmente pela 

maioria dos especialistas em educação, sobretudo por estar associada ao período histórico 

recente de grande interferência política e de centralização decisória. Este é provavelmente 

o motivo de não terem sido localizadas normas específicas sobre esta modalidade, uma vez 

que é um critério ainda bastante utilizado no Brasil, conforme apontam os microdados a 

serem analisados na próxima seção. 
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TABELA 5: ESTADOS COM ‘INDICAÇÃO APENAS’ PARA O CARGO DE DIRETOR 

UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática 
/ Seleção de Diretores 

Ano 

RR 

Assegurar a efetivação da 
gestão democrática no 
prazo de 2 anos, associada 
a critérios técnicos de 
mérito e de desempenho 

2015 

Professores do estado que 
atendam aos critérios de 
formação profissional com 
base na lei 

2013 

Avaliação especial de 
desempenho com curso 
específico de formação 
em estágio probatório 

2015 

 

Processo Seletivo Apenas 

A exclusividade do processo seletivo para o provimento ao cargo de diretor escolar foi 

identificada apenas no estado do Amazonas, de acordo com as legislações analisadas. O 

Regimento Geral das Escolas Estaduais, de 2010, define que os gestores escolares sejam 

escolhidos e indicados por meio de processo seletivo, com base em requisitos funcionais 

sobre mérito, competência técnica, probidade administrativa, liderança junto à comunidade 

escolar e regime de dedicação exclusiva. Nota-se o valor atribuído ao relacionamento com 

a comunidade, embora sem uma participação direta no processo seletivo.  

Já o Plano Estadual de Educação do Amazonas reforça que a seleção pública de diretores 

escolares deve ocorrer segundo critérios técnicos, que promovam a autonomia pedagógica, 

financeira e administrativa. Não há qualquer menção à participação da comunidade escolar 

no processo de decisão. Também foi constatada, em levantamentos alternativos, a criação 

de um banco de gestores para dar maior qualidade neste processo. 

 

TABELA 6: ESTADOS COM ‘PROCESSO SELETIVO APENAS’ PARA O CARGO DE DIRETOR 

UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática / 

Seleção de Diretores 
Ano 

AM 

Processo de seleção 
pública de diretores 
escolares baseado em 
critérios técnicos 

2015 Sem referência 2013 

Gestores escolhidos e 
indicados pela autoridade 
competente, submetidos 
a processo seletivo 

2010 
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Processo Seletivo e Eleição 

Em um panorama geral, a seleção de diretores pela combinação de processo seletivo e 

eleição abrange um total de 9 unidades federativas (33%).Trata-se da segunda modalidade 

mais popular, atrás de eleição apenas, presente em 15 (56%). Sua distribuição geográfica é 

predominante na região Nordeste, com 5 estados, seguida por 2 na Região Norte, 1 no Sul 

e 1 no Sudeste. Somente na região Centro-Oeste não é institucionalizada esta modalidade 

de seleção mista. 

Neste sentido, percebe-se um grande movimento dos estados para a adequação de seus 

planos estaduais às diretrizes do Plano Nacional de Educação (2014-2024), que considera 

os critérios técnicos de mérito e de desempenho, associados à participação da comunidade 

escolar, para a seleção de diretores. Alguns já possuem leis consolidadas que regulamentam 

o método de seleção misto antes mesmo da aprovação do PNE. Em outros casos, ocorreu 

um movimento inverso, com a criação de leis sobre gestão democrática ou específicas para 

o provimento ao cargo de diretor, orientadas pelas diretrizes nacionais. Por este motivo, 

ambos foram incluídos na categoria processo seletivo e eleição. 

Em contrapartida, foram excluídos da categoria os demais entes federativos cujos planos 

estaduais de educação indicam um movimento de mudança para a modalidade mista, porém 

ainda não consolidada por meio de outros dispositivos legais. Isso porque a referência no 

texto estadual é um passo importante para a institucionalização de uma nova política, mas 

não garante sua efetivação na prática. Neste caso, a classificação foi baseada nos critérios 

anteriores à aprovação dos respectivos planos estaduais, o que foi identificado em 7 estados 

onde ocorre ‘eleição apenas’, conforme análise anterior. 

Localizaram-se legislações estaduais sobre a gestão democrática ou específicas para o 

provimento ao cargo de diretor em 8 dos 9 classificados como processo seletivo e eleição. 

Somente Tocantins não se enquadra neste grupo, contudo, a lei que dispõe sobre o Sistema 

Estadual de Ensino (2002) assegura, no capítulo sobre gestão democrática, a participação 

de Associações de Apoio integradas por professores, pais, alunos e demais servidores da 

unidade escolar. 

As etapas seletiva e consultiva são diretrizes comuns aos 9 estados desta categoria. Já 

as particularidades referem-se à realização de prova objetiva de conhecimentos, exame de 

certificação, prova de títulos, carta de intenção e elaboração de plano de gestão para escolha 
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da comunidade escolar. O último critério é adotado em outros países para aproximação da 

comunidade e permite maior “accountability” na gestão da escola. 

No caso dos Estatutos e/ou Planos de Carreira de Professores ou dos Profissionais da 

Educação, 5 estados mencionam a função de administração escolar, seja relacionada aos 

critérios para o acesso ao cargo de diretor, seja restrita apenas aos pré-requisitos. Todos os 

9 estados possuem também metas e estratégias específicas sobre a gestão democrática nos 

respectivos Planos Estaduais de Educação. Em comum está a necessidade de elaborar leis 

específicas que regulamentem a matéria, no prazo de um ou dois anos, bem como a recente 

aprovação ou adequação destes planos. A maioria dos estados detalha os critérios a serem 

adotados, enquanto Santa Catarina evidencia o compromisso a ser assumido com o acesso, 

a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante. 

Os quadros abaixo apresentam uma breve síntese dos dispositivos legais analisados. O 

propósito foi construir uma matriz para facilitar a identificação dos aspectos de relevância 

e a comparação dos dados. Desse modo, dividiu-se os estados em duas categorias: os com 

processo seletivo e eleição consolidada (5) e os demais em aparente estágio de transição de 

sua política (4). 

No primeiro grupo, os 5 estados apresentam marcos legais, sobre o processo de seleção 

misto, anteriores às orientações do PNE e aos respectivos Planos Estaduais de Educação. 

O Espírito Santo avalia os candidatos a diretor pela competência profissional e a liderança 

junto à comunidade desde 1997, em eleição coordenada pelo Conselho Escolar. O Ceará 

também possui etapa preliminar eliminatória para a avaliação escrita e o exame de títulos, 

seguida por eleição direta, secreta e universal junto à comunidade escolar, desde 2004. Em 

2013, criou-se o Banco de Gestores Escolares para aperfeiçoar os tramites do processo. No 

Sergipe (2001) e em Santa Catarina (2013), os candidatos apresentam propostas de gestão 

da unidade escolar para a avaliação da comunidade. Já em Pernambuco (2012), há etapas 

seletiva, consultiva e formativa.   
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TABELA 7: ESTADOS COM ‘PROCESSO SELETIVO E ELEIÇÃO’ PARA O CARGO DE DIRETOR (CONSOLIDADA) 

UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática / 

Seleção de Diretores 
Ano 

CE 

Critérios técnicos de mérito 
e desempenho, com provas 
de títulos, e participação da 
comunidade escolar 

2016 Sem referência 1993 

Avaliação escrita e exame 
de títulos (eliminatória) e 
eleição direta e secreta 
pela comunidade escolar 

2004 

PE 

Critérios técnicos e de 
mérito e desempenho e 
consulta pública à 
comunidade escolar 

2015 Sem referência 1998 

Designação do governador 
mediante participação em 
etapas seletiva, consultiva 
e formativa 

2012 

SE 

Critérios técnicos de mérito 
e desempenho, curso de 
especialização com plano 
de trabalho e eleição direta 

2015 

Seleção prévia que avalie 
conhecimento específicos 
e proposta de gestão para 
a comunidade escolar 

2001 
Concurso público de 
provas e títulos 

1997 

SC 
Garantir em lei específica 
diretrizes para a gestão 
democrática da educação 

2015 
Gratificação para exercício 
da função de diretor 

2015 
Proposta de planos de 
gestão escolar para 
escolha da comunidade 

2013 

ES 
Critérios técnicos e consulta 
pública à comunidade 
escolar 

2015 Sem referência 2012 
Processo seletivo pelo 
Órgão Gestor e eleição 
pelo Conselho Escolar 

1997 

 

No segundo grupo, o Maranhão destaca-se pela exigência de qualificação profissional 

em curso de formação continuada sobre Gestão Escolar desde 2013, com base no Estatuto 

e no Plano de Carreira, e pela aprovação do Plano Estadual de Educação em junho de 2014, 

quase simultâneo ao PNE. Porém, só aprovou legislação específica em 2015. Na Bahia, os 

cargos em comissão são restritos aos servidores de carreira com formação em licenciatura 

plena, que sejam aprovados em processo seletivo interno e certificação, estabelecidos em 

regulamento, segundo o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio, 

de 2002. Esta lei só foi disciplinada em 2015, ao especificar que o processo seletivo deve 

ser realizado pela respectiva unidade escolar, após certificação dos candidatos aprovados 

na avaliação de conhecimento em gestão escolar.  

Nos estados do Acre e Tocantins, o PNE acelerou o processo de efetivação da gestão 

democrática na forma de lei, ao estabelecer provas objetivas para avaliação de competência 

técnica, exame de certificação e eleição direta pela comunidade escolar, respectivamente, 

em 2016 e em 2015. Em Tocantins, também há apresentação de plano de gestão escolar e 

documentação para o processo eletivo, enquanto no Acre é garantido um curso de formação 

continuada em serviço, direcionado aos diretores eleitos pela comunidade escolar.  
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TABELA 8: ESTADOS COM ‘PROCESSO SELETIVO E ELEIÇÃO’ PARA O CARGO DE DIRETOR (TRANSIÇÃO) 

UF 
Plano Estadual 
De Educação 

Ano 
Plano de Carreira / 
Sistema de Ensino 

Ano 
Lei Gestão Democrática / 

Seleção de Diretores 
Ano 

AC 

Curso de capacitação para 
gestores com exame final 
de certificação e eleição 
direta pela comunidade 

2015 

Funções de gestão escolar 
serão disciplinadas em lei 
específica sobre a gestão 
democrática 

2013 

Processo de certificação, 
eleição com participação 
da comunidade escolar e 
formação continuada 

2016 

TO 

Critérios técnicos de 
formação, experiência, 
desempenho e consulta 
pública à comunidade 

2015 

Gestão democrática que 
participem Associações de 
Apoio com docentes, pais, 
alunos e servidores 

2014 

Prova objetiva de 
conhecimentos, plano de 
trabalho e documentação, 
eleição direta e secreta 

2015 

BA 

Nomeação por critérios 
técnicos de mérito e 
desempenho, com a 
participação comunidade 

2016 

Efetivos com licenciatura 
plena, aprovados em 
processo seletivo interno e 
certificação 

2002 

Processo seletivo realizado 
pela escola, certificados 
em teste de conhecimento 
sobre gestão escolar. 

2015 

MA 

Critérios técnicos e de 
mérito e desempenho e 
participação direta da 
comunidade escolar 

2014 
Eleição direta e exigência 
de qualificação em curso 
de gestão escolar 

2013 

Carta de intenção, exame 
de certificação em curso, 
consulta democrática e 
contrato de gestão 

2015 

 

Processo Seletivo e Indicação 

Nenhum dos estados analisados foi classificado nesta categoria, pois todos os critérios 

identificados nas legislações tiveram alguma semelhança com as modalidades anteriores. 

Ainda assim, uma parte significativa dos diretores respondeu esta opção nos questionários 

do SAEB, o que será observado na etapa posterior do estudo.  

Pode-se atribuir isso tanto às características particulares de determinada unidade escolar 

ou região como à falta de clareza sobre as demais opções disponíveis no questionário, ao 

desinteresse em apontar os reais mecanismos de acesso ao cargo de diretor ou mesmo ao 

fato de a nomeação perpassar todos as modalidades de seleção, na medida em que se trata 

de um cargo de confiança. Este é um dos principais riscos na utilização de dados de resposta 

espontânea aos questionários de avaliação em larga escala. 

 

Outras Formas 

Também não foi identificado nenhum estado que se enquadrasse nesta categoria de lei, 

uma vez que foi possível classifica-los em alguma das seis modalidades anteriores, mesmo 

com as suas respectivas variações. As razões são as mesmas apontadas no item anterior.  
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Análise Descritiva dos Dados 

Para compreender o possível efeito das diferentes modalidades de provimento ao cargo 

sobre a liderança exercida pelo diretor e o clima escolar enquanto indicador de colaboração 

docente, é preciso analisar inicialmente a distribuição das variáveis utilizadas no modelo. 

Cada unidade federativa possui características particulares relacionadas à forma de seleção, 

ao perfil do diretor ou ao modelo de gestão das escolas, que serão observadas a seguir. 

De acordo com a resposta dos diretores aos questionários do SAEB em 2013 e em 2015, 

a eleição constitui a modalidade mais popular nas escolas públicas estaduais do Brasil, com 

26,3% de incidência nos dois anos, seguida pela indicação, com 22,9%, em 2013, e 24,2%, 

em 2015. Logo abaixo encontra-se o processo seletivo com eleição, respectivamente, com 

21,6% e 19%, uma tendência de queda surpreendente quando comparada à recomendação 

do MEC para adoção desta modalidade. O concurso público, por sua vez, passou de 10,8%, 

para 9,6%, enquanto o processo com indicação apresentou a menor incidência, apesar de 

um aumento de 5,4% para 6,5% durante este período. 

 

TABELA 9: PROVIMENTO AO CARGO DE DIRETOR DAS ESCOLAS PARTICIPANTES EM 2013 E 2015 

PROVIMENTO AO CARGO 
2013 2015  

N Obs. % N Obs. % Total 

Concurso público apenas 2.147 10,8% 1.829 9,6% 3.976 

Eleição apenas 5.257 26,3% 5.027 26,3% 10.284 

Indicação apenas 4.576 22,9% 4.632 24,2% 9.208 

Processo seletivo apenas 879 4,4% 1.055 5,5% 1.934 

Processo seletivo e Eleição 4.318 21,6% 3.631 19,0% 7.949 

Processo seletivo e Indicação 1.075 5,4% 1.241 6,5% 2.316 

Outra forma 1.713 8,6% 1.718 9,0% 3.431 

Total Geral 19.965 100% 19.133 100% 39.098 

 

Sob a ótica das unidades federativas, nota-se uma grande heterogeneidade em relação a 

distribuição das modalidades de seleção de diretores. O concurso público está concentrado 

em São Paulo, embora houve uma queda de participação de 45% para 38% entre as duas 

edições. Todos os demais estados estão abaixo de 5%, com destaque para o Ceará e o Pará, 

na faixa de 4%, mas ambos com queda superior à 1% em 2015. Quem cresceu neste quesito 

foram os estados do Rio de Janeiro, Maranhão e Sergipe, também na faixa de 1%. 
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O critério de eleição é o mais adotado na prática em 8 unidades federativas. Na faixa de 

80%, mas com uma leve tendência de queda, incluem-se o Rio Grande do Sul, o Paraná e 

o Alagoas. Com percentual semelhante, porém com um movimento inverso, citam-se o Rio 

Grande do Norte e Rondônia. Já o Distrito Federal e o Mato Grosso encontram-se na faixa 

de 64% a 72% entre 2013 e 2015, enquanto o Piauí reduziu de 55% para 34% neste período, 

sendo substituído, sobretudo, pela indicação. Destaca-se ainda que este critério político foi 

responsável pela queda da eleição nos estados da Bahia, do Espírito Santo e da Paraíba. 

Em Santa Catarina, em Goiás e no Sergipe, o processo eletivo aumentou aproximadamente 

5 pontos percentuais. 

Se, por um lado, a eleição possui a maior proporção entre todas as escolas estaduais do 

país, com 26%, a indicação é melhor distribuída ao predominar em 9 unidades federativas, 

além do Piauí, em 2015, e do Rio de Janeiro, em 2013. O primeiro subiu de 19% para 48%, 

enquanto o segundo reduziu de 42% para 28% a indicação em direção ao processo seletivo. 

O Amapá esteve acima de 90% em ambas as edições, enquanto Sergipe e Santa Catarina 

também se localizavam nesta faixa em 2013, mas diminuíram, respectivamente, para 56% 

e 72%. 

Em Roraima e no Maranhão, houve estabilidade da indicação na faixa entre 76% e 79%. 

Tocantins teve um aumento significativo, de 75% para 88%. No mesmo sentido, o índice 

cresceu aproximadamente 4 pontos percentuais no Amazonas, no Pará e na Paraíba, sendo 

os estados do Norte na faixa de 50% e o do Nordeste 61%. Embora não seja predominante, 

ressalta-se o movimento crescente e robusto nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Isso evidencia a 

força do fator político como critério de seleção de diretores no Brasil, ainda que os marcos 

legais demonstrem o contrário. 

O processo seletivo, por sua vez, foi a modalidade mais comum nas duas edições apenas 

no Espírito Santo, mas reduziu de 43% para 37%. No Rio de Janeiro, conforme apontado, 

ocorreu o crescimento mais significativo, 12% para 32%, tornando-se a forma mais popular 

em 2015. Tendência inversa foi identificada no Amazonas, que passou de 31% para 20%, 

e, com menor intensidade, em Pernambuco, de 16% para 12%, e em Tocantins, de 5% para 

quase inexistente. Já São Paulo subiu 4 pontos percentuais para o patamar de 10%. 

No caso das modalidades mistas, o processo seletivo e eleição predomina em 7 unidades 

federativas. As maiores concentrações ocorrem no Acre e no Ceará, mas com movimentos 

inversos. O primeiro diminuiu de 81% para 76%, enquanto o segundo cresceu de 67% para 
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75%. Quedas acentuadas ocorreram também nos estados de Minas Gerais e do Mato Grosso 

do Sul, acima de 10 pontos percentuais, respectivamente, para 53% e 65%. Em nível mais 

moderado estão Goiás, que reduziu proporcionalmente de 60% para 53%, e Pernambuco, 

de 67% para 63%. Já a Bahia manteve-se estável na faixa de 44%. 

Entre as demais unidades federativas sem a predominância desta forma de provimento 

ao cargo, também houve queda em Alagoas, Distrito Federal, Pará, Piauí, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul, na faixa de 2 a 5 pontos percentuais. O crescimento 

mais evidente ocorreu em Sergipe, um salto de 1% para 28%. Os demais permaneceram 

estáveis entre as edições, sendo a maior concentração no Mato Grosso, com 13%. Os dados 

demonstram uma tendência inversa sobre a recomendação do Plano Nacional de Educação 

2014-2024 para sua adoção. Por outro lado, o fato desta Lei ter sido publicada recentemente 

pode não ter surtido ainda efeitos significativos nos estados. 

A modalidade mista de processo seletivo e indicação não predomina em nenhuma das 

27 unidades federativas. No entanto, trata-se de uma prática adotada em muitas escolas do 

país e que apresenta tendência de crescimento, possivelmente por associar critérios técnicos 

de mérito e de desempenho, porém ser perder o aspecto de centralização decisória. O maior 

percentual é encontrado no Amazonas, que subiu de 14% para 21%. Em seguida, aparecem 

o Espírito Santo e Pernambuco, que cresceram na faixa de 9% a 16%. No sentido oposto 

está o Ceará, que reduziu de 17% para 12%, substituindo a indicação por processo e eleição, 

patamar semelhante ao de Minas Gerais. Até 3 pontos percentuais abaixo, citam-se o Pará, 

o Maranhão, o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, que teve o maior crescimento de 6 

pontos percentuais. 

O questionário do SAEB também abrange uma resposta genérica, chamada outra forma. 

Tal modalidade não será incluída no modelo de regressão em decorrência da ausência de 

comparabilidade dos dados. De todo modo, ressalta-se o alto percentual de 26% encontrado 

em São Paulo, que constitui a segunda resposta mais comum no estado depois do concurso 

público. Em Roraima, 12% a 15% dos respondentes escolheram esta alternativa em 2013 

e em 2015, respectivamente. Já no Espírito Santo, houve uma redução de 12% a 10%. 

Presume-se que tal abrangência desta resposta ocorra devido à inúmeros motivos, entre 

os quais a falta de uma legislação consolidada, a variabilidade das características regionais 

das escolas, a especificidade dos métodos de seleção de diretores utilizados ou ainda a falta 

de interesse em revelar a informação sobre a forma de acesso ao cargo. 
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A tabela abaixo permite a identificação e a análise dos dados apresentados. Na cor verde, 

foi destacada a modalidade mais comum em cada unidade federativa. Em vermelho, outros 

dados relevantes que se sobressaem em relação à media, de forma a facilitar a interpretação. 

 

TABELA 10: PROVIMENTO AO CARGO DE DIRETOR POR UNIDADE FEDERATIVA EM 2013 E 2015, EM % 

UF 
Concurso Eleição Indicação Processo Proc. Eleição Proc. Indicação Outros 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

AC 1,0% 0,0% 9,4% 8,0% 5,4% 9,5% 0,0% 1,5% 81,3% 75,9% 1,0% 3,0% 2,0% 2,0% 

AL 0,0% 0,0% 81,2% 77,4% 7,9% 13,6% 0,0% 1,1% 7,4% 2,8% 2,6% 3,4% 0,9% 1,7% 

AM 0,8% 0,4% 1,8% 2,9% 45,8% 51,4% 30,5% 19,9% 1,8% 1,0% 14,1% 21,1% 5,3% 3,3% 

AP 0,5% 0,6% 1,6% 1,2% 91,3% 92,2% 0,5% 1,2% 0,5% 0,6% 1,6% 1,8% 3,8% 2,4% 

BA 1,0% 1,4% 19,7% 11,6% 21,6% 30,9% 0,6% 1,4% 44,5% 43,8% 9,1% 7,9% 3,5% 3,0% 

CE 4,9% 3,7% 1,2% 2,1% 2,0% 2,1% 6,1% 4,3% 67,2% 75,0% 16,6% 11,7% 2,0% 1,1% 

DF 0,2% 0,2% 64,0% 72,3% 3,8% 3,9% 0,2% 0,8% 28,5% 18,8% 1,0% 1,9% 2,3% 2,1% 

ES 1,8% 0,7% 8,9% 5,8% 18,8% 25,8% 42,9% 36,9% 5,3% 5,4% 10,6% 15,3% 11,7% 10,2% 

GO 0,1% 0,4% 22,6% 28,3% 10,1% 11,9% 0,4% 0,3% 59,5% 53,3% 1,8% 3,4% 5,5% 2,5% 

MA 0,4% 1,6% 2,8% 4,8% 79,2% 77,5% 2,1% 0,0% 0,7% 0,5% 7,1% 9,1% 7,8% 6,4% 

MG 1,1% 0,8% 13,8% 16,5% 6,6% 14,2% 0,4% 0,5% 64,2% 52,7% 11,2% 12,1% 2,6% 3,2% 

MS 0,3% 1,0% 10,8% 9,4% 1,7% 8,1% 0,3% 0,7% 75,7% 65,4% 6,6% 9,7% 4,5% 5,7% 

MT 0,4% 1,0% 64,1% 67,9% 11,8% 11,5% 0,6% 0,0% 12,7% 12,8% 3,0% 1,7% 7,4% 5,0% 

PA 3,7% 2,4% 22,7% 23,3% 48,3% 53,2% 0,4% 0,8% 9,2% 6,1% 9,2% 8,9% 6,6% 5,3% 

PB 0,2% 0,5% 30,5% 26,8% 57,4% 61,0% 0,2% 0,5% 5,7% 6,2% 4,2% 3,1% 1,7% 1,9% 

PE 0,3% 0,4% 2,3% 1,3% 2,9% 5,4% 16,4% 12,1% 66,7% 62,5% 9,0% 16,1% 2,4% 2,2% 

PI 1,6% 0,7% 54,5% 33,6% 19,1% 48,3% 7,6% 3,1% 9,9% 6,6% 4,8% 5,9% 2,5% 1,7% 

PR 0,4% 0,8% 81,6% 78,3% 6,3% 10,6% 0,2% 0,1% 8,1% 5,7% 1,0% 1,1% 2,3% 3,4% 

RJ 1,4% 2,3% 26,5% 21,3% 42,3% 27,5% 11,9% 32,2% 7,3% 4,6% 5,5% 7,1% 5,2% 5,0% 

RN 0,5% 1,0% 78,6% 80,1% 8,8% 8,6% 0,2% 0,0% 5,0% 5,8% 1,7% 1,4% 5,2% 3,1% 

RO 0,8% 0,4% 75,4% 82,1% 9,0% 8,6% 0,4% 0,0% 9,8% 7,1% 1,2% 0,4% 3,3% 1,5% 

RR 0,0% 0,0% 4,8% 2,0% 76,2% 75,8% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 7,1% 12,4% 15,2% 

RS 0,5% 0,6% 85,4% 77,3% 3,9% 10,1% 0,6% 0,3% 7,4% 5,3% 1,1% 1,9% 1,2% 4,4% 

SC 0,5% 0,6% 1,0% 7,4% 92,7% 71,5% 0,0% 1,6% 0,5% 2,5% 3,1% 9,3% 2,3% 7,1% 

SE 0,4% 1,6% 1,5% 6,1% 94,8% 55,7% 0,4% 0,8% 1,1% 28,0% 0,7% 6,5% 1,1% 1,2% 

SP 45,0% 38,1% 1,0% 0,8% 17,0% 19,7% 6,3% 10,3% 1,1% 0,6% 4,1% 4,5% 25,5% 25,9% 

TO 0,5% 0,3% 1,9% 0,6% 74,7% 88,3% 5,1% 0,3% 1,6% 0,0% 5,6% 3,5% 10,5% 7,0% 

Total 10,8% 9,6% 26,3% 26,3% 22,9% 24,2% 4,4% 5,5% 21,6% 19,0% 5,4% 6,5% 8,6% 9,0% 

 

Referente às características do diretor, percebe-se que a maioria são do sexo feminino, 

acima de 70%, entretanto, com menor percentual no ano de 2015 em relação à edição de 

2013. No que tange à formação profissional, mais de 80% dos diretores possuem ao menos 
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um curso de aperfeiçoamento (180 horas), embora a maior proporção de cursos de pós-

graduação seja de especialização (360 horas). 

Considerando a formação continuada nos últimos dois anos antes ao SAEB, 69% dos 

diretores avaliaram positivamente o impacto das capacitações recebidas nas suas atividades 

profissionais em 2013, reduzindo-se para 63%, em 2015. Em contrapartida, mais de 70% 

dos diretores organizaram formações para os profissionais da sua escola neste período, com 

uma tendência de queda na edição de 2015, semelhante às demais variáveis. Por outro lado, 

26% dos diretores exerciam outra atividade profissional dentro ou fora da área da educação 

em 2013, e menos de 24% em 2015. 

A dimensão formativa é fundamental para a consolidação de um trabalho colaborativo 

e que promova a constante valorização dos profissionais da educação, a fim de assegurar 

os melhores resultados de ensino-aprendizagem. O efeito oposto é identificado nas escolas 

com alto índice de profissionais sem dedicação exclusiva. 

 

TABELA 11: PROVIMENTO AO CARGO POR PERFIL DO DIRETOR EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 
Mulher Pós-Graduação Ativ. Externa Org. Formação Rec. Formação 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Concurso público apenas 8.8% 7.52% 9.1% 8.02% 3,0% 2.3% 8.9% 7.4% 8.2% 6.5% 

Eleição apenas 18.8% 18.13% 22.5% 22.3% 7.4% 6.2% 21.2% 20.5% 17,0% 15.9% 

Indicação apenas 17.0% 17.10% 17.5% 19% 6.2% 6.4% 15.1% 14.8% 14.1% 14.1% 

Processo seletivo apenas 3.1% 3.88% 3.7% 4.6% 1.3% 1.5% 2.8% 3.7% 3.4% 3.9% 

Processo seletivo e Eleição 15.7% 13.40% 19.2% 16.6% 4.5% 3.5% 16.7% 13.8% 16.6% 12.8% 

Processo seletivo e Indicação 4.0% 4.61% 4.6% 5.5% 1.5% 1.4% 3.8% 4.41% 4.0% 4.4% 

Outra forma 6.6% 6.67% 6.5% 7,0% 2.1% 2.2% 6.2% 5.9% 6.1% 5.8% 

Total Geral 74.1% 71.3% 83.2% 83.0% 25.9% 23.5% 74.6% 70.4% 69.3% 63.3% 

 

No aspecto financeiro, os dados mostram uma forte tendência de escassez de recursos 

nas escolas entre as duas edições do SAEB. Em uma escala que varia de zero a três, a média 

de diretores que reportou esta dificuldade foi de apenas 0,94, em 2013. Em contrapartida, 

este índice cresceu para 1,4 pontos em 2015, equivalente a 50%. Se, por um lado, as escolas 

com concurso público eram as menos afetadas, com a média de 0,51, tiveram o acréscimo 

mais substancial, de 186%, para 1,46. Nas escolas com indicação houve as maiores médias 

nas duas edições, com 1,1, em 2013, e 1,5, em 2015, seguidas pelas escolas com eleição, 



 

70 

um pouco abaixo. Já àquelas com processo seletivo apenas ou combinadas com eleição ou 

indicação tiveram os menores indicadores de dificuldade financeira nas duas edições. 

No que se refere aos salários brutos dos diretores, em uma faixa de zero a dez, houve 

um crescimento médio de 2,8%, de 7,3 para 7,5 entre as duas edições. O concurso público 

possui as maiores médias, acima de 8, no entanto, ressalta-se que a modalidade é adotada, 

sobretudo, no estado de São Paulo, que detém o maior poder econômico. Na faixa média 

acima de 7, em ambos os anos, se encontram as modalidades com processo seletivo apenas 

ou combinadas com a eleição ou a indicação. As escolas com eleição apresentaram o maior 

crescimento percentual, de 3,9%, aproximando-se das anteriores. Por fim, a indicação foi 

a única que apresentou queda na média, de 1,3%, sendo a única abaixo de 7, em 2015. 

 

TABELA 12: PROVIMENTO AO CARGO POR SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 
Dificuldade Financeira Dif. Salário Bruto Dif. 

2013 2015 % 2013 2015 % 

Concurso público apenas 0,5110 1,4594 185,6% 8,2039 8,4420 2,9% 

Eleição apenas 1,0153 1,5578 53,4% 6,9736 7,2457 3,9% 

Indicação apenas 1,1250 1,5174 34,9% 6,9168 6,8264 -1,3% 

Processo seletivo apenas 0,8063 1,4080 74,6% 7,4125 7,6262 2,9% 

Processo seletivo e Eleição 0,9366 1,3594 45,1% 7,2792 7,4805 2,8% 

Processo seletivo e Indicação 0,9658 1,3793 42,8% 7,1106 7,3021 2,7% 

Outra forma 0,6864 1,3943 103,1% 7,4477 7,5577 1,5% 

Total Geral 0,9366 1,4080 50,3% 7,2792 7,4805 2,8% 

 

A experiência na área educacional e, sobretudo, a regularidade na função de diretor são 

também aspectos destacados positivamente na literatura sobre gestão escolar. Nota-se que 

a média de anos no cargo na mesma escola cresceu em todas as faixas entre 2013 e 2015, 

com exceção dos diretores ingressos até dois anos. Destaca-se o crescimento na faixa de 3 

a 5 anos no cargo, de 24,7% para 31%, impulsionado pelas escolas com processo seletivo 

e eleição, combinados ou isolados. 

As escolas com a modalidade de indicação apenas ou associadas ao processo seletivo 

mantiveram-se estáveis no período, enquanto com concurso público diminuíram nas faixas 

até 10 anos e cresceram nas superiores. Por outro lado, na faixa média até 2 anos, as quedas 

mais significativas ocorreram as escolas com eleição apenas ou com processo e eleição. 
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TABELA 13: PROVIMENTO AO CARGO DE DIRETOR POR ANOS NO CARGO EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 
Até 2 Anos 3 a 5 Anos 5 a 10 Anos 10 a 15 Anos Acima 15 Anos 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Concurso público apenas 2,1% 1,7% 2,3% 1,9% 3,2% 2,3% 2,3% 2,7% 0,8% 0,9% 

Eleição apenas 10,8% 6,9% 7,6% 9,6% 4,7% 6,0% 1,9% 2,4% 1,1% 1,2% 

Indicação apenas 12,2% 13,5% 6,2% 6,3% 2,7% 2,8% 1,0% 1,0% 0,7% 0,5% 

Processo seletivo apenas 2,8% 2,8% 0,9% 1,8% 0,5% 0,6% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 

Processo seletivo e Eleição 8,5% 3,0% 4,8% 7,2% 5,1% 4,9% 2,3% 2,7% 0,8% 1,1% 

Processo seletivo e Indicação 2,8% 3,1% 1,0% 1,8% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 

Outra forma 5,0% 5,0% 1,9% 2,2% 1,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 

Total Geral 44,2% 36,0% 24,7% 31,0% 18,1% 18,6% 8,4% 9,8% 3,8% 4,1% 

 

Em relação aos indicadores de contexto socioeconômico, houve pequena diferença entre 

as modalidades de seleção de diretores, bem como relativa estabilidade durante o período. 

A complexidade da gestão, em uma escala de 1 a 6, manteve a média geral de 4. As escolas 

com concurso público tiveram os menores índices, na faixa de 3,7, seguidas por indicação, 

próximos à média. No sentido oposto, o processo de seleção e eleição aproximou-se de 4,2, 

seguida pelas demais modalidades associadas ao processo seletivo. 

Sobre o nível socioeconômico dos alunos, em uma escala de 1 a 7, todas as modalidades 

de seleção apresentaram crescimento entre 2013 e 2015. Porém, há maior desigualdade nas 

diferentes formas de provimento ao cargo. Nas escolas com processo seletivo, ocorreu um 

aumento substancial de 6,4%, para um índice de 4,5. As modalidades de eleição apenas e 

de processo com indicação cresceram na faixa de 2%. Por outro lado, em valores absolutos, 

o concurso público possui um indicador de 5 pontos, bem superior aos demais. Já a eleição 

apenas ou as duas modalidades com indicação encontram-se próximas a 4 pontos.  

 
TABELA 14: PROVIMENTO AO CARGO DE DIRETOR POR CONTEXTO DA ESCOLA EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 
Complexidade Gestão Dif. NSE Alunos Dif. 

2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 

Concurso público apenas 3,7153 3,6617 -1,4% 5,0150 5,0559 0,8% 

Eleição apenas 4,0749 4,1065 0,8% 4,4652 4,5652 2,2% 

Indicação apenas 3,9661 3,9995 0,8% 4,2572 4,2946 0,9% 

Processo seletivo apenas 4,0682 4,0567 -0,3% 4,2588 4,5319 6,4% 

Processo seletivo e Eleição 4,1670 4,1745 0,2% 4,1092 4,1264 0,4% 

Processo seletivo e Indicação 4,0876 4,0309 -1,4% 4,2448 4,3302 2,0% 

Outra forma 3,7981 3,8745 2,0% 4,7174 4,8386 2,6% 

Total Geral 4,0063 4,0214 0,4% 4,4042 4,4732 1,6% 
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Os outros indicadores de contexto estão associados aos professores, responsáveis pelas 

respostas às questões sobre o clima escolar médio e a liderança do diretor. A regularidade 

docente, que mede a estabilidade nos últimos 5 anos, apresentou a média 3 em uma escala 

de 0 a 5. Na faixa superior, situa-se novamente o processo misto de seleção e eleição, com 

3,2, e a eleição apenas, com 3,1. Já as escolas que adotam o concurso público tiveram os 

menores índices, o que surpreende devido à natureza de estabilidade no cargo. A indicação 

e o processo seletivo como critérios exclusivos também estiveram abaixo da média. 

No que se refere à adequação da formação docente, considerou-se uma média daqueles 

situados no grupo 5, ou seja, sem curso superior, considerando o ensino fundamental e o 

ensino médio. A maior proporção de docentes nesta categoria localizou-se nas escolas com 

indicação para o cargo de diretor, mas com uma queda de 10,6 para 9,3 entre 2013 e 2015, 

equivalente a quase 13%. A eleição teve a segunda maior média e uma redução ainda maior, 

acima de 17%, de 10,6 para 9,3. Na faixa de 6 a 7 pontos encontram-se o concurso público 

e as modalidades mistas, sendo que o processo com indicação obteve queda de 9%. A única 

modalidade que ascendeu foi o processo seletivo, entretanto, manteve a média próxima a 5 

pontos e bem inferior às demais. 

 

TABELA 15: PROVIMENTO AO CARGO DE DIRETOR POR CONDIÇÃO DOCENTE EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 
Regularidade Docente Dif. Formação Docente Dif. 

2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 

Concurso público apenas 2,8864 2,9019 0,5% 6,753 6,218 -7,9% 

Eleição apenas 3,0930 3,1017 0,3% 8,403 6,923 -17,6% 

Indicação apenas 2,9132 2,9595 1,6% 10,610 9,271 -12,6% 

Processo seletivo apenas 2,9385 2,9459 0,2% 4,992 5,103 2,2% 

Processo seletivo e Eleição 3,1931 3,2074 0,4% 6,753 6,584 -2,5% 

Processo seletivo e Indicação 3,0505 3,0240 -0,9% 7,462 6,793 -9,0% 

Outra forma 2,8868 2,9060 0,7% 7,456 7,185 -3,6% 

Total Geral 3,0246 3,0375 0,4% 8,072 7,262 -10,0% 

 

Ao analisar o clima escolar médio das escolas, utilizou-se uma base de 19,6 mil docentes 

em 2013, e de 18,9 mil, em 2015, uma redução equivalente a 3,6%. Se comparadas à forma 

de provimento ao cargo, nota-se que as maiores perdas ocorreram nas escolas que adotam 

o processo com eleição ou o concurso público, na faixa de 15%. Em contrapartida, àquelas 

com processo seletivo cresceram em 20% da amostra, seguidas por processo e indicação, 

com 16,7%. Convém lembrar que a metodologia do estudo somente incorporou na base os 
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professores que responderam às quatro questões sobre clima escolar, para composição do 

indicador médio de cada unidade. 

Se considerada a média de professores participantes por escola, todas modalidades de 

seleção aumentaram a participação acima de 12%, o que demonstra um maior engajamento 

do corpo docente na resposta aos questionários. Isso pode significar que as avaliações em 

larga escala estão sendo mais valorizadas entre as escolas participantes. O concurso público 

teve a maior média nas duas edições, de 5,7 para 6,3, seguida pelo processo seletivo. Já as 

escolas com eleição apenas ou associadas ao processo seletivo tiveram as menores médias, 

porém os maiores percentuais de crescimento, na faixa de 17%. 

Se, por um lado, clima escolar médio variou pouco entre 2013 e 2015, há uma diferença 

significativa entre as formas de provimento ao cargo. O indicador considera a média de 50 

com desvio padrão de 10. Somente as escolas de concurso público estiveram acima de 60% 

e as menores médias ocorreram nas modalidades de eleição ou indicação apenas, por volta 

de 55%. As outras permaneceram na faixa intermediária, próximas à média geral de 57,4%. 

 

TABELA 16: CLIMA ESCOLAR POR PROVIMENTO AO CARGO DE DIRETOR EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 

Escolas  Professores/Escola Clima Escolar 

Observações Dif. Média Dif. Média Dif. 

2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 

Concurso público apenas 2130 1817 -14,7% 5,7042 6,3016 10,5% 62,9401 63,2713 0,5% 

Eleição apenas 5159 4944 -4,2% 4,1783 4,8623 16,4% 54,8977 55,4454 1,0% 

Indicação apenas 4429 4563 3,0% 4,5231 5,1004 12,8% 54,3792 55,5958 2,2% 

Processo seletivo apenas 863 1032 19,6% 4,8482 5,6134 15,8% 57,9329 58,5497 1,1% 

Processo seletivo e Eleição 4255 3600 -15,4% 4,4635 5,2433 17,5% 59,2764 58,2974 -1,7% 

Processo seletivo e Indicação 1051 1226 16,7% 4,6489 5,2684 13,3% 57,8185 57,0321 -1,4% 

Outra forma 1689 1697 0,5% 5,2351 5,8804 12,3% 60,0052 59,9818 0,0% 

Total Geral 19.576 18.879 -3,6% 4,6303 5,2900 14,2% 57,3385 57,4593 0,2% 

 

Embora existe uma diferença na média de clima escolar entre as modalidades de seleção 

de diretores, na tabela abaixo, observa-se que a desigualdade é bastante acentuada entre as 

unidades federativas. Na faixa superior a 60%, situam-se os estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Espírito Santo, todos localizados na região Sudeste, além do Distrito Federal. No 

lado oposto, encontram-se Pará, Alagoas, Sergipe e Santa Catarina, todos inferiores a 50%. 

Houve pouca variação nos anos analisados, com as maiores quedas em Roraima (3,8%) e 

em Minas Gerais (3,7%), e o maior aumento no Mato Grosso do Sul (3,5%). 
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TABELA 17: CLIMA ESCOLAR POR UNIDADE FEDERATIVA EM 2013 E 2015, EM % 

UF 

Escolas  Professores/Escola Clima Escolar 

Observações Dif. Média Dif. Média Dif. 

2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 

AC 202 198 -2,0% 4,9851 5,3990 8,3% 57,9462 57,2725 -1,2% 

AL 223 174 -22,0% 3,5067 3,6667 4,6% 48,5830 48,9904 0,8% 

AM 501 485 -3,2% 5,0359 6,9773 38,6% 55,8276 55,8617 0,1% 

AP 175 161 -8,0% 5,1029 6,8758 34,7% 53,4727 53,6033 0,2% 

BA 677 626 -7,5% 3,6883 4,1789 13,3% 58,1205 59,5546 2,5% 

CE 238 188 -21,0% 4,2101 5,5213 31,1% 59,8605 58,8517 -1,7% 

DF 471 481 2,1% 5,0998 7,2848 42,8% 62,3537 62,8710 0,8% 

ES 288 293 1,7% 4,0938 5,0683 23,8% 61,3308 60,0683 -2,1% 

GO 782 788 0,8% 3,9987 4,6967 17,5% 56,4061 56,3394 -0,1% 

MA 282 180 -36,2% 3,7305 4,4833 20,2% 51,3168 52,7127 2,7% 

MG 2838 2862 0,8% 4,2875 5,2855 23,3% 62,7182 60,3783 -3,7% 

MS 292 297 1,7% 5,3527 6,0875 13,7% 53,2468 55,1320 3,5% 

MT 501 481 -4,0% 5,4611 7,0811 29,7% 56,9442 58,2141 2,2% 

PA 507 495 -2,4% 3,4024 4,4889 31,9% 47,0748 46,8482 -0,5% 

PB 426 427 0,2% 3,3568 3,7002 10,2% 55,8324 57,0062 2,1% 

PE 670 542 -19,1% 5,0791 5,3192 4,7% 55,5450 55,5354 0,0% 

PI 306 276 -9,8% 2,7190 3,2681 20,2% 50,4049 50,0599 -0,7% 

PR 1572 1427 -9,2% 4,7017 4,4492 -5,4% 51,6999 52,2416 1,0% 

RJ 843 711 -15,7% 3,5991 3,7215 3,4% 51,8171 52,9445 2,2% 

RN 416 401 -3,6% 2,9351 3,2419 10,5% 50,5000 51,4935 2,0% 

RO 240 270 12,5% 4,4333 5,8815 32,7% 54,2174 53,8117 -0,7% 

RR 106 98 -7,5% 6,6321 6,0612 -8,6% 52,6761 50,6776 -3,8% 

RS 1274 1379 8,2% 3,6036 3,9913 10,8% 57,2652 57,0464 -0,4% 

SC 869 772 -11,2% 5,3809 5,3407 -0,7% 49,5562 49,1257 -0,9% 

SE 267 247 -7,5% 3,8015 3,6356 -4,4% 48,2944 48,7164 0,9% 

SP 4463 4446 -0,4% 5,8411 6,4856 11,0% 62,4117 62,6776 0,4% 

TO 350 321 -8,3% 4,0086 4,6916 17,0% 58,7614 59,7245 1,6% 

Total 19.779 19.026 -3,8% 4,6255 5,2886 14,3% 57,3344 57,4520 0,2% 

 

A proporção de professores participantes por escola em cada unidade federativa também 

foi bastante desigual. As menores médias foram identificadas na região Nordeste, quase 

todas abaixo de 4, com destaque para o Piauí, o único inferior a 3, em 2013. A exceção fica 

por conta de Pernambuco, acima de 5 pontos. As maiores médias foram no Mato Grosso e 

no Distrito Federal, acima de 7, sendo que a capital obteve o maior crescimento no período, 

de 43%. Neste sentido, destaca-se ainda o Amazonas com 38,6%, próximo à média de 7. 

A maior redução percentual ocorreu em Roraima, com 8,6%. 
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Quando analisada a quantidade de escolas participantes da amostra, a diferença é grande 

devido ao tamanho da rede educacional em cada estado. As reduções proporcionais mais 

significativas se deram no Maranhão (36%), no Alagoas (22%) e no Ceará (21%). A maior 

parte dos estados mantiveram tendência de queda na participação. Por outro lado, Rondônia 

(12,5%) e Rio Grande do Sul (8,2%) foram os que mais cresceram proporcionalmente. 

Ao analisar a percepção dos professores acerca da liderança do diretor, utilizou-se uma 

base de 19,7 mil docentes em 2013, e de 18,8 mil, em 2015, uma redução de 4,1%. Assim 

como no clima escolar, o processo seletivo foi a modalidade que mais cresceu, com 19,5%, 

seguida por processo e indicação, com 15,3%. A mesma tendência de redução ocorreu entre 

as escolas com concurso público ou processo e eleição, na faixa de 15%. 

Em relação à média de professores por escola, houve um salto significativo em 12,8%, 

pois este indicador considerou a totalidade de resposta dos professores em dez questões. O 

maior crescimento ocorreu nas escolas com processo e eleição e eleição apenas, com 16,4% 

e 14,9%, respectivamente. Por outro lado, considerando a média absoluta, as escolas com 

concurso público tiveram a maior participação, acima de 6 pontos, em 2015, seguidas pelo 

processo seletivo, com 5,5% no mesmo ano. A eleição apenas teve a menor média, abaixo 

de 5 pontos nos dois anos. 

 

TABELA 18: LIDERANÇA DO DIRETOR POR PROVIMENTO AO CARGO EM 2013 E 2015, EM % 

PROVIMENTO AO CARGO 

Escolas  Professores/Escola Liderança do Diretor 

Observações Dif. Média Dif. Média Dif. 

2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 

Concurso público apenas 2132 1816 -14,8% 5,6782 6,2472 10,0% 59,9044 60,4592 0,9% 

Eleição apenas 5169 4939 -4,4% 4,1627 4,7821 14,9% 59,1452 59,2347 0,2% 

Indicação apenas 4475 4549 1,7% 4,5616 5,0433 10,6% 57,1881 57,7672 1,0% 

Processo seletivo apenas 862 1030 19,5% 4,9466 5,5456 12,1% 59,8803 59,0061 -1,5% 

Processo seletivo e Eleição 4257 3595 -15,6% 4,4423 5,1702 16,4% 61,1710 60,4289 -1,2% 

Processo seletivo e Indicação 1062 1224 15,3% 4,6535 5,1977 11,7% 58,9693 58,8920 -0,1% 

Outra forma 1696 1695 -0,1% 5,2335 5,8295 11,4% 58,3247 58,3791 0,1% 

Total Geral 19.653 18.848 -4,1% 4,6318 5,2233 12,8% 59,1727 59,1146 -0,10% 

 

Quando analisada a média do indicador de liderança por escola, houve pouca variação 

entre os anos. Em contrapartida, também há uma diferença entre as formas de provimento 

ao cargo, porém inferior à diferença sobre o clima escolar. As melhores médias ocorreram 

nas modalidades de seleção associada à eleição e de concurso público, acima de 60 pontos. 
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Já o menor índice foi observado na modalidade de indicação, na faixa de 57, considerando 

a média geral de 59.  

A variação no indicador de liderança do diretor torna-se mais acentuada quando são 

comparadas as unidades federativas. O menor valor médio foi identificado no Pará, na faixa 

de 52 pontos. Roraima e Sergipe também estiveram abaixo de 55 pontos nas duas edições. 

No Nordeste, os estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte também se situavam nesta 

faixa, mas conseguiram obter os maiores crescimentos proporcionais em 2015. 

 

TABELA 19: LIDERANÇA DO DIRETOR POR UNIDADE FEDERATIVA EM 2013 E 2015, EM % 

UF 

Escolas  Professores/Escola Liderança do Diretor 

Observações Dif. Média Dif. Média Dif. 

2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 2013 2015 (%) 

AC 202 198 -2,0% 4,9109 5,3081 8,1% 59,0162 57,9823 -1,8% 

AL 223 174 -22,0% 3,4888 3,5977 3,1% 55,0251 56,3259 2,4% 

AM 514 484 -5,8% 5,4767 6,9442 26,8% 59,8527 60,2116 0,6% 

AP 174 161 -7,5% 5,0862 6,8137 34,0% 52,7411 55,1550 4,6% 

BA 675 622 -7,9% 3,6504 4,0932 12,1% 57,9504 58,3223 0,6% 

CE 249 188 -24,5% 4,4779 5,4468 21,6% 60,8203 60,4723 -0,6% 

DF 472 480 1,7% 5,0360 7,0938 40,9% 57,2593 58,2395 1,7% 

ES 287 293 2,1% 4,0906 4,9625 21,3% 58,8105 58,8908 0,1% 

GO 783 787 0,5% 3,9732 4,6277 16,5% 62,0609 62,5571 0,8% 

MA 279 179 -35,8% 3,6774 4,4302 20,5% 54,9636 57,1164 3,9% 

MG 2830 2857 1,0% 4,2304 5,2016 23,0% 62,3117 60,3996 -3,1% 

MS 292 298 2,1% 5,3082 5,9966 13,0% 60,0399 59,8272 -0,4% 

MT 501 480 -4,2% 5,4271 6,9938 28,9% 57,3390 57,1018 -0,4% 

PA 521 492 -5,6% 3,7159 4,4228 19,0% 52,5967 52,2345 -0,7% 

PB 462 423 -8,4% 3,5411 3,6667 3,5% 58,6753 59,0472 0,6% 

PE 670 542 -19,1% 5,0716 5,2786 4,1% 61,3200 61,9267 1,0% 

PI 304 277 -8,9% 2,6842 3,1697 18,1% 54,9337 56,3973 2,7% 

PR 1570 1426 -9,2% 4,6822 4,4088 -5,8% 60,8240 59,9475 -1,4% 

RJ 843 707 -16,1% 3,5824 3,7016 3,3% 60,3569 61,4637 1,8% 

RN 418 399 -4,5% 2,9019 3,2130 10,7% 53,2279 56,1235 5,4% 

RO 240 269 12,1% 4,4167 5,8401 32,2% 56,1778 58,0792 3,4% 

RR 106 98 -7,5% 6,5755 5,9388 -9,7% 54,8717 54,0378 -1,5% 

RS 1276 1378 8,0% 3,5549 3,9115 10,0% 60,8086 59,9081 -1,5% 

SC 870 771 -11,4% 5,3448 5,2840 -1,1% 57,1595 57,2583 0,2% 

SE 265 246 -7,2% 3,7472 3,5407 -5,5% 52,4993 53,5325 2,0% 

SP 4463 4444 -0,4% 5,8167 6,4257 10,5% 58,8561 58,9830 0,2% 

TO 371 321 -13,5% 4,4178 4,6417 5,1% 59,5636 59,5136 -0,1% 

Total  19.860 18.994 -4,4% 4,6265 5,2222 12,9% 59,1668 59,1040 -0,1% 
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No nível superior, encontram-se os estados de Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, acima de 60 pontos nas duas edições, embora o último teve a maior redução 

proporcional, de 3,1%. Nota-se que, mesmo considerando as características dos estados, a 

diferença em relação à média de 59,1 pontos é menor do que comparada ao clima escolar. 

Tal diferença é mais visível no ano de 2013 e se equaliza em 2015.  

Quando considerada a média de professores por escola, a desigualdade entre os estados 

acentua-se significativamente. Somente o Distrito Federal superou a média de 7, em 2015, 

sendo que o Amazonas e o Mato Grosso quase igualaram este valor no mesmo ano. Já as 

menores médias de participação foram identificadas em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do 

Sul, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, que estiveram abaixo de 4% nas duas edições. 

Os dois últimos, inclusive, tiveram médias abaixo de 3, em 2013. Com exceção do estado 

gaúcho, todos os demais situam-se na Região Nordeste. 

Os professores participantes representaram um total de 19,9 mil escolas em 2013 e quase 

19 mil em 2015, uma redução proporcional média de 4,4%. No entanto, tal variação é bem 

diferente quando consideradas as unidades federativas. A queda mais acentuada ocorreu 

no Maranhão (35,8%), seguido por Ceará (24,5%), Alagoas (22%) e Pernambuco (19,1%), 

todos da Região Nordeste. Por fim, os maiores crescimentos percentuais na participação de 

escolas ocorreram nos estados de Rondônia (12,1%) e Rio Grande do Sul (8%). 

Portanto, percebe-se que há uma diferença na média de liderança do diretor e de clima 

escolar, sobretudo, relacionada à cada unidade federativa. Isso evidencia que características 

especificas do estado são determinantes para estes resultados. Por outro lado, os métodos 

de seleção de diretores escolares também se diferenciam em relação à média, embora com 

menor magnitude. Esta mesma tendência foi observada nas demais variáveis de controle 

relacionadas ao perfil do diretor, ao modelo de gestão e aos indicadores de contexto. 
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Modelo 1- Clima Escolar 

 

Nesta seção será analisada a distribuição da variável dependente clima escolar médio, 

enquanto indicador de colaboração docente, criada por meio do modelo estatístico de TRI 

a partir da resposta média dos professores à quatro questões aplicadas no SAEB em 2013 

e em 2015. O objetivo é verificar se as diferentes modalidades de provimento ao cargo de 

diretor escolar estão correlacionadas ao clima escolar médio, bem como outras variáveis 

independentes que influenciam esta percepção. 

A confiabilidade de consistência interna do questionário foi estimada pelo coeficiente 

Alfa de Cronbach, calculado a partir da variância dos itens individuais e das covariâncias 

entre eles. Embora não exista um consenso dos pesquisadores acerca da interpretação do 

Grau de Confiabilidade deste coeficiente, em geral, considera-se satisfatório um valor de 

  0,70. No caso do indicador de clima, os quatro itens encontram-se na faixa entre 0,77 

e 0,81 e, juntos, de 0,83, o que demonstra a sua confiabilidade enquanto instrumento de 

pesquisa. Os resultados detalhados podem ser observados no Apêndice (Tabela 22). 

A Matriz de Correlação Policórica, por sua vez, permite calcular a correlação entre as 

variáveis. No caso do indicador de clima escolar, todos os valores são positivos e têm um 

coeficiente superior a 0,45, um indício de que os itens podem estar associados a um único 

constructo (Tabela 23). 

Já os autovalores e os autovetores sintetizam a matriz de correlação, a fim de testar sua 

suposição de unidimensionalidade. Segundo Alvez (2015): “ (...) Se o primeiro autovalor 

é responsável por grande parte da variabilidade presente na matriz de correlação, 

considera-se essa suposição válida, o que justifica a síntese das variáveis em um único 

fator”.  Os autovalores do Indicador de Clima Escolar estão demonstrados na Figura 3 do 

Apêndice e apontam que o primeiro possui o valor de 2,61, quase cinco vezes superior ao 

segundo, com 0,56, sendo que o terceiro e o quarto são ainda menores. 

Já a Figura 1 apresenta a distribuição dos valores do indicador de clima escolar médio, 

conforme os padrões observados nas escolas. A maior concentração de valores ocorre na 

faixa entre 60 e 75 pontos, com valores decrescentes em ambos os lados e uma amplitude 

de 23,99 até 79,13. Ressalta-se que os parâmetros do indicador de clima escolar foram 

ajustados para uma média de 50, com desvio padrão de 10 (Tabela 24).  
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FIGURA 1: HISTOGRAMA DOS ESCORES DE CLIMA ESCOLAR EM 2013 E 2015 

 

Na construção do modelo de regressão linear múltipla para estimativa de um possível 

efeito das modalidades de seleção de diretores sobre o clima escolar médio das escolas, o 

contrafactual utilizado para comparação foi o processo seletivo com indicação, devido a 

sua proximidade em relação à média geral do indicador. As respostas da categoria ‘outra 

forma’ foram descartadas pelos motivos já explicitados. No mesmo sentido, utilizou-se o 

estado do Acre para balizar esta comparação entre as demais unidades federativas. 

Do total de 39.456 observações, 7.565 foram descartadas, de modo a ajustarem-se às 

respostas ausentes. Os resultados evidenciam que o modelo explica apenas uma parcela 

da variação no clima escolar médio das escolas estaduais, sendo necessária ainda a busca 

posterior de outras variáveis explicativas. Já o p-valor < 2.2e-16 aponta um valor menor 

do nível de significância para o qual rejeitamos H0, o que implica em aceitar a hipótese 

alternativa H1 com um nível superior a 99,9%. 

Portanto, os resultados obtidos no Modelo 1 demonstram a existência de uma diferença 

estatisticamente significativa no clima escolar médio entre as escolas com modalidades 

distintas de seleção de diretores. Da mesma maneira, há outros fatores associados ao perfil 

de diretor, ao modelo de gestão e, sobretudo, às características de cada unidade federativa 

que contribuem para explica-lo. 

O concurso público foi identificado como a modalidade de seleção de diretores com a 

maior elasticidade ceteris paribus em relação ao clima escolar médio, na medida em que 

apresentou um coeficiente de 1,36. Ou seja, mantidas as outras variáveis deste modelo 
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constantes, as escolas que adotam o concurso público possuem a média de clima superior 

a um ponto, indicando a existência de maior colaboração entre os docentes nas atividades 

cotidianas relacionadas à área pedagógica. 

A segunda modalidade de seleção com a maior influência no clima escolar médio é o 

processo associado à eleição, com coeficiente de 0,80. O resultado demonstra que esta 

forma, recomendada pelo MEC, também possui efeito sobre a colaboração decente, mas 

de magnitude inferior ao concurso público. Já as escolas que adotam o método exclusivo 

de eleição ou indicação têm resultados semelhantes, respectivamente, de 0,48 e 0,43, com 

nível de significância de 95%. 

Em relação à experiência no cargo de diretor na mesma escola, conforme apontado na 

revisão de literatura, existe diferença apenas faixa de 11 a 15 anos, no sentido positivo, 

com 0,72. Os demais fatores associados ao perfil do diretor e ao modelo de gestão também 

exercem influência sobre o clima escolar, com destaque para a organização de formações 

(0,98), o sexo feminino (0,91) e a realização de curso de pós-graduação (0.57). No sentido 

oposto, as atividades externas ao cargo obtiveram coeficiente negativo de 0,43. 

Considerando os indicadores de contexto, o grau de complexidade da gestão escolar 

possui a maior relevância estatística, porém no sentido negativo, com 1,37. Quanto maior 

o porte da escola, a quantidade de turmas e de etapas oferecidas, menor é a média de clima 

escolar, evidenciando a importância de uma gestão apropriada àquelas com características 

mais complexas. Por outro lado, a regularidade docente, que mensura a permanência dos 

professores nas escolas nos últimos cinco anos, obteve o coeficiente de 1,19 e polaridade 

positiva. 

Embora todos estes fatores citados sejam relevantes para o modelo, percebe-se que as 

unidades federativas possuem os efeitos de maior magnitude em relação à média de clima 

escolar, com proporções bem mais elevadas se comparadas a todos os demais fatores. Nos 

estados do Pará, Santa Catarina e Sergipe, os coeficientes são superiores a 9 e a polaridade 

negativa. Embora o primeiro tenha sido classificado, na análise das legislações estaduais, 

como eleição, e os outros dois como processo e eleição, os microdados mostraram que a 

indicação continua sendo a forma predominante de acesso ao cargo de diretor. 

Na faixa entre 6 a 7, no mesmo sentido, situam-se Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte 

e Paraná. As quatro unidades federativas foram categorizadas como eleição em transição 

e seus microdados confirmaram a maior concentração da modalidade, com destaque para 
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o movimento do Piauí em direção à indicação, no ano de 2015. Ainda com o coeficiente 

negativo, incluem-se Maranhão, Rio de Janeiro, Roraima e Rondônia, na faixa entre 4 e 

5. O primeiro foi classificado como seleção e eleição em transição, mas os dados apontam 

a predominância da indicação. No segundo, houve uma consolidação da eleição em 2016, 

porém percebe-se uma tendência de transição da indicação para o processo seletivo. Em 

Roraima e Rondônia, houve convergência, respectivamente, entre indicação e eleição. 

O Ceará (1,15) e a Bahia (1,06) foram os únicos estados do Nordeste que apresentaram 

coeficientes positivos, próximos ao de Tocantins (1,04), na Região Norte. Nos três casos, 

as leis foram classificadas como método misto de processo e eleição. Somente no último, 

os microdados não acompanharam as políticas, em decorrência do alto índice de indicação 

para o cargo de diretor. 

Os demais estados encontram-se na Região Sudeste e no Distrito Federal, que possui 

a maior magnitude (3,71), um pouco superior ao Espírito Santo (3,66), a São Paulo (3,58) 

e a Minas Gerais (2, 97). Em nenhum dos casos predomina a indicação. Na capital federal, 

busca-se uma transição da eleição para associação a outras políticas, mas na prática ainda 

predomina o critério consultivo. Em São Paulo, o concurso público está consolidado nos 

aspectos normativo e de execução. O Espirito Santo tem uma das legislações mais antigas 

sobre o método de seleção e eleição, embora os microdados apontem a predominância do 

processo seletivo. Já em Minas Gerais, a legislação foi classificada como eleição direta 

por chapa completa, mas a maior concentração de diretores é por processo e eleição. 

Conclui-se que, apesar das grandes diferenças entre as legislações estaduais, seja em 

relação aos conteúdos ou ao ano de aprovação, que evidenciam características específicas 

na estruturação de políticas de provimento ao cargo de diretor, sua implementação efetiva 

é um processo lento, em decorrência da dificuldade na assimilação dos novos mecanismos 

e da nomeação de diretores anteriores à aprovação dos marcos legais. Neste sentido, existe 

ainda uma grande concentração de escolas cujos diretores assumiram o cargo mediante 

indicação, embora não exista nenhuma lei estadual que a regulamente. 

Os estados onde predominaram o critério de indicação foram, de maneira geral, os que 

tiveram os coeficientes de clima escolar mais baixos, seguidos por eleição. Por outro lado, 

os maiores coeficientes foram encontrados naqueles com maior concentração de concurso 

público, processo seletivo apenas, eleição apenas e processo seletivo associado a eleição. 
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TABELA 20: REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PARA LIDERANÇA DO DIRETOR E CLIMA ESCOLAR 

VD LIDERANÇA DIRETOR  CLIMA ESCOLAR 

Variáveis Independentes Estimativa Std. Error Estimativa Std. Error 

(Intercepto) 55.687315*** (0.799605) 56.306334*** (0.717069) 
CONCURSO_PUBLICO  1.646511*** (0.298004) 1.360552*** (0.267461) 
ELEICAO_APENAS      0.738387** (0.253610) 0.476487* (0.227682) 
INDICACAO_APENAS 0.227849 (0.238804) 0.426758* (0.214452) 
PROCESSO_SELETIVO 0.462445 (0.314750) 0.593090* (0.282365) 
PROCESSO_E_ELEICAO    0.772306** (0.243553)  0.795453*** (0.218507) 
DE_3_5_ANOS_CARGO  -0.140970 (0.131714) -0.055220 (0.118149) 
DE_6_10_ANOS_CARGO 0.178734 (0.152210) 0.217331 (0.136530) 
DE_11_15_ANOS_CARGO  1.108839*** (0.196165)  0.718451*** (0.175911) 
ACIMA_15_ANOS_CARGO 0.428728 (0.275392) 0.323784 (0.246927) 
MULHER  1.185838*** (0.122417)  0.911323*** (0.109805) 
POS_GRADUACAO  1.320912*** (0.154930)  0.568827*** (0.138998) 
SALARIO_BRUTO  0.206206*** (0.036652)  0.137138*** (0.032857) 
ATIVIDADE_EXTERNA -0.457719*** (0.127994) -0.427450*** (0.114842) 
IMPACTO_FORMACAO_DIRETOR  0.806481*** (0.114163) 0.203486* (0.102401) 
ORGANIZOU_FORMACAO  1.345734*** (0.128323)  0.977657*** (0.115103) 
DIFICULDADE_FINANCEIRA -0.205385*** (0.050728) -0.090582* (0.045502) 
NSE_ALUNOS -0.309474*** (0.070324) 0.072454 (0.063094) 
COMPLEXIDADE_GESTAO -0.862131*** (0.044738) -1.368843*** (0.040102) 
REGULARIDADE_DOCENTE  0.782851*** (0.115911)  1.189774*** (0.104019) 
FORMAÇÃO_DOCENTE -0.009864. (0.005483)  0.018936*** (0.004925) 
RO     -1.789910** (0.693807) -4.476555*** (0.621773) 
AM  2.448696*** (0.644756) -1.666005** (0.579317) 
RR -3.183769*** (0.952001) -4.847660*** (0.853545) 
PA -5.862145*** (0.642764) -10.626578*** (0.577213) 
AP -3.189508*** (0.798474) -3.401664*** (0.715227) 
TO 1.139944. (0.682579) 1.035055. (0.614960) 
MA -1.816243* (0.797837) -5.859191*** (0.713269) 
PI -1.778065* (0.695840) -6.750230*** (0.623865) 
CE  1.615394* (0.759876) 1.150122. (0.686450) 
RN -2.885094*** (0.659799) -6.555051*** (0.591575) 
PB  2.193275** (0.690064) -0.389019 (0.621202) 
PE  3.041047*** (0.607218) -2.078997 (0.544403) 
AL -0.948738 (0.756474) -7.219218*** (0.678236) 
SE -5.093671*** (0.696007) -9.263094*** (0.623206) 
BA -0.341517 (0.611446) 1.057532. (0.547973) 
MG  2.432379*** (0.549039)  2.960575*** (0.492232) 
ES 1.316954. (0.702545)  3.663726*** (0.629661) 
RJ 2.428588*** (0.609854) -5.868012*** (0.546665) 
SP -0.156459 (0.576711)  3.575618*** (0.517080) 
PR 1.457083* (0.573466) -6.250644*** (0.514111) 
SC -0.965873 (0.606219) -9.029309*** (0.543571) 
RS 1.893707** (0.601664) -1.679507** (0.539444) 
MT -1.379145* (0.628782) -0.120073 (0.563676) 
MS 1.080223 (0.665212) -3.780827*** (0.596646) 
GO 3.499895*** (0.582215) -2.240160*** (0.521973) 
DF -1.629740** (0.631616) 3.706162*** (0.566323) 
ANO[T.2015] 0.013826 (0.107426) 0.029994 (0.096361) 

mailto:M@
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Modelo 2 - Liderança do Diretor 

 

Nesta seção será analisada a distribuição da variável dependente liderança do diretor 

de acordo com a percepção média do corpo docente nas escolas públicas estaduais. Esta 

variável também foi desenvolvida pelo modelo estatístico de TRI, porém se baseou em 

dez questões aplicadas no SAEB de 2013 e de 2015. O objetivo é verificar se as diferentes 

modalidades de provimento ao cargo estão correlacionadas a liderança média do diretor 

e quais são as demais variáveis independentes que influenciam esta percepção. 

O Alfa de Cronbach do indicador de liderança do diretor teve um coeficiente de 0,947 

para todos os itens juntos, sendo o menor deles de 0,938, apontando uma alta consistência 

interna do questionário. Os resultados podem ser observados no Apêndice (Tabela 25). A 

Matriz de Correlação Policórica também apresentou valores positivos para todos os itens, 

variando na faixa entre 0,48 e 0,87, um indício de que os itens podem estar associados ao 

mesmo constructo (Tabela 26). Na análise dos autovalores e dos autovetores, o primeiro 

autovalor possui o coeficiente de 6,95, bem superior aos outros, que estão abaixo de 0,8 

(Figura 7). Assim, supõe-se a unidimensionalidade dos dados e a síntese das variáveis em 

um único constructo.  

A Figura 2 demonstra a distribuição dos valores do indicador de liderança média do 

diretor, segundo os padrões observados nas escolas. A maior concentração ocorre na faixa 

média entre 50 e 70 pontos, com valores decrescentes em ambos os lados e amplitude de 

14,72 até 78,58. Ressalta-se que os parâmetros do indicador de liderança foram ajustados 

para uma média de 50, com desvio padrão 10 (Tabela 27). 

Na construção do modelo de regressão linear múltipla para estimativa de um possível 

efeito das formas de provimento ao cargo sobre a liderança média do diretor nas escolas, 

foram utilizadas, como contrafactuais, as variáveis de processo seletivo com indicação e 

o estado do Acre, bem como foram descartadas as respostas “outra forma”. 

Do total de 39.456 observações, foram descartadas 7.540, de modo a ajustarem-se as 

respostas ausentes. O p-valor < 2.2e-16 de liderança do diretor é o mesmo de clima escolar 

e implica em aceitar a hipótese alternativa H1 com um nível de significância superior a 

99,9%, embora os resultados apontem para a necessidade de buscar outras variáveis que 

complementem o modelo de análise. 
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FIGURA 2: HISTOGRAMA DOS ESCORES DE LIDERANÇA DO DIRETOR EM 2013 E 2015 

 

 

Neste modelo, o concurso público também demonstrou ser a forma de provimento ao 

cargo com a maior elasticidade ceteris paribus sobre a liderança média do diretor, com o 

coeficiente de 1,65, superior ao de clima escolar. O processo misto de seleção e eleição, 

por sua vez, obteve um coeficiente de 0,77, um pouco acima de eleição apenas, com 0,74, 

ambos com nível de significância de 99%. Os critérios de indicação e de processo seletivo 

não apresentaram coeficiente estatisticamente significante em relação ao indicador. 

Os resultados dos coeficientes de liderança do diretor são similares ao de clima escolar 

em uma série de variáveis relacionadas ao perfil do diretor e ao modelo de gestão, embora 

com diferentes magnitudes. A experiência no cargo entre 11 e 15 anos na mesma escola 

teve um coeficiente de 1,10, o que evidencia a importância da estabilidade no cargo para 

o exercício da liderança do diretor, no que se refere à gestão pedagógica. Os diretores do 

sexo feminino ou com pós-graduação também apresentaram coeficientes de magnitude 

acima de 1, respectivamente, com 1,19 e 1,32. 

No caso das variáveis associadas ao aspecto financeiro, o nível socioeconômico médio 

dos alunos, que não se mostrou estatisticamente significantes no modelo de clima escolar, 

possui coeficiente de magnitude baixa e polaridade inversa para a liderança, com -0,31. 

No mesmo sentido encontra-se o exercício de atividades externas a escola, com -0,46, e 
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a insuficiência de recursos na escola, com -0,21. Já o salário bruto do diretor possui efeito 

de 0,21, com polaridade positiva. 

Os diretores que organizaram formações nos últimos dois anos para os profissionais 

da escola tiveram maior elasticidade ceteris paribus sobre a liderança média do diretor 

em comparação ao clima escolar, com coeficiente de 1,35. Já os diretores que receberam 

formações de impacto em suas atividades cotidianas apresentaram coeficientes de 0,81. 

Referente aos indicadores de contexto, a complexidade da gestão escolar e a regularidade 

docente possuem a mesma polaridade e uma magnitude inferior comparadas ao clima, de 

-0,86 e de 0,78, respectivamente. 

No caso das variáveis binárias associadas as unidades federativas, ocorre um efeito de 

alta magnitude, que demonstra grande heterogeneidade na média de liderança do diretor 

de acordo com as diferentes características regionais. Os maiores coeficientes localizam-

se nos estados de Goiás (3,50) e de Pernambuco (3,04). Em ambos, predomina o processo 

associado a eleição para o provimento ao cargo, embora o primeiro tenha sido classificado 

como eleição apenas, em decorrência de legislação específica sobre o voto direto, secreto 

e facultativo, de 1999. 

Os estados do Amazonas (2,49), Minas Gerais (2,43), Rio de Janeiro (2,43) e Paraíba 

(2,19) também apresentaram coeficientes altos. No primeiro caso, há uma legislação que 

regulamenta o processo seletivo, todavia, ainda existe maior concentração de indicação 

política. Fenômeno semelhante ocorreu na Paraíba, nas duas edições, e no Rio e Janeiro, 

em 2013, cujas leis apontam a eleição pela comunidade escolar. Já em Minas Gerais, os 

microdados registraram uma incidência maior do processo misto de seleção com eleição, 

diferente da categoria normativa de eleição apenas. 

Destacam-se ainda os coeficientes positivos de impacto inferior no Rio Grande do Sul 

(1,89), Ceará (1,62), Paraná (1,46), Espírito Santo (1,32) e Mato Grosso do Sul (1,08). Os 

dois estados da Região Sul demonstraram sinergia entre os aspectos de estruturação e de 

implementação da política de eleição direta, embora no Paraná percebe-se a tendência de 

transição para o método misto associado ao processo seletivo. Este último, recomendado 

pelo Plano Nacional de Educação, possui maior incidência nos outros três estados, sendo 

que o Mato Grosso do Sul parece estar em transição da eleição para o critério misto no 

aspecto normativo. 
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Com polaridade negativa e maior impacto na percepção média de liderança do diretor 

escolar, situam-se os estados do Pará (-5,86), Sergipe (-5,09), Amapá (-3,19) e Roraima 

(-3,18). Todos apontam maior incidência de indicação política nas respostas espontâneas, 

mas com divergência sobre as categorias de marcos legais. Nos dois primeiros, aponta-se 

a eleição apenas, enquanto nos dois seguintes ocorre o processo com eleição e a indicação, 

respectivamente. Com um coeficiente ligeiramente inferior, encontra-se o Rio Grande do 

Norte (2,86), onde predomina a eleição alinhada com a lei, mas em aparente transição 

para o método misto associado ao processo seletivo. 

Na mesma direção, citam-se ainda o Distrito Federal (-1,63) e os estados do Maranhão 

(-1,82), Rondônia (-1,79), Piauí (-1,78) e Mato Grosso (-1,38). Exceto no Maranhão, onde 

há maior concentração de indicação e lei recente de transição para processo com eleição, 

nos demais estados a eleição direta é tanto a modalidade mais aplicada como a normativa 

estabelecida, com a ressalva do Piauí apontar um forte crescimento da indicação em 2015. 

Portanto, as unidades federativas têm os maiores coeficientes de liderança do diretor, 

mas de magnitude inferior aos de clima escolar. O mesmo acontece com as modalidades 

de concurso público e de processo com eleição. Nos dois modelos, as variáveis associadas 

ao perfil do diretor e ao modelo de gestão escolar também possuem efeito nas variáveis 

dependentes, sobretudo o sexo feminino, a pós-graduação, a organização de formações, 

a regularidade docente e a complexidade da gestão escolar, esta última com a polaridade 

invertida. 

 Quando comparados os coeficientes das unidades federativas em relação a legislação 

estatual sobre provimento ao cargo de diretor e os microdados das respostas espontâneas, 

a indicação política novamente apresenta os coeficientes mais baixos para a liderança do 

diretor. Por outro lado, os dois estados com a maior elasticidade ceteris paribus possuem 

maior incidência do método misto de processo seletivo com eleição, no entanto, também 

são observados estados com polaridade positiva entre as modalidades de eleição apenas 

e de indicação. 
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TABELA 21: PROVIMENTO AO CARGO POR CLIMA ESCOLAR E LIDERANÇA DO DIRETOR, COM BASE NAS 

LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E NOS MICRODADOS DO SAEB EM 2013 E 2015 

 

Leis Estaduais 

(Classificação) 

UF Microdados do SAEB 

(Predominância) 

Clima Escolar 

(Coeficiente) 

Liderança Diretor 

(Coeficiente) 

Eleição Apenas 

(Consolidada) 

AP 

PA 

PB 

GO 

MT 

MG 

RJ 

RS 

Indicação 

Indicação 

Indicação 

Processo e Eleição 

Eleição 

Processo e Eleição 

Indicação para Processo 

Eleição 

Baixo 

Muito Baixo 

Médio 

Baixo 

Médio 

Muito alto 

Baixo 

Baixo 

Muito baixo 

Muito baixo 

Muito alto 

Muito alto 

Baixo 

Muito alto 

Muito alto 

Alto 

Eleição Apenas 

(Transição) 

RO 

AL 

PI 

RN 

DF 

MS 

PR 

Eleição 

Eleição 

Eleição para Indicação 

Eleição 

Eleição 

Processo e Eleição 

Eleição 

Baixo 

Muito Baixo 

Muito Baixo 

Muito Baixo 

Muito Alto 

Baixo 

Muito Baixo 

Baixo 

Médio 

Baixo 

Muito Baixo 

Baixo 

Alto 

Alto 

Processo e Eleição 

(Transição) 

AC 

TO 

BA 

MA 

Processo e Eleição 

Indicação 

Processo e Eleição 

Indicação 

Médio 

Alto 

Alto 

Baixo 

Médio 

Alto 

Médio 

Baixo 

Processo e Eleição 

(Consolidada) 

CE 

PE 

SE 

SC 

ES 

Processo e Eleição 

Processo e Eleição 

Indicação 

Indicação 

Processo Apenas 

Alto 

Baixo 

Muito Baixo 

Muito Baixo 

Muito Alto 

Alto 

Muito Alto 

Muito Baixo 

Médio 

Alto 

Processo Apenas AM Indicação Baixo Muito Alto 

Concurso SP Concurso Muito Alto Médio 

Indicação RR Indicação Baixo Muito Baixo 
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Considerações Finais 
 

Os gestores escolares são agentes fundamentais para garantir um ambiente educacional 

adequado e que favoreça o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Entre as diversas 

habilidades e competências exigidas para o cargo, citam-se a capacidade de liderança para 

ganhar a confiança e manter os profissionais orientados aos objetivos acadêmicos, o tipo 

de relacionamento estabelecido com a comunidade externa, os conhecimentos em gestão 

e a criação de uma identidade organizacional voltada à cooperação e ao compartilhamento 

de valores comuns entre seus membros. 

O presente estudo utilizou, como referencial teórico-metodológico, a abordagem do 

School Effectiveness Research, oriunda da Economia e da Administração. Tal concepção 

é direcionada pela análise do efeito-escola e a identificação dos fatores-chave associados 

aos melhores resultados de aprendizagem, incluindo as políticas e as práticas internas que 

são adotadas nas unidades. Neste sentido, a gestão democrática é compreendida como um 

dos aspectos da gestão escolar e a forma de provimento ao cargo de diretor adquire maior 

importância na busca de profissionais com o perfil apropriado aos desafios locais.  

Logo, procurou-se analisar se as diferentes modalidades de seleção de diretores estão 

associadas à liderança do diretor e ao clima escolar na percepção do corpo docente. Foi 

dada atenção especial ao método misto de processo seletivo e eleição, que privilegia os 

critérios técnicos de mérito, desempenho e a participação da comunidade, em decorrência 

da recomendação do Plano Nacional de Educação – PNE (2014) para sua adoção. 

Na etapa de levantamento documental, foram analisados três grupos de legislações e 

de normas que regulamentam a forma de provimento ao cargo de diretor nas 27 unidades 

federativas. Já na etapa quantitativa, utilizou-se o método de Teoria de Resposta ao Item 

– TRI para criar as variáveis dependentes de liderança do diretor e de clima escolar médio, 

enquanto medidas de construtos latentes baseadas em fatores ordinais, a partir do modelo 

de Samejima (1969). Os dados obtidos referem-se aos questionários de contexto do SAEB 

aplicados nos anos de 2013 e de 2015. No final, aplicou-se um modelo de regressão linear 

múltipla com o apoio do Software R. 

Os resultados apontam que há uma correlação positiva, estatisticamente significativa, 

ente as modalidades de seleção de diretores e os fatores de liderança do diretor e de clima 

escolar. Em ambos os modelos, o concurso público obteve a maior elasticidade ceteris 

paribus em relação à percepção média do corpo docente sobre estes indicadores, quando 
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comparado às unidades escolares com métodos distintos de seleção de diretores, seguida 

pelo processo misto de seleção e eleição, o que confirma a hipótese inicial do estudo. 

A magnitude do efeito identificado, entretanto, foi inferior ao coeficiente observado 

nas diferentes unidades federativas. Estas se mostraram o fator mais relevante em relação 

à média dos indicadores de clima e de liderança, evidenciando que as especificidades de 

cada estado são determinantes para o perfil do diretor e o modelo de gestão escolar. Desse 

modo, os resultados foram comparados com as políticas de provimento ao cargo de diretor 

e a predominância de profissionais na rede em cada modalidade. 

Os estados com maior concentração de diretores pelo critério de indicação tiveram os 

coeficientes mais baixos nos dois modelos analisados. O resultado corrobora a visão da 

maioria dos especialistas na área, que criticam a fragilidade deste método em garantir as 

condições apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem. Convém ressaltar que a 

indicação não é recomendada explicitamente em nenhuma legislação estadual, embora, 

na prática, predomine em dez estados, segundo a resposta dos diretores aos questionários 

do SAEB. A eleição, por outro lado, contém a maior incidência de diretores considerando 

todo o território nacional, assim como predomina em quinze legislações estaduais. 

Já o processo seletivo com eleição apresentou os maiores coeficientes para a liderança 

do diretor nos dois estados com esta modalidade. No caso do clima escolar, houve uma 

heterogeneidade de formas de seleção com os fatores mais elevados, incluindo o concurso 

público, a eleição, o processo seletivo e o processo seletivo com eleição. Todas possuem 

ao menos o critério técnico de mérito e de desempenho ou consulta pública à comunidade, 

conforme recomendação do Plano Nacional de Educação. 

Por outro lado, deve-se considerar nesta análise a existência de uma certa confusão na 

concepção e na identificação das categorias de resposta aos questionários do SAEB, uma 

vez que há diversas especificidades nos processos de seleção em cada unidade federativa. 

Logo, pode ocorrer um problema do respondente em não se identificar com as categorias 

disponíveis e induzi-lo ao erro ou a respostas genéricas do tipo ‘outra forma’, que possui 

alta incidência. Da mesma forma, a classificação das legislações também é passível de 

equívoco, pois nem sempre estão explícitos os critérios adotados, além do fato de o cargo 

de diretor ser condicionado à nomeação dos respectivos órgãos responsáveis. 

Outras variáveis utilizadas também se mostraram relevantes nos modelos analisados, 

como a associação positiva, em relação ao fator de regularidade docente, e negativa, sobre 

a complexidade da gestão escolar. Nestes casos, a magnitude dos efeitos observados foi 
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maior para o clima escolar médio. Por outro lado, as características de perfil do diretor e 

do modelo de gestão como o sexo feminino, a pós-graduação, a permanência no cargo na 

mesma escola entre 11 e 15 anos e a organização de formações para os profissionais nos 

últimos dois anos, tiveram maior efeito sobre a liderança média do diretor. 

Vale destacar ainda a associação negativa, para ambos os fatores, sobre o exercício de 

outra atividade profissional por parte do diretor, tanto dentro ou fora da área da educação. 

Ainda que a magnitude do efeito não seja tão expressiva, os microdados demonstram que 

26% deles estão neste grupo, sugerindo que a dedicação exclusiva tem sido um obstáculo 

para a atuação adequada dos diretores frente aos desafios da gestão escolar. Já a ausência 

de recursos financeiros na escola é um aspecto negativo relevante para a liderança, efeito 

oposto ao salário bruto do diretor nos dois modelos, embora os coeficientes observados 

sejam baixos. 

Convém ressaltar que a literatura internacional focaliza mais a qualidade do diretor em 

detrimento ao tipo de seleção. Da mesma forma, o estudo de Pereda et al. (2015) concluiu 

que o perfil do diretor escolhido é ainda mais relevante do que a modalidade de seleção 

adotada, ou seja, o processo seletivo impacta o aprendizado e/ou o rendimento dos alunos 

via qualidade do diretor. Os resultados do presente estudo fortalecem a mesma diretriz e 

apontam para a necessidade de maior atenção ao perfil, à qualidade do diretor e ao modelo 

de gestão escolar. 

Portanto, é fundamental que as políticas de provimento ao cargo definam claramente 

e de forma objetiva as características mais desejadas destes profissionais, bem como os 

pré-requisitos, as habilidades e as competências exigidas dos candidatos, privilegiando os 

critérios técnicos de mérito e de desempenho associados à participação da comunidade. 

Além disso, é importante assegurar condições que promovam a valorização constante dos 

profissionais após o ingresso na rede, mediante processos formativos, maior estabilidade 

no cargo e planos de carreira adequados às necessidades de cada local. 

 Os resultados obtidos contribuem para a análise da gestão escolar em suas dimensões, 

mas apontam a necessidade de maior aprofundamento da temática. Sugere-se para futuros 

estudos uma investigação mais detalhada acerca da grande diferença observada entre os 

estados, sobretudo em relação a outros aspectos relacionados às políticas de valorização 

dos profissionais da educação. Embora o nível socioeconômico médio dos alunos tenha 

sido uma variável pouco relevante neste modelo, é importante avaliar outros indicadores 

referentes à equidade, a fim de reduzir os efeitos da desigualdade social. 
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Recomenda-se ainda um maior aprofundamento das pesquisas acerca dos benefícios e 

das limitações acerca de todas as modalidades de seleção de diretores, pois ainda há pouca 

literatura disponível sobre o assunto. O concurso público, por exemplo, tem a prerrogativa 

de escolher onde se quer trabalhar e recebe críticas pela inflexibilidade de alguns diretores 

que se sentem donos da escola. Consequentemente, pode-se gerar uma maior percepção 

de liderança pelo corpo docente. Já a eleição tem maior rotatividade e pode não permitir 

tempo hábil ao diretor para implementar as ações que gerem resultados de aprendizagem. 

As modalidades mistas também carecem de maior aprofundamento. 

Por fim, destaca-se que a política nacional, que recomenda a adoção da modalidade de 

processo seletivo com eleição, ainda é muito recente, sendo aprovada somente em 2014. 

Portanto, é necessário um estudo longitudinal mais aprofundado nos próximos anos, que 

analise tanto o processo de estruturação como a implementação destas políticas nos níveis 

locais, de maneira a compreender melhor os seus efeitos na gestão escolar. 
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Apêndice I – Modelos de TRI 
 

Abaixo são apresentadas as tabelas e gráficos utilizadas neste estudo e permitem uma 

análise mais aprofundada sobre os dados utilizados para construção do modelo de TRI e 

aplicação do modelo de regressão linear, bem como para análise das legislações estaduais 

sobre provimento ao cargo de diretor. 

 

TABELA 22: ALPHA DE CRONBACH DO INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR. 

   

Itens Alpha de Cronbach 

Sem TX_RESP_Q054  0,8166 

Sem TX_RESP_Q055  0,7844 

Sem TX_RESP_Q056  0,7767 

Sem TX_RESP_Q057  0,8194 

Todos os Itens  0,8341 

 

 

TABELA 23: CORRELAÇÃO POLICÓRICA DOS ITENS DO INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR 

          

Itens TX_RESP_Q054  TX_RESP_Q055  TX_RESP_Q056  TX_RESP_Q057  

TX_RESP_Q054  1,0000 0,5625 0,4920 0,4675 

TX_RESP_Q055  0,5625 1,0000 0,6315 0,4997 

TX_RESP_Q056  0,4920 0,6315 1,0000 0,5732 

TX_RESP_Q057  0,4675 0,4997 0,5732 1,0000 

 

FIGURA 3: AUTO VALORES DO INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR. 
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TABELA 24: PARÂMETRO DOS ITENS DO INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR 

            

Itens a b1 b2 b3 b4 

TX_RESP_Q054  1,6120 -1,9880 -1,4960 -0,4870 0,4370 

TX_RESP_Q055  2,3400 -1,7410 -1,2770 -0,3070 0,5040 

TX_RESP_Q056  2,5060 -2,1820 -1,6810 -0,4620 0,4890 

TX_RESP_Q057  1,7000 -2,0140 -1,0680 0,3620 1,5170 

 

 

FIGURA 4: CURVA CARACTERÍSTICA DO ITEM – INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR 

  

  
 

Nota: 1: opção A; 2: opção B; 3: opção C; 4: opção D; 5: opção E. 
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FIGURA 5: CURVA CARACTERÍSTICA DO ITEM – INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR 

 
 

FIGURA 6: CURVA DE INFORMAÇÃO DO TESTE – INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR 

 

TABELA 25: CURVA DE INFORMAÇÃO DO TESTE – INDICADOR DE CLIMA ESCOLAR 

Itens Alpha de Cronbach 

Sem TX_RESP_Q058 0,9446 

Sem TX_RESP_Q059 0,9431 

Sem TX_RESP_Q060 0,9454 

Sem TX_RESP_Q061 0,9388 

Sem TX_RESP_Q062 0,9423 

Sem TX_RESP_Q063 0,9425 

Sem TX_RESP_Q064 0,9403 

Sem TX_RESP_Q065 0,9407 

Sem TX_RESP_Q066 0,9443 

Sem TX_RESP_Q067 0,9414 

Todos os Itens  0,9476 
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TABELA 26: CORRELAÇÃO POLICÓRICA DOS ITENS DO INDICADOR DE LIDERANÇA ESCOLAR 

            

Itens TX_RESP_Q058 TX_RESP_Q059 TX_RESP_Q060 TX_RESP_Q061 TX_RESP_Q062 

TX_RESP_Q058 1,00000 0,75349 0,67630 0,73450 0,57447 

TX_RESP_Q059 0,75349 1,00000 0,67483 0,73897 0,63186 

TX_RESP_Q060 0,67630 0,67483 1,00000 0,72424 0,60808 

TX_RESP_Q061 0,73450 0,73897 0,72424 1,00000 0,73018 

TX_RESP_Q062 0,57447 0,63186 0,60808 0,73018 1,00000 

TX_RESP_Q063 0,55931 0,60355 0,58450 0,69172 0,82456 

TX_RESP_Q064 0,68184 0,64150 0,66834 0,75952 0,62780 

TX_RESP_Q065 0,68919 0,64182 0,67645 0,75946 0,62141 

TX_RESP_Q066 0,48683 0,53564 0,49699 0,61313 0,57907 

TX_RESP_Q067 0,57391 0,59846 0,56447 0,70018 0,64360 

 

            

Itens TX_RESP_Q063 TX_RESP_Q064 TX_RESP_Q065 TX_RESP_Q066 TX_RESP_Q067 

TX_RESP_Q058 0,55931 0,68184 0,68919 0,48683 0,57391 

TX_RESP_Q059 0,60355 0,64150 0,64182 0,53564 0,59846 

TX_RESP_Q060 0,58450 0,66834 0,67645 0,49699 0,56447 

TX_RESP_Q061 0,69172 0,75952 0,75946 0,61313 0,70018 

TX_RESP_Q062 0,82456 0,62780 0,62141 0,57907 0,64360 

TX_RESP_Q063 1,00000 0,65375 0,63862 0,59968 0,66572 

TX_RESP_Q064 0,65375 1,00000 0,87104 0,68315 0,73895 

TX_RESP_Q065 0,63862 0,87104 1,00000 0,64551 0,70938 

TX_RESP_Q066 0,59968 0,68315 0,64551 1,00000 0,84357 

TX_RESP_Q067 0,66572 0,73895 0,70938 0,84357 1,00000 

 

 

FIGURA 7: AUTO VALORES DO INDICADOR DE LIDERANÇA ESCOLAR 

c  
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TABELA 27: PARÂMETRO DOS ITENS DO INDICADOR DE LIDERANÇA ESCOLAR 

          

Itens a b1 b2 b3 

TX_RESP_Q058 2,3570 -1,9000 -0,3140 0,9670 
TX_RESP_Q059 2,4120 -2,3400 -0,9080 0,5260 

TX_RESP_Q060 2,2850 -1,7170 -0,4270 0,7180 

TX_RESP_Q061 3,6420 -1,8150 -0,6260 0,5110 

TX_RESP_Q062 2,4400 -2,6300 -1,1820 0,3450 

TX_RESP_Q063 2,3860 -2,6730 -1,1910 0,3130 

TX_RESP_Q064 3,5080 -1,4390 -0,3630 0,5940 

TX_RESP_Q065 3,3720 -1,4950 -0,3610 0,6050 

TX_RESP_Q066 2,0770 -2,6280 -1,3510 -0,0420 

TX_RESP_Q067 2,6920 -2,2360 -1,0960 0,0150 

 

 

FIGURA 8: CURVA CARACTERÍSTICA DO ITEM – INDICADOR DE LIDERANÇA ESCOLAR 
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Nota: 1: opção A; 2: opção B; 3: opção C; 4: opção D. 
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FIGURA 9: CURVA DE INFORMAÇÃO DO ITEM – INDICADOR DE LIDERANÇA ESCOLAR 

 
 

 

FIGURA 10: CURVA DE INFORMAÇÃO DO TESTE – INDICADOR DE LIDERANÇA ESCOLAR 
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FIGURA 11: ANÁLISE DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PARA CLIMA ESCOLAR 

 

 

  



 

103 

 

FIGURA 12: ANÁLISE DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PARA LIDERANÇA DO DIRETOR 
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TABELA 28: PESQUISA DOCUMENTAL - POLÍTICAS DE SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES NO BRASIL 

LEI 
ACRE (AC) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-
content/ 
uploads/2015/07/Lei2965.pdf  

Lei n. 2.965, de 2 de julho de 2015  
Aprova o Plano Estadual de Educação para o 
decênio 2015-2024 e dá outras providências 

Meta 18 - O processo para provimento do cargo de diretor das unidades de ensino da rede 
pública do Acre não é o mesmo nas diferentes esferas administrativas. Na rede estadual a 
direção das unidades de ensino é exercida por diretor aprovado em todos os critérios e 
etapas - curso de capacitação para gestores com exame final de certificação e eleição 
direta pela comunidade - definidos na Lei n.1513, consoante às deliberações do Conselho 
Escolar e da Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE.  

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.al.ac.leg.br/leis/ 
wp-
content/uploads/2014/09/LeiComp67
.pdf 

Lei Complementar n. 67, de 29 de junho de 1999 
"Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Profissionais do Ensino Público 
Estadual e dá outras providências." 

Art. 39. O exercício das funções de direção e vice-direção de unidades escolares é 
reservado aos integrantes do Magistério Público Estadual com o mínimo de três anos de 
docência. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.al.ac.leg.br/leis/ 
wp-
content/uploads/2014/09/LeiComp27
4.pdf 

Lei Complementar n. 274, de 9 de janeiro de 2013 
“Altera dispositivos da Lei Complementar n. 67, de 
29 de junho de 1999, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais 
do Ensino Público Estadual”. 

Art. 39. O exercício das funções de administração e gestão escolar, pelos ocupantes dos 
cargos e respectivas carreiras de profissionais do ensino público estadual será disciplinado 
em lei específica que trate sobre a gestão democrática do sistema público de educação”. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-
content/uploads/2016/07/Lei3141.pd
f 

 Lei nº 3.141, de 22 de julho de 2016 
Dispõe sobre a gestão democrática das 
unidades escolares da rede pública estadual de 
educação básica do Acre. 

Subseção I - Do Provimento da Função de Diretor das Unidades Escolares 
Art. 10. O provimento da função de diretor dar-se-á mediante: 
I – processo de certificação, de natureza eliminatória e classificatória; 
II – eleição, com participação da comunidade escolar; 
III – designação, pelo governador do Estado ou pelo Secretário da SEE, nos termos da 
Constituição Estadual e da lei complementar que dispuser sobre a estrutura organizacional 
administrativa do Poder Executivo do Estado; e 
IV – curso de formação continuada, em serviço, direcionado aos diretores eleitos pela 
comunidade escolar e designados na forma do inciso anterior.  

http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2015/07/Lei2965.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2015/07/Lei2965.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2015/07/Lei2965.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp67.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp67.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp67.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp67.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp274.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp274.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp274.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp274.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2016/07/Lei3141.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2016/07/Lei3141.pdf
http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2016/07/Lei3141.pdf
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LEI 
ALAGOAS (AL) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.educacao.al.gov.br/espac
o-do-servidor/plano-estadual-de-
educacao-pee/ 
pee-2015-
2025/metas%20estrategias.pdf  

Lei nº 7.795 de 22 de janeiro de 2016  
Aprova o Plano Estadual de Educação - PEE, e dá 
outras providências 

Meta 19.1 - priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da 
educação para os entes federados (Estado e municípios) que tenham aprovado legislação 
específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a 
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos/as diretores/as 
de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da 
comunidade escolar 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.educacao.al.gov.br/ 
legislacao-
1/leis/2000/lei%206197_2000.pdf  

Lei nº 6.197, de 26 de setembro de 2000. 
Estabelece o Plano de Cargo e Carreira do 
Magistério Público Estadual e dá outras 
providências correlatas  

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.educacao.al.gov.br/legisl
acao-1/leis/2005-
1/lei_6628_2005.pdf  

Lei nº 6.628, de 21 de outubro de 2005  
Institui novas regras para a gestão na Rede Pública 
Estadual de Ensino, como espaço de participação e 
construção coletiva, através de novas diretrizes 
quanto as eleições diretas para diretor e diretor 
adjunto das escolas de educação básica, e dá outras 
providências 

Art. 2º Os Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas Públicas Estaduais serão eleitos pela 
comunidade escolar, através de voto universal em escrutínio direto e secreto, nomeados 
pelo Secretário Executivo de Educação, através de Portaria, para um mandato de 2 (dois) 
anos, podendo ser reeleitos por mais 1 (um) mandato.  

LEI 
AMAPÁ (AP) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.al.ap.gov.br/ 
ver_texto_lei.php?iddocumento=587
43 

 Lei nº 1.907, de 24 de junho de 2015 
Dispõe sobre o Plano Estadual de Educação - PEE, 
para o decênio 2015 -2025, e dá outras providências 

Meta 25 - Fortalecer a gestão democrática no sistema de ensino, observando ao disposto 
sobre o tema tanto na legislação federal quanto na do Estado, notadamente o previsto na 
Lei Estadual nº 1.503/2010.  

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_le
i.php?iddocumento=21549  

Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005 
Dispõe sobre normas de funcionamento 
 do Sistema Estadual de Educação, reestrutura o 
Grupo Magistério do Quadro de Pessoal do Governo 
do Estado do Amapá e organiza o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos profissionais da educação 
básica do Poder Executivo Estadual. 

Capitulo IV  - Da Gestão Democrática  
Art. 7º. As escolas públicas do Estado obedecerão ao princípio de gestão democrática que 
assegurem: 
I - funcionamento dos conselhos escolares como órgãos normativos, deliberativos e 
fiscalizadores, com a participação dos profissionais da educação, estudantes, pais, 
servidores e representantes das organizações populares locais na sua composição; 
II - garantia de acesso às informações técnicas, pedagógicas e administrativas da escola; 

http://www.educacao.al.gov.br/espaco-do-servidor/plano-estadual-de-educacao-pee/pee-2015-2025/metas%20estrategias.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/espaco-do-servidor/plano-estadual-de-educacao-pee/pee-2015-2025/metas%20estrategias.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/espaco-do-servidor/plano-estadual-de-educacao-pee/pee-2015-2025/metas%20estrategias.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/espaco-do-servidor/plano-estadual-de-educacao-pee/pee-2015-2025/metas%20estrategias.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/espaco-do-servidor/plano-estadual-de-educacao-pee/pee-2015-2025/metas%20estrategias.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/legislacao-1/leis/2000/lei%206197_2000.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/legislacao-1/leis/2000/lei%206197_2000.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/legislacao-1/leis/2000/lei%206197_2000.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/legislacao-1/leis/2005-1/lei_6628_2005.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/legislacao-1/leis/2005-1/lei_6628_2005.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/legislacao-1/leis/2005-1/lei_6628_2005.pdf
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=58743
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=58743
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=58743
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=21549
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=21549


 

106 

III - gestão descentralizada dos recursos financeiros repassados pela Secretaria de Estado 
da Educação e Ministério da Educação; 
IV - transparência no recebimento e aplicação dos recursos financeiros da escola; 
V - eleição dos dirigentes escolares, nos termos de Lei específica. 
Parágrafo único. A composição e os critérios para eleição e normas de funcionamento dos 
conselhos escolares serão regulamentados em Lei específica.  

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto.ph
p?iddocumento=25541  

Lei nº 1.503, de 09 de julho de 2010 
Dispõe sobre a regulamentação da Gestão 
Democrática Escolar nas Unidades Escolares do 
Sistema Estadual de Ensino, prevista nos arts. 6º e 
7º da Lei Estadual n° 0949, de 26 de dezembro de 
2005, bem como em observância ao disposto no 
inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, Inciso 
II, do § 2º, do art. 285 da Constituição do Estado e 
ao inciso VIII do art. 3º da Lei n° 9.394/96 e dá 
outras providências. 

Capítulo II 
Da Composição e Escolha da Equipe Gestora 
Art. 26. Os membros da equipe gestora da unidade escolar serão eleitos pelos segmentos 
que compõem a comunidade escolar e pelos representantes das organizações sociais com 
assento no conselho escolar, mediante votação direta e secreta, uninominalmente, 
observado o disposto nesta Lei. 

LEI 
AMAZONAS (AM) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/A
MPEE.pdf 

 Lei nº 4.183, de 26 de junho de 2015 
Sanciona o Plano Estadual de Educação (PEE) do 
Amazonas 

Meta 19 - Porém, o desafio mais complexo é implantar um processo de seleção pública de 
diretores escolares baseado em critérios técnicos, que possam favorecer as equipes 
diretivas da escola, proporcionando autonomia pedagógica, financeira e administrativa.  

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.educacao.am.gov.br/ 
wp-content/uploads/2013/11/PCCR-
DIARIO-OFICIAL.pdf  

Lei nº 3951 de 04 de novembro de 2013 
Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
dos servidores da Secretaria de Estado de Educação 
e Qualidade do Ensino - SEDUC, e dá outras 
providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://cetijsbraga.com.br/resources/ 
Regimento%20Geral%20das%20Escol
as%20Estaduais%20(atualizado%20pe
la%20SEDUC%20em%20jan2014).pdf  

Resolução nº. 122/2010 de 30 de novembro 
de2010. Regimento Geral das Escolas Estaduais do 
Amazonas 

Artigo 140. Os Gestores de Estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino serão escolhidos 
e indicados pela autoridade competente, submetido a um processo seletivo que avaliará 
os seguintes requisitos funcionais: 
I. mérito; 
II. competência técnica; 
III. probidade administrativa; 
IV. liderança junto à comunidade escolar; e, 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto.php?iddocumento=25541
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto.php?iddocumento=25541
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/AMPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/AMPEE.pdf
http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2013/11/PCCR-DIARIO-OFICIAL.pdf
http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2013/11/PCCR-DIARIO-OFICIAL.pdf
http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2013/11/PCCR-DIARIO-OFICIAL.pdf
http://cetijsbraga.com.br/resources/Regimento%20Geral%20das%20Escolas%20Estaduais%20(atualizado%20pela%20SEDUC%20em%20jan2014).pdf
http://cetijsbraga.com.br/resources/Regimento%20Geral%20das%20Escolas%20Estaduais%20(atualizado%20pela%20SEDUC%20em%20jan2014).pdf
http://cetijsbraga.com.br/resources/Regimento%20Geral%20das%20Escolas%20Estaduais%20(atualizado%20pela%20SEDUC%20em%20jan2014).pdf
http://cetijsbraga.com.br/resources/Regimento%20Geral%20das%20Escolas%20Estaduais%20(atualizado%20pela%20SEDUC%20em%20jan2014).pdf
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V. disponibilidade de tempo integral com dedicação exclusiva à Escola, durante o seu 
período de gestão. 

LEI 
BAHIA (BA) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.sinpro-
ba.org.br/docs/Lei_13559_2016_PEE.
pdf 

Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016 
Aprova o Plano Estadual de Educação da Bahia e dá 
outras providências 

Meta 19.1 - regulamentar, no âmbito do Estado, a nomeação dos Diretores de escolas, 
estabelecendo critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da 
comunidade escolar, destacando-se a atenção à gestão pedagógica em que se inserem a 
supervisão da aprendizagem, a organização do ensino, a valorização do 
colegiado/conselho escolar, o pleno cumprimento do período letivo diário, o plano 
coletivo de recomposição de competências não desenvolvidas pelos estudantes, a 
organização das ações didáticas e a requalificação dos horários destinados ao 
planejamento, no conjunto das suas atividades 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/ve
rdoc.php?id=78384&  

Lei nº 8.261 de 29 de maio de 2002 
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 
Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia e 
dá outras providências. 

Art. 18 - Somente poderão exercer os cargos em comissão do Magistério Público Estadual 
do Ensino Fundamental e Médio, exceto o de Secretário Escolar, os ocupantes de cargo 
permanente da carreira de magistério, com formação em licenciatura plena, após 
aprovação prévia em processo seletivo interno e certificação, conforme critérios e 
procedimentos estabelecidos em regulamento. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://portalantigo.mpba.mp.br/ 
atuacao/ceduc/materialapoio/legislac
ao/Estadual/Lei_n_10_963_2008_(Pla
no_de_Carreira_e_Vencimentos_do_
Magisterio_Publico).pdf  

Lei nº 10.963 de 16 de abril de 2008 
Reestrutura o Plano de Carreira e Vencimentos do 
Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 
do Estado da Bahia, na forma que indica, e dá 
outras providências.  

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/ 
verdoc.php?ancora=DEC%2016.385&
arquivo=DECN201516385.xml#DEC 
16.385  

Decreto nº 16.385 de 26 de outubro de 2015 
Dispõe sobre os critérios e procedimentos do 
processo seletivo interno a ser realizado pela 
unidade escolar, requisitos para o preenchimento 
dos cargos de Diretor e Vice-Diretor das unidades 
escolares estaduais, conforme disposto no art. 18 
da Lei nº 8.261, de 29 de maio de 2002 - Estatuto do 
Magistério, e dá outras providências 

Art. 1º - A investidura nos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Magistério Público do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e da Educação Profissional das unidades escolares da Rede 
Pública Estadual de Ensino dar-se-á por nomeação do Secretário da Educação, mediante 
processo seletivo realizado pela respectiva unidade escolar, após certificação dos 
candidatos aprovados na avaliação de conhecimento em gestão escolar. 

http://www.sinpro-ba.org.br/docs/Lei_13559_2016_PEE.pdf
http://www.sinpro-ba.org.br/docs/Lei_13559_2016_PEE.pdf
http://www.sinpro-ba.org.br/docs/Lei_13559_2016_PEE.pdf
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78384&
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78384&
http://portalantigo.mpba.mp.br/atuacao/ceduc/materialapoio/legislacao/Estadual/Lei_n_10_963_2008_(Plano_de_Carreira_e_Vencimentos_do_Magisterio_Publico).pdf
http://portalantigo.mpba.mp.br/atuacao/ceduc/materialapoio/legislacao/Estadual/Lei_n_10_963_2008_(Plano_de_Carreira_e_Vencimentos_do_Magisterio_Publico).pdf
http://portalantigo.mpba.mp.br/atuacao/ceduc/materialapoio/legislacao/Estadual/Lei_n_10_963_2008_(Plano_de_Carreira_e_Vencimentos_do_Magisterio_Publico).pdf
http://portalantigo.mpba.mp.br/atuacao/ceduc/materialapoio/legislacao/Estadual/Lei_n_10_963_2008_(Plano_de_Carreira_e_Vencimentos_do_Magisterio_Publico).pdf
http://portalantigo.mpba.mp.br/atuacao/ceduc/materialapoio/legislacao/Estadual/Lei_n_10_963_2008_(Plano_de_Carreira_e_Vencimentos_do_Magisterio_Publico).pdf
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?ancora=DEC%2016.385&arquivo=DECN201516385.xml#DEC 16.385
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?ancora=DEC%2016.385&arquivo=DECN201516385.xml#DEC 16.385
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?ancora=DEC%2016.385&arquivo=DECN201516385.xml#DEC 16.385
http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?ancora=DEC%2016.385&arquivo=DECN201516385.xml#DEC 16.385
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LEI 
CEARÁ (CE) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/
117111920/doece-01-06-2016-pg-1  

Lei nº 16.025 de 30 de maio de 2016 
Dispõe sobre o Plano Estadual de Educação (2016-
2024) 

Meta 19.1 - Priorizar o repasse de transferências voluntárias e cooperações técnicas do 
Estado, na área da educação, para os municípios que tenham aprovado legislação 
específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a 
legislação nacional e estadual, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos 
diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, através de 
seleção pública, de provas de títulos, bem como a participação da comunidade escolar 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.seduc.ce.gov.br/images/c
ogep/ 
02_10_2015/doc_nort/lei_12.066_de
_15.01.93_cargos_e_carreiras.pdf  

Lei nº 12.066, de 13 de janeiro de 1993 (D.O. DE 
15.01.93) 
Aprova a estrutura do Grupo Ocupacional 
Magistério de 1º e 2º Graus - MAG, institui o 
Sistema de Carreira do Magistério oficial de 1º e 2º 
Graus do Estado e dá outras providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.al.ce.gov.br/ 
legislativo/tramitando/lei/13513.htm  

Lei nº 13.513, de 19 de julho de 2004 
Dispõe sobre o processo de escolha e indicação 
para o cargo de provimento em comissão, de 
Diretor junto às Escolas da Rede Pública Estadual de 
Ensino, e dá outras providências. 

Art. 2º. O processo de escolha e indicação para o provimento do cargo em comissão de 
Diretor junto às Escolas Públicas Estaduais do Ensino Básico será realizado em duas 
etapas: 
I - Primeira Etapa: terá caráter eliminatório, constando de avaliação escrita e exame de  
títulos;  
II - Segunda Etapa: realização de eleição direta e secreta, mediante sufrágio universal, 
junto à Comunidade Escolar, podendo dela participar apenas os candidatos que 
obtiverem, na etapa anterior, média igual ou superior a 6,0 (seis), numa escala de zero  a 
10,0 (dez). 
§ 1º. Entende-se por Comunidade Escolar, para os fins desta Lei, o conjunto de alunos, 
pais ou mães de alunos ou seus responsáveis, os professores e  servidores, integrantes do 
quadro da Secretaria da Educação Básica – SEDUC, em efetivo exercício de suas funções, e 
os professores contratados na conformidade da Lei Complementar n.º  22, de 24 de julho 
de 2000. 
§ 2º. VETADO - As eleições de que trata o inciso II do presente artigo não poderão ocorrer 
nos anos em que haja Pleitos Eleitorais Federal, Estadual ou Municipal, ocorrendo a 
coincidência, as eleições para Diretores serão realizadas após os Pleitos Eleitorais. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/117111920/doece-01-06-2016-pg-1
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/117111920/doece-01-06-2016-pg-1
http://www.seduc.ce.gov.br/images/cogep/02_10_2015/doc_nort/lei_12.066_de_15.01.93_cargos_e_carreiras.pdf
http://www.seduc.ce.gov.br/images/cogep/02_10_2015/doc_nort/lei_12.066_de_15.01.93_cargos_e_carreiras.pdf
http://www.seduc.ce.gov.br/images/cogep/02_10_2015/doc_nort/lei_12.066_de_15.01.93_cargos_e_carreiras.pdf
http://www.seduc.ce.gov.br/images/cogep/02_10_2015/doc_nort/lei_12.066_de_15.01.93_cargos_e_carreiras.pdf
http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/lei/13513.htm
http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/lei/13513.htm
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LEI 
DISTRITO FEDERAL (DF) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.sinprodf.org.br/wp-
content/uploads/2015/05/plano-
distrital-de-educa%C3%A7%C3%A3o-
conciliado-sedf-fde-cedf.pdf  

Lei nº 5.499, de 14 de junho de 2015 
Aprova o Plano Distrital de Educação 
 

 

Meta 19 (Diagnóstico) 
A eleição para diretores/as é um importante instrumento de democratização da escola, 
mas, por não ser o único instrumento de participação da sociedade nos rumos escola e do 
sistema educacional, precisa associar-se a outras políticas que eliminem práticas 
hierárquicas no interior das escolas 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.sinprodf.org.br/ 
wp-
content/uploads/2013/05/se%C3%A7
%C3%A3o01-091.pdf  

Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013 
Reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.sinprodf.org.br/wp-
content/ 
uploads/2014/06/lei-n%C2%BA-
4.751-de-07-de-fevereiro-de-2012.pdf  

Lei nº 4.751 de 07 de fevereiro de 2012 
Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão 
Democrática do Sistema de Ensino Público do 
Distrito Federal 

Capítulo V - Da Direção Eleita pela Comunidade Escolar 
Art. 38. A escolha do diretor e do vice-diretor será feita mediante eleição, por voto direto 
e secreto, vedado o voto por representação, sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior 
votação, observado o disposto no art. 51. 
Parágrafo único. O processo eleitoral obedecerá às seguintes etapas: 
I – inscrição das chapas e divulgação dos respectivos Planos de Trabalho para Gestão da 
Escola junto à comunidade escolar; 
II – eleição, pela comunidade escolar; 
III – nomeação pelo Governador do Distrito Federal; 
IV – participação dos eleitos em curso de gestão escolar oferecido pela SEDF, visando à 
qualificação para o exercício da função, exigida frequência mínima de setenta e cinco por 
cento.  

LEI 
ESPÍRITO SANTO (ES) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/ES
PEE.pdf 

 Lei nº 10.382, de 25 de junho de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação do espírito 
Santo -PEE/ES - período 2015-2025 

Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios técnicos e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico 
da União para tanto. 
19.1 elaborar legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, 
respeitando-se a legislação nacional. 

http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2015/05/plano-distrital-de-educa%C3%A7%C3%A3o-conciliado-sedf-fde-cedf.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2015/05/plano-distrital-de-educa%C3%A7%C3%A3o-conciliado-sedf-fde-cedf.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2015/05/plano-distrital-de-educa%C3%A7%C3%A3o-conciliado-sedf-fde-cedf.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2015/05/plano-distrital-de-educa%C3%A7%C3%A3o-conciliado-sedf-fde-cedf.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2013/05/se%C3%A7%C3%A3o01-091.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2013/05/se%C3%A7%C3%A3o01-091.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2013/05/se%C3%A7%C3%A3o01-091.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2013/05/se%C3%A7%C3%A3o01-091.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2014/06/lei-n%C2%BA-4.751-de-07-de-fevereiro-de-2012.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2014/06/lei-n%C2%BA-4.751-de-07-de-fevereiro-de-2012.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2014/06/lei-n%C2%BA-4.751-de-07-de-fevereiro-de-2012.pdf
http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2014/06/lei-n%C2%BA-4.751-de-07-de-fevereiro-de-2012.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/ESPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/ESPEE.pdf


 

110 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.al.es.gov.br/ 
antigo_portal_ales/images/leis/html/
L5580.html  

Lei nº 5.580 de 1998 
Institui o Plano de Carreira e Vencimentos do 
Magistério Público Estadual do Espírito Santo 

Sem referência 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pd
f%20e%20Arquivos/mudan%C3%A7a
%20de%20nivel/DE20123046R.pdf 

Decreto nº 3046-R, de 09 de julho de 2012 
Regulamenta dispositivos da Lei 5 .580/98 
referentes à ascensão funcional do pessoal do 
magistério público estadual. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.al.es.gov.br/antigo_porta
l_ales/images/leis/html/LO5471.html 
 

Lei nº 5.471 de 22 de setembro de 1997 
Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino 
Público Estadual e dá outras providências. 
 
(A Lei nº 5747 de 23/10/98 altera o art. 16 desta, 
que foi revogada pela Lei nº 5828/99) 

Seção III - Da Escolha dos Dirigentes Escolares 
Art. 16 - Os dirigentes escolares, aqui compreendidos o Diretor, e Diretor Adjunto, serão 
escolhidos pelos membros da comunidades escolar, mediante processo que verifique a 
competência profissional e a liderança dos candidatos: 
§ 1º - A competência profissional  e condição de elegibilidade será verificada mediante 
processo seletivo prévio ao processo eleitoral, de acordo com as diretrizes definidas 
democraticamente e coordenado pelo órgão gestor do sistema estadual de ensino. 
§ 2º - A liderança será verificada dentre os candidatos classificados no processo previsto 
no parágrafo anterior, mediante processo eleitoral coordenado pelo Conselho de Escola e 
que garanta a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. 

LEI 
GOIÁS (GO) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/G
OPEE.pdf 

 Lei nº 18.969, de 22 de julho de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação para  
o decênio 2015/2025 e dá outras providências 

Meta 20 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação de eleições diretas para gestores das escolas públicas 
Estratégia 20.1 - disciplinar, por meio de leis específica, a eleição para gestores escolares 
no prazo de 02 (dois) anos, após aprovação deste plano. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/le
is_ordinarias/2001/lei_13909.htm  

Lei nº 13.909, de 25 de setembro de 2001 
Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e 
Vencimentos do Pessoal do Magistério. 

Art. 10. A unidade escolar terá um diretor 
 escolhido entre os professores efetivos e estáveis, eleito pela comunidade escolar, por 
voto direto, secreto e facultativo, conforme estabelecido em legislação específica. 

http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/L5580.html
http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/L5580.html
http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/L5580.html
http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/mudan%C3%A7a%20de%20nivel/DE20123046R.pdf
http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/mudan%C3%A7a%20de%20nivel/DE20123046R.pdf
http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/mudan%C3%A7a%20de%20nivel/DE20123046R.pdf
http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LO5471.html
http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LO5471.html
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/GOPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/GOPEE.pdf
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13909.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13909.htm
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Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/le
is_ordinarias/1999/lei_13564.htm  

Lei nº 13.564, de 08 de dezembro de 1999 
Estabelece critérios para o processo de eleição de 
diretores dos estabelecimentos de ensino da rede 
pública estadual. 

Art. 1° - As eleições para diretores de unidades escolares estaduais serão realizadas no 
último dia letivo do mês de novembro, sendo que a primeira realizar-se-á no ano de 2000. 
§ 1º - O diretor será eleito pela comunidade escolar, por voto direto, secreto e facultativo, 
ficando proibido o voto por representação. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.seduc.go.gov.br/imprens
a/documentos/Arquivos/15%20-
%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o
%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Admi
nistrativo/2.3%20Conselho%20Escolar
/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-
CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf 

Resolução CEE/CP Nº 004, de 20 de março de 2009 
Fixa normas para a gestão democrática nas 
unidades escolares de educação básica do Sistema 
Educativo do Estado 

III - Do Processo Eleitoral para o Grupo Gestor 
Art. 23. O diretor, o vice-diretor e o secretário geral das escolas 
regulares e escolas especiais da Rede Pública Estadual, são eleitos, por chapa, pela 
comunidade escolar, pelo voto direto, secreto e facultativo, nos termos desta 
Resolução, vedado o voto por representação.  

LEI 
MARANHÃO (MA) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/M
APEE.pdf 

Lei nº 10.099, de 11 de junho de 2014 
Aprova o Plano Estadual de Educação do  
Estado do Maranhão e dá outras providências 

Meta 20 - Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, por meio da participação direta da comunidade escolar na 
eleição de gestores, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho no âmbito das 
escolas públicas maranhenses. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.sinproesemmabdc.com.b
r/arquivos/leis/Novo%20Estatuto%20
do%20Educador%20Lei-9860-Diario-
Oficial-1-julho-2013.pdf  

Lei nº 9.860, de 01 de julho de 2013 
Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de 
Carreiras, Cargos e Remuneração 
dos integrantes do Subgrupo Magistério 
da Educação Básica e dá outras 
providências. 

Título XIV - Da Gestão Escolar 
Art. 61. Fica assegurado o princípio da democratização, por meio da eleição direta, no 
processo de escolha para os ocupantes da função da Gestão Escolar das Unidades de 
Ensino da Rede Pública Estadual, com a exigência de qualificação profissional em curso de 
Formação Continuada na área de Gestão Escolar, disponibilizada pela Secretaria de Estado 
da Educação ou por instituições por ela conveniadas. 
Parágrafo único. A regulamentação do processo de escolha da função da Gestão Escolar 
de que trata o caput deste artigo será instituída por decreto, com critérios definidos por 
comissão composta por representantes da Secretaria de Estado da Educação e da 
Entidade Classista. 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/1999/lei_13564.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/1999/lei_13564.htm
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/Arquivos/15%20-%20Manual%20de%20Gest%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gico%20e%20Administrativo/2.3%20Conselho%20Escolar/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEE-CP%20N.%20004,%20DE%202009.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/MAPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/MAPEE.pdf
http://www.sinproesemmabdc.com.br/arquivos/leis/Novo%20Estatuto%20do%20Educador%20Lei-9860-Diario-Oficial-1-julho-2013.pdf
http://www.sinproesemmabdc.com.br/arquivos/leis/Novo%20Estatuto%20do%20Educador%20Lei-9860-Diario-Oficial-1-julho-2013.pdf
http://www.sinproesemmabdc.com.br/arquivos/leis/Novo%20Estatuto%20do%20Educador%20Lei-9860-Diario-Oficial-1-julho-2013.pdf
http://www.sinproesemmabdc.com.br/arquivos/leis/Novo%20Estatuto%20do%20Educador%20Lei-9860-Diario-Oficial-1-julho-2013.pdf
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Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://sinproesemma.org.br/wp-
content/uploads/2015/01/DECRETO-
DAS-ELEI%C3%87%C3%95ES-DIRETAS-
PARA-DIRETOR-N%C2%BA-30619.pdf 

Decreto nº 30.619, de 02 de janeiro de 2015 
Regulamenta os artigos 60 e 61 da lei nº 9.860, de 
01 de julho de 2013, dispondo sobre o processo 
seletivo democrático para a função de gestão 
escolar das unidades de ensino da rede pública 
estadual e dá outras providências. 

Art. 2º. A escolha do profissional para o exercício da função de Gestor/Diretor Geral e 
Gestor Auxiliar/Diretor Adjunto das escolas públicas estaduais será realizada em todas as 
escolas, excetuando-se as indígenas, quilombolas e as escolas de áreas de assentamento, 
conforme parágrafo único do art. 60 da Lei 9.860, de 1º de Julho de 2013. 
Parágrafo único. A escolha ocorrerá em quatro etapas cumulativas: 
I - 1ª etapa: Apresentação de carta de intenção para exercício do cargo de gestão; 
II - 2ª etapa: Exame de certificação integrado por um curso de 
formação de 20 (vinte) horas, seguido de uma prova; 
III - 3ª etapa: Consulta democrática junto à comunidade escolar; 
IV - 4ª etapa: Assinatura do contrato de gestão, visando ao cumprimento das diretrizes e 
planos governamentais que orientam o processo e estabelecem mecanismos de 
monitoramento e controle do desempenho gerencial. 

LEI 
MATO GROSSO (MT) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/M
TPEE.pdf 

 Lei nº 10.111, de seis de junho de 2014 
Dispõe sobre a revisão e alteração do Plano 
Estadual de Educação, instituído pela Lei nº 8.806, 
de 10 de janeiro de 2008 

Meta 2 - Garantir instrumentos legais que assegurem eleição direta de gestores pela 
comunidade, em todas as unidades escolares públicas de Mato Grosso, para os cargos de 
Diretor, Coordenador e Assessor Pedagógico, a cada 02 (dois) anos com direito a uma 
reeleição. Indicador - número de escolas com eleições regulamentadas por instrumentos 
legais pelo número total de escolas públicas. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/ 
Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.
nsf/9e97251be30935ed03256727003
d2d92/178e4c93dbd56778042567c10
06edf6b?OpenDocument  

Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 
(atualizada pela LC 211/2005) 
Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da 
Educação Básica de Mato Grosso. 

Título II - De Estrutura da Carreira dos Profissionais de Educação Básica 
Capítulo I - Da Constituição da Carreira 
Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de§ 1º A ocupação 
das funções de Diretor Escolar (...) Secretário de Unidade Escolar e Coordenador 
Pedagógico é privativa de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade, em 
regime de dedicação exclusiva e serão designados através de portaria automática, 
observando-se, no que couber, a Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, que trata da 
Gestão Democrática do Ensino Público Estadual. (Nova redação dada pela LC 211/05) 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/MTPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/MTPEE.pdf
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9e97251be30935ed03256727003d2d92/178e4c93dbd56778042567c1006edf6b?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9e97251be30935ed03256727003d2d92/178e4c93dbd56778042567c1006edf6b?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9e97251be30935ed03256727003d2d92/178e4c93dbd56778042567c1006edf6b?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9e97251be30935ed03256727003d2d92/178e4c93dbd56778042567c1006edf6b?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9e97251be30935ed03256727003d2d92/178e4c93dbd56778042567c1006edf6b?OpenDocument
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Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://site.seduc.mt.gov.br/cdce/Lei_
7048-98.pdf  

Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998 
Regulamenta os dispositivos do Artigo 14 da Lei Fed
eral nº9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Diretrizes
 e Bases daEducação Nacional), bem como o inciso 
VI do Artigo 206 da Constituição Federal, que estab
elecem Gestão Democrática do 
Ensino Público Estadual, adotando o sistema seletiv
o para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos 
de ensino e a 
criação dos Conselhos Deliberativos da Comunidade 
Escolar nas Unidades de Ensino. 

Título II - Da Autonomia na Gestão Administrativa 
Art. 2ºA administração das unidades escolares públicas estaduais e da rede que compõem 
a Gestão Única será exercida pelos seguintes órgãos: 
I  diretoria; II  órgãos consultivos e deliberativos da unidade escolar. 
Art. 3ºA administração das unidades escolares será exercida pelo diretor, em consonância 
com as deliberações do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, respeitadas 
as disposições legais. 
Art. 4ºOs diretores das escolas públicas estaduais e da rede que compõe a Gestão Única d
everão ser indicados pela comunidade escolar de cada unidade de ensino, mediante 
votação direta. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/ 
sistema/legislacao/LeiComplEstadual.
nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004
d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c10
06acee8?OpenDocument 

Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro 1998 
Dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de 
Ensino de Mato Grosso e dá outras providências 

Capítulo II - Da Gestão Democrática do Ensino 
Art. 51 A Gestão Democrática do Ensino, entendida como ação coletiva, princípio e prática 
político - filosófica, alcançará todas as entidades e organismos integrantes do Sistema 
Estadual de Educação e da Gestão Única de Educação Básica, abrangendo: I - Conselho 
Estadual de Educação; II - Fórum Estadual de Educação; e III - Conselhos Deliberativos das 
Comunidades Escolares, com participação da comunidade escolar, na forma da lei.  
Parágrafo único. A Gestão, Democrática norteará todas as ações de planejamento, 
elaboração, organização, execução e avaliação das políticas educacionais, englobando: I - 
Conferência Estadual de Educação; II - Plano Estadual de Educação; III - indicação dos 
diretores de escola, com participação efetiva da comunidade escolar, adotando o sistema 
eletivo mediante voto direto e secreto, e na forma de lei específica; IV - elaboração de 
regimentos escolares; V - transparência nos mecanismos pedagógicos, administrativos e 
financeiros; VI - avaliação da aprendizagem dos educandos, do desempenho dos 
profissionais da educação e de instituição, na forma do Projeto Político - Pedagógico da 
escola; VIl - respeito à autonomia de organização dos segmentos comunidade escolar. 

http://site.seduc.mt.gov.br/cdce/Lei_7048-98.pdf
http://site.seduc.mt.gov.br/cdce/Lei_7048-98.pdf
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/5fc1d9aa762b88eb042567c1006acee8?OpenDocument
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LEI 
MATO GROSSO DO SUL (MS) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/M
SPEE.pdf 

Lei nº 4.621, de 22 de dezembro de 2014 
Aprova o Plano Estadual de Educação de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências 

Diagnóstico - No estado de Mato Grosso do Sul, a primeira regulamentação atinente à 
gestão democrática do ensino se deu pelo Decreto nº 5.868/1991, que dispôs sobre a 
estrutura básica das unidades escolares da rede estadual de ensino, estabelecendo, em 
seu art. 13, a eleição como mecanismo para o preenchimento do cargo de diretor e diretor 
adjunto das unidades escolares, sendo garantida “a participação de pais, professores, 
funcionários e alunos”. O mesmo decreto instituiu o colegiado escolar, de caráter 
deliberativo, composto por representação de diferentes segmentos escolares, eleitos 
pelas respectivas categorias, sendo o diretor membro nato e secretário executivo do 
órgão.  
Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada à critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos 
e apoio técnico da União. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appl
s/legislacao/secoge/govato.nsf/66ecc
3cfb53d53ff04256b140049444b/cc3a
ad25c09897f804256c0000561af3?Op
enDocument  

Lei Complementar nº 087, de 31 de janeiro de 2000 
Dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais 
da Educação Básica do Estado de Mato 
Grosso do Sul e dá outras providências. 

Título X -Da Direção de Unidades Escolares 
Art. 78. São privativas do Profissional de Educação Básica as funções de Diretor e 
Diretor-Adjunto, providas por eleição direta na comunidade escolar, conforme dispuser 
regulamento, e as de Secretário de Escola, de Coordenador Regional de Educação e de 
Coordenador de Programas Educacionais. 
§ 1º Concorrerão à Direção Escolar os Profissionais da Educação Básica portadores de 
habilitação mínima de nível superior 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.spdo.ms.gov.br/ 
diariodoe/Index/Download/DO6153_
29_12_2003  

Lei nº 2.787, de 24 de dezembro de 2003 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino de Mato 
Grosso do Sul e dá outras providências 

Seção VII - Da Gestão Democrática do Ensino 
Art. 38. A gestão democrática será efetivada mediante a participação da comunidade 
escolar na:  I - elaboração do Plano Estadual de Educação com efetiva participação da 
sociedade sul-mato-grossense;  II - elaboração e aprovação da proposta pedagógica e do 
regimento escolar pelas instituições de ensino;  III - avaliação da aprendizagem dos 
educandos, do desempenho dos profissionais da educação e da instituição;  
IV - indicação dos diretores, nas escolas públicas, com participação efetiva da comunidade 
escolar, adotado o sistema efetivo, mediante voto direto proporcional e secreto na forma 
da lei ou regulamento próprio. 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/MSPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/MSPEE.pdf
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/66ecc3cfb53d53ff04256b140049444b/cc3aad25c09897f804256c0000561af3?OpenDocument
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/66ecc3cfb53d53ff04256b140049444b/cc3aad25c09897f804256c0000561af3?OpenDocument
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/66ecc3cfb53d53ff04256b140049444b/cc3aad25c09897f804256c0000561af3?OpenDocument
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/66ecc3cfb53d53ff04256b140049444b/cc3aad25c09897f804256c0000561af3?OpenDocument
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/66ecc3cfb53d53ff04256b140049444b/cc3aad25c09897f804256c0000561af3?OpenDocument
http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO6153_29_12_2003
http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO6153_29_12_2003
http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO6153_29_12_2003
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LEI 
MINAS GERAIS (MG) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.almg.gov.br/consulte/ 
legislacao/completa/completa.html?ti
po=LEI&num=19481&comp=&ano=20
11#texto  

Lei 19481, de 12 de janeiro de 2011 
Institui o Plano Decenal de Educação do Estado 

11.1 – Ações Estratégicas 
11.1.3 – Consolidar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos diretores das 
escolas públicas, incentivando essa prática no âmbito dos sistemas municipais. 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.almg.gov.br/atividade_pa
rlamentar/ 
tramitacao_projetos/texto.html?a=20
15&n=2882&t=PL 

PL 2.882/15 (Projeto de Lei) 
Aprova o Plano Estadual de Educação – PEE – e dá 
outras providências 

Meta 19.1 – priorizar o repasse de transferências voluntárias, em colaboração com a 
União, na área da educação, para os municípios mineiros que tenham aprovado legislação 
específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a 
legislação em vigor, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e 
diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 
da comunidade escolar; 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.sindutemg.org.br/ 
novosite/janela.php?pasta=files&arqu
ivo=220  

Lei nº 15.293 de 5 de agosto de 2004 
Institui as Carreiras dos Profissionais da Educação 
Básica do Estado 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.sindutemg.org.br/novosit
e/files/RESOLUCAO-SEE-N-2795-DE-
28-DE-SETEMBRO-DE-2015.pdf 

Resolução SEE nº 2.795, de 28 de setembro de 
2015. 
Estabelece normas para escolha de servidor ao 
cargo de diretor e à função de vice-diretor de 
escola estadual de Minas Gerais e trata de 
outros dispositivos correlatos. 

Capítulo II - Da Inscrição 
Art. 6º Os servidores interessados em participar do processo de escolha de diretor e vice-
diretor deverão constituir chapa completa, composta por um candidato ao cargo de 
diretor e por um ou mais candidatos à função de vice-diretor, conforme quantitativo 
definido em Resolução que estabelece normas para a organização do Quadro de Pessoal 
das Escolas Estaduais. 
Art. 2º O cargo em comissão de Diretor de Escola, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, é exercido em regime de dedicação exclusiva por Professor de Educação 
Básica ou Especialista em Educação Básica, ocupante de cargo efetivo ou de função 
pública estável ou efetivado (situação ADI 4876 – STF) ou designado para o exercício de 
função pública, vedado ao seu ocupante exercer outro cargo na Administração Pública, 
direta ou indireta, em qualquer ente da Federação. 
Art. 8º Poderá constituir chapa para participação no processo de escolha de diretor e vice-
diretor o servidor que comprove: (vide 9 critérios no link) 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19481&comp=&ano=2011#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19481&comp=&ano=2011#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19481&comp=&ano=2011#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19481&comp=&ano=2011#texto
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2015&n=2882&t=PL
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2015&n=2882&t=PL
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2015&n=2882&t=PL
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2015&n=2882&t=PL
http://www.sindutemg.org.br/novosite/janela.php?pasta=files&arquivo=220
http://www.sindutemg.org.br/novosite/janela.php?pasta=files&arquivo=220
http://www.sindutemg.org.br/novosite/janela.php?pasta=files&arquivo=220
http://www.sindutemg.org.br/novosite/files/RESOLUCAO-SEE-N-2795-DE-28-DE-SETEMBRO-DE-2015.pdf
http://www.sindutemg.org.br/novosite/files/RESOLUCAO-SEE-N-2795-DE-28-DE-SETEMBRO-DE-2015.pdf
http://www.sindutemg.org.br/novosite/files/RESOLUCAO-SEE-N-2795-DE-28-DE-SETEMBRO-DE-2015.pdf
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LEI 
PARÁ (PA) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/PA
PEE.pdf 

 Lei nº 8.186, de 23 de junho de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação - PEE e dá 
outras providências 

Meta 19 - Destaca-se que, no âmbito da rede estadual de ensino, com o envolvimento e a 
participação da comunidade escolar na gestão da escola, são garantidos os processos de 
eleição direta para diretores de escolas nas Redes Públicas de Ensino. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:80
80/ 
arquivos/lei5351_1986_18612.pdf  

Lei n° 5.351 de 21 de novembro de 1986 
 *Esta Lei teve seu regulamento aprovado pelo 
Decreto n. 4.714/87. 
 Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público 
Estadual do Pará.  

Título IV - Da Administração Escolar 
Art. 55 - A função de Diretor e Vice-Diretor de Unidade Escolar será exercida por servidor 
graduado na habilitação específica em Administração Escolar. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:80
80/ 
arquivos/lei7442_2010_91368.pdf 

Lei n° 7.442, de 2 de julho de 2010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 
da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá 
outras providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://pa.gov.br/downloads/ 
ConstituicaodoParaateaEC48.pdf  

Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989  
(atualizada até 2011) 

Art. 278 - O ensino será organizado em sistema estadual (...)  
b) fica o Poder Executivo obrigado a nomear o diretor da escola dentre os integrantes de 
lista tríplice encaminhada pelo conselho escolar  

LEI 
PARAÍBA (PB) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://pne.mec.gov.br/ 
images/pdf/Diario_Oficial_PEE_Paraib
a.pdf 

 Lei nº 10.488, de 23 de junho de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação - PEE e dá 
outras providências 

Meta 26 - Na rede estadual de educação da Paraíba, o processo de escolha dos diretores 
das unidades escolares está regulamentado pela Lei 7.983, de 10 de abril de 2006, 
complementada pela Lei 8.294, de 16 de agosto de 2007, que asseguram a nomeação para 
os cargos de provimento em comissão de diretor e vice diretor escolar pelo chefe do 
poder Executivo, após escolha realizada, pela comunidade escolar, mediante processo 
eletivo no âmbito das escolas situadas nas sedes das gerências regionais de ensino, nos 
municípios com mais de vinte e cinco mil habitantes e nas escolas indígenas pertencentes 
à rede estadual. 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/PAPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/PAPEE.pdf
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/arquivos/lei5351_1986_18612.pdf
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/arquivos/lei5351_1986_18612.pdf
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/arquivos/lei5351_1986_18612.pdf
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/arquivos/lei7442_2010_91368.pdf
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/arquivos/lei7442_2010_91368.pdf
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/arquivos/lei7442_2010_91368.pdf
http://pa.gov.br/downloads/ConstituicaodoParaateaEC48.pdf
http://pa.gov.br/downloads/ConstituicaodoParaateaEC48.pdf
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/Diario_Oficial_PEE_Paraiba.pdf
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/Diario_Oficial_PEE_Paraiba.pdf
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/Diario_Oficial_PEE_Paraiba.pdf
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Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://201.65.213.154:8080/ 
sapl/sapl_documentos/norma_juridic
a/7246_texto_integral  

Lei n 7.419, de 15 de outubro de 2003 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração para o Grupo Ocupacional Magistério 
do Estado da Paraíba, e dá outras providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.jusbrasil.com.br/ 
diarios/44316044/doepb-11-04-2006-
pg-1  

Lei nº 7.983, de 10 de abril de 2006 
Dispõe sobre o processo para provimento dos 
cargos de Diretor e Vice-Diretor das Escolas da Rede 
Estadual de Ensino e dá outras providências. 

Art. 1º A nomeação para o exercício dos cargos de provimento em comissão de Diretor e 
de Vice-Diretor das Escolas da Rede Estadual de Ensino será efetuada pelo Chefe do Poder 
Executivo Estadual ou pela autoridade por ele delegada, após escolha realizada pela 
comunidade escolar, mediante processo eletivo. 

LEI 
PARANÁ (PR) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/PR
PEE.pdf 

 Lei nº 18.492, de 25 de junho de 2015 
Aprovação do Plano Estadual de Educação e adoção 
de outras providências 

Art. 9º O Estado do Paraná deverá atualizar e implantar, no primeiro ano de vigência deste 
Plano de Educação, a lei específica de seu Sistema Estadual de Ensino, na qual disciplinará 
a organização da Educação Básica e da Educação Superior, e a efetiva gestão democrática 
da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação. (...) 
Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios de formação e desempenho e à consulta 
pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, considerando os recursos e 
o apoio técnico da União para tanto.  

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legisl
acao/ 
pesquisarAto.do?action=exibir&codAt
o=7470&codItemAto=63745#63745  

Lei Complementar 103 - 15 de Março de 2004 
Institui e dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Professor da Rede Estadual de Educação Básica do 
Paraná e adota outras providências. 

Capítulo  II - Dos Princípios e Garantias 
Art. 3º. O Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná 
objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a valorização do Professor através de 
remuneração digna e, por consequência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos 
serviços prestados à população do Estado, baseado nos seguintes princípios e garantias: 
(...)IX - gestão democrática das escolas da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, 
mediante consulta à comunidade escolar para a designação dos diretores de escolas nos 
termos da lei; 

http://201.65.213.154:8080/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/7246_texto_integral
http://201.65.213.154:8080/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/7246_texto_integral
http://201.65.213.154:8080/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/7246_texto_integral
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/44316044/doepb-11-04-2006-pg-1
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/44316044/doepb-11-04-2006-pg-1
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/44316044/doepb-11-04-2006-pg-1
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/PRPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/PRPEE.pdf
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
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Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.app.com.br/portalapp/im
prensa/ 
diario_oficial_eleicao_diretores.pdf  

Lei nº 18.590 de 13 de outubro de 2015 
Definição de critérios de escolha mediante 
a consulta à Comunidade Escolar para designação 
de Diretores e Diretores Auxiliares da Rede Estadual 
de Educação Básica do Paraná 

Capítulo I -Das Disposições Gerais 
Art. 1º A designação de Diretores e Diretores Auxiliares da Rede Estadual 
de Educação Básica do Paraná é competência do Poder Executivo, nos termos 
desta Lei, mediante delegação da escolha à Comunidade Escolar, em consulta realizada 
simultaneamente em todos os estabelecimentos de ensino 

LEI 
PERNAMBUCO (PE) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.educacao.pe.gov.br/port
al/upload/galeria/8691/ 
Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia
%2024-06-2015%20-
%20Lei%2015.533%20-
%20Aprova%20o%20Plano%20Estadu
al%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.
pdf 

Lei nº 15.533 de 23 de junho de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação - PEE 

Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para efetivação da gestão democrática 
da educação, associada a critérios técnicos e de mérito e desempenho e à consulta pública 
à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico 
da União para tanto. 
(...) 19.2. Definir, considerando os princípios da gestão democrática, critérios para escolha 
dos gestores escolares das escolas da rede estadual, tanto no ensino regular quanto no 
ensino integral. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://legis.alepe.pe.gov.br/ 
arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&nu
mero=11559&complemento=0&ano=
1998&tipo=TEXTOATUALIZADO  

Lei nº 11.559, de 10 de junho de 1998 (atualizada) 
Institui o Plano de Cargos e Carreiras - PCC, do 
Quadro Permanente de Pessoal do Sistema Público 
Estadual de Educação e Esportes e determina 
providencias pertinentes. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.siepe.educacao.pe.gov.br
/Arquivos/downloadAction.do?&actio
nType=download&idArquivo=4523  

Decreto Nº 38.103, de 25 de abril de 2012 
Regulamenta os critérios e procedimentos para 
realização de processo de seleção para função de 
representação de diretor escolar e diretor adjunto 
das escolas estaduais, e dá outras providências 

Capítulo I - Disposições Gerais 
Art. 1º A investidura na função de diretor escolar do magistério público do ensino 
fundamental e médio das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino dar-se-á 
por designação e posse do Governador do Estado, mediante a participação do candidato 
nas etapas seletiva, consultiva e formativa. 

LEI 
PIAUÍ (PI) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://servleg.al.pi.gov.br:9080/ALEPI
/sapl_documentos/norma_juridica/38
90_texto_integral  

Lei nº 6.733 de 17 de dezembro de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação - PEE - e dá 
outras providências 

Meta 19.23. Estimular a realização de eleição direta para diretores nas escolas da rede 
pública estadual e municipal, assegurando a participação da comunidade escolar e local, 
além de obedecer aos critérios de: ser do quadro efetivo, a qualificação prevista na LDB e 
teste de aferição de conhecimento;  

http://www.app.com.br/portalapp/imprensa/diario_oficial_eleicao_diretores.pdf
http://www.app.com.br/portalapp/imprensa/diario_oficial_eleicao_diretores.pdf
http://www.app.com.br/portalapp/imprensa/diario_oficial_eleicao_diretores.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=11559&complemento=0&ano=1998&tipo=TEXTOATUALIZADO
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=11559&complemento=0&ano=1998&tipo=TEXTOATUALIZADO
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=11559&complemento=0&ano=1998&tipo=TEXTOATUALIZADO
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=11559&complemento=0&ano=1998&tipo=TEXTOATUALIZADO
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/Arquivos/downloadAction.do?&actionType=download&idArquivo=4523
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/Arquivos/downloadAction.do?&actionType=download&idArquivo=4523
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/Arquivos/downloadAction.do?&actionType=download&idArquivo=4523
http://servleg.al.pi.gov.br:9080/ALEPI/sapl_documentos/norma_juridica/3890_texto_integral
http://servleg.al.pi.gov.br:9080/ALEPI/sapl_documentos/norma_juridica/3890_texto_integral
http://servleg.al.pi.gov.br:9080/ALEPI/sapl_documentos/norma_juridica/3890_texto_integral
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Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://legislacao.pi.gov.br/ 
legislacao/default/ato/12523  

Lei Complementar Nº 71 de 26/07/2006 
Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos 
Carreira e Vencimento dos Trabalhadores em 
Educação Básica do Estado do Piauí e dá outras 
providências. 

Art. 119º Fica garantida a gestão democrática do Sistema Estadual  
de Ensino através da eleição direta para a função de Diretor de Unidade Escolar da rede 
básica de ensino, na forma disciplinada em regulamento. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://legislacao.pi.gov.br/ 
legislacao/default/ato/13562  

Decreto Nº 12.765 de 17 de setembro 
de 2007 
Regulamenta o art. 119 da Lei Complementar nº 71, 
de 26/07/2006, disciplinando a gestão democrática 
nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino no 
Piauí e dá outras providências 

Art. 5º A autonomia da gestão das Unidades Escolares será assegurada da seguinte forma: 
I - escolha do Diretor e do Diretor Adjunto pela comunidade escolar, conforme legislação 
específica 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/
default/ato/13558 

Decreto Nº 12.766 de 17/09/2007 
Regulamenta o artigo 119 da Lei Complementar nº. 
71 de 26 de julho de 2.006, disciplinando o processo 
de eleição de diretores das escolas da Rede Pública 
Estadual de Ensino no Piauí e dá outras providências 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o processo de eleição dos Diretores e Diretores Adjuntos 
das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Estado do Piauí e estabelece normas 
para avaliação da execução do Contrato de Gestão. 
Art. 2º Os Diretores e Diretores Adjuntos de escolas da Rede Pública Estadual de Ensino 
serão nomeados pelo Secretário de Educação e Cultura para um período de 02 (dois) anos, 
após realização de eleição direta, podendo ser reeleitos, aqueles que tiverem cumprido 
satisfatoriamente o Contrato de Gestão, conforme avaliação feita pela Unidade de Gestão 
e Inspeção Escolar da Secretaria de Educação e Cultura 

LEI 
RIO DE JANEIRO (RJ) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://download.rj.gov.br/documento
s/10112/448712/DLFE-
31621.pdf/planoestadualdeeducacao.
pdf 

Lei nº 5597 de 18 de dezembro de 2009 
Institui o Plano Estadual de Educação - PEE/RJ, e dá 
outras providências 

29. Estimular e assegurar que, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação deste 
Plano, todas as escolas tenham formulado seus projetos político pedagógicos, com 
observância das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, 
promovendo debates sobre ciclos de formação e série, a fim de esclarecer objetivos e 
propostas pedagógicas que fomentarão o projeto das escolas, dentro de uma gestão 
democrática e participativa. 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://download.rj.gov.br/documento
s/10112/2298861/DLFE-76202.pdf/ 
MINUTAPLANOESTADUAL2014MARC
O2015.pdf 

Plano Estadual de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro 2015 – 2024 
(Minuta) 

Meta 19 
 Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática 
da educação, no âmbito das escolas públicas.  

http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12523
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12523
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/13562
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/13562
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/13558
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/13558
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/448712/DLFE-31621.pdf/planoestadualdeeducacao.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/448712/DLFE-31621.pdf/planoestadualdeeducacao.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/448712/DLFE-31621.pdf/planoestadualdeeducacao.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/448712/DLFE-31621.pdf/planoestadualdeeducacao.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2298861/DLFE-76202.pdf/MINUTAPLANOESTADUAL2014MARCO2015.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2298861/DLFE-76202.pdf/MINUTAPLANOESTADUAL2014MARCO2015.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2298861/DLFE-76202.pdf/MINUTAPLANOESTADUAL2014MARCO2015.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2298861/DLFE-76202.pdf/MINUTAPLANOESTADUAL2014MARCO2015.pdf
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Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/ 
contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e032568
27006dbbf5/a580223ed96105300325
653100527c3a?OpenDocument  

Lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990 (atualizada) 
Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 
Público Estadual e dá outras providências 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI
.NSF/ 
c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/
faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02
?OpenDocument  

Lei nº 7299 de 03 de junho de 2016 
Dispõe sobre o estabelecimento de processos 
consultivos para a indicação de diretores e diretores 
adjuntos das instituições de ensino integrantes da 
rede da secretaria de estado de educação e da 
fundação de apoio à escola técnica – Faetec. 

Art. 1º - O Poder Executivo, a quem compete nomear e exonerar diretores e diretores 
adjuntos das unidades escolares, promoverá processos consultivos para a indicação de 
membros do magistério para estes cargos, de acordo com o disposto na presente lei. 
Art. 2º (vide link para detalhamento dos requisitos ao cargo) 
Art. 4º - O processo consultivo a que se refere a presente Lei será coordenado e presidido 
pelos Conselhos Escolares criados pela Lei Estadual nº 2.838/2007, que terão, entre outras 
prerrogativas, a de impugnar chapas que descumprirem as normas estabelecidas. 

LEI 
RIO GRANDE DO NORTE (RN) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/
DOC/ 
DOC000000000103587.PDF  

Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 
Aprova o Plano Estadual de Educação do Rio Grande 
do Norte (2015-2025) e dá outras providências. 

Dimensão 6: Meta 1 
1 – Constituir a Comissão Estadual, com representantes dos vários segmentos, e do Fórum 
Estadual de Educação para adequar a Lei Complementar nº 290/2005 e o Decreto Estadual 
nº 18.463, de 24 de agosto de 2005, que regulamentam a Gestão Democrática na Rede 
Estadual de Ensino, considerando avaliação de conhecimentos específicos e de 
desempenho e consulta pública (por eleição direta) à comunidade escolar. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.consed.org.br/brasil-em-
numeros/ 
consedrh-estudo-comparativo/plano-
carreira/plano-de-carreira-rn.pdf 

Lei Complementar nº 322, de 11 de janeiro de 2006 
Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Estadual, referente à Educação Básica e à Educação 
Profissional, e dá outras providências.  

Título II - Da Estruturação do Quadro Funcional do Magistério Público Estadual 
Capítulo I - Dos Princípios Básicos 
Art. 4º. O Magistério Público Estadual é regido pelos seguintes 
princípios: 
II - gestão democrática do ensino da Rede Pública Estadual, na forma da 
Lei Complementar Estadual nº 290, de 15 de fevereiro de 2005 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/ 
gac/DOC/DOC000000000067614.PDF  

Lei Complementar nº 290, de 16 de fevereiro de 
2005 
Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no 
âmbito da rede pública estadual de ensino do Rio 
Grande do Norte e dá outras providências 

Capítulo III - Das Eleições - Seção I - Disposições Gerais 
Art. 19. O Governador do Estado nomeará para os cargos de Diretor e Vice-Diretor, os 
candidatos eleitos pelos membros do Colégio Eleitoral de que trata o artigo 21 desta Lei 
Complementar 
Art. 21. Compõem o Colégio Eleitoral os membros da comunidade escolar integrantes das 
seguintes classes: I - professores, orientadores educacionais, supervisores e 
administradores escolares; II - demais categorias de servidores públicos que exerçam 
atividades administrativas na escola; III - estudantes; e IV - pais ou responsáveis 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/a580223ed96105300325653100527c3a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/a580223ed96105300325653100527c3a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/a580223ed96105300325653100527c3a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/a580223ed96105300325653100527c3a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000103587.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000103587.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000103587.PDF
http://www.consed.org.br/brasil-em-numeros/consedrh-estudo-comparativo/plano-carreira/plano-de-carreira-rn.pdf
http://www.consed.org.br/brasil-em-numeros/consedrh-estudo-comparativo/plano-carreira/plano-de-carreira-rn.pdf
http://www.consed.org.br/brasil-em-numeros/consedrh-estudo-comparativo/plano-carreira/plano-de-carreira-rn.pdf
http://www.consed.org.br/brasil-em-numeros/consedrh-estudo-comparativo/plano-carreira/plano-de-carreira-rn.pdf
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000067614.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000067614.PDF
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LEI 
RIO GRANDE DO SUL (RS) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/RS
PEE.pdf 

Lei nº 14.705, de 25 DE junho de 2015 
Institui o Plano Estadual de Educação – PEE −, em 
cumprimento ao Plano Nacional de Educação – PNE 
−, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014. 

Meta 19 - Assegurar condições, sob responsabilidade dos sistemas de ensino, durante a 
vigência do Plano, para a efetivação da gestão democrática da educação pública e do 
regime de colaboração, através do fortalecimento de conselhos de participação e controle 
social, e da gestão democrática escolar, considerando 3 (três) pilares, no âmbito das 
escolas públicas: conselhos escolares, descentralização de recursos e progressivos 
mecanismos de autonomia financeira e administrativa e provimento democrático da 
função de gestor, prevendo recursos e apoio técnico da União, bem como recursos 
próprios da esfera estadual e municipal, para a manutenção dos respectivos conselhos de 
educação. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.educacao.rs.gov.br/ 
dados/lei_06672_20130311.pdf  

Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974 
(atualizada até a Lei nº 14.166, de 27 de dezembro 
de 2012) 
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério 
Público do Rio Grande do Sul. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.educacao.rs.gov.br/dado
s/ 
lei_10.576_compilado.pdf 

Lei nº 10.576, de 14 de novembro de 1995 
(atualizada pela Lei nº 13.990, de 15 de maio de 
2012) 
Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino 
Público e dá outras providências 

Art. 5º A autonomia da gestão administrativa, financeira e pedagógica dos 
estabelecimentos de ensino será assegurada:  
I - pela indicação do Diretor e do(s) Vice-Diretor(es), mediante votação direta da 
comunidade escolar; (Redação dada pela Lei n.º 13.990/12/12) 

 
http://www.educacao.rs.gov.br/ 
dados/eleicao_dec49.502.pdf 

Decreto nº 49.502, de 23 de agosto de 2012. 
(publicada no DOE nº 165, de 24 de agosto de 2012) 
Regulamenta o processo de indicação para as 
funções de Diretor e Vice-Diretor(es) de 
Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública 
Estadual, de que trata a Lei nº 10.576, de 14 de 
novembro de 1995. 

Art. 2º O processo de indicação do Diretor e Vice-Diretor(es) ocorrerá de forma 
simultânea em todos os estabelecimentos de ensino estaduais a cada três anos e será 
realizado de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria da Educação. 
Art. 3º O processo de indicação de que trata este Decreto será realizado mediante 
votação direta por meio de chapa pela comunidade escolar e participação em curso de 
qualificação para a função. 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/RSPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/RSPEE.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/lei_06672_20130311.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/lei_06672_20130311.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/lei_10.576_compilado.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/lei_10.576_compilado.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/lei_10.576_compilado.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/eleicao_dec49.502.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/eleicao_dec49.502.pdf
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http://www.educacao.rs.gov.br/ 
dados/eleicao_dir_portaria_277_201
5_20151110.pdf 

Portaria 277/2015 de 9 de novembro de 2015 
Estabelece procedimentos e orientações para a 
realização do processo de indicação para as funções 
de Diretor e Vice-Diretor dos estabelecimentos de 
ensino da Rede Pública Estadual 

Art. 2º O processo de indicação do Diretor e do Vice=Diretor ocorrerá de forma simultânea 
em todos os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, no dia 15 de dezembro 
de 2015., e será realizado mediante votação direta da comunidade escolar 

LEI 
RONDÔNIA (RO) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://ditel.casacivil.ro.gov.br/ 
cotel/Livros/Files/L3565.pdf  

Lei nº 3.565/2015, de 03 de junho de 2015 
Institui o Plano Estadual de Educação de Rondônia 

Meta 19 - Assegurar condições para fortalecer a efetivação da gestão democrática da 
educação, por meio da participação direta da comunidade escolar na eleição de gestores, 
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho no âmbito das escolas públicas 
rondonienses. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://ditel.casacivil.ro.gov.br/ 
cotel/Livros/Files/LC680.pdf  

Lei Complementar nº 680, de 07 de setembro de 
2012. 
Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 
do Estado de Rondônia e dá outras providências 

Art. 18. O exercício profissional do titular do cargo de profissional do Magistério para a 
Educação Básica será vinculado à área de atuação para a qual o servidor tenha prestado 
concurso público, podendo haver designação de forma alternada ou concomitante com a 
docência, para o exercício de outras funções do magistério, funções técnicas de 
administração escolar, planejamento educacional, supervisão escolar, orientação 
educacional ou de assessoramento específico na estrutura da Secretaria de Estado da 
Educação, órgãos de controle e Conselho Estadual de Educação, para atender à 
necessidade de serviços exclusivos da área educacional, desde que tenha formação em 
Pedagogia ou licenciatura (...) 
§ 2°. Para o exercício da função de direção e de vice-direção de unidade escolar será 
observado, também, o disposto no Decreto nº. 16.202, de 20 de setembro de 2011, que 
dispõe sobre as eleições de Diretores e Vice-Diretores das Escolas da Rede Pública 
Estadual de Ensino do Estado de Rondônia. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.seduc.ro.gov.br/ 
portal/legislacao/DECRETO16202_200
92011_DOE1820_20092011.pdf 

Decreto n 16.202, de 20 de setembro de 2011. (DOE 
N. 1820 de 20 de setembro de 2011) 
Dispõe sobre critérios e condições para a realização 
de eleições às funções de Diretor e de Vice-Diretor 
de Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do 
Estado de Rondônia e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituído o processo de eleições diretas para a escolha de 
Diretores e Vice-Diretores nas Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do 
Estado de Rondônia, com a participação da comunidade escolar, conforme 
regulamento.  

http://www.educacao.rs.gov.br/dados/eleicao_dir_portaria_277_2015_20151110.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/eleicao_dir_portaria_277_2015_20151110.pdf
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/eleicao_dir_portaria_277_2015_20151110.pdf
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/L3565.pdf
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/L3565.pdf
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/LC680.pdf
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/LC680.pdf
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/DECRETO16202_20092011_DOE1820_20092011.pdf
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/DECRETO16202_20092011_DOE1820_20092011.pdf
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/DECRETO16202_20092011_DOE1820_20092011.pdf
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http://www.diof.ro.gov.br/data/ 
uploads/2013/04/doe_17_04_2013.p
df 

Lei nº de 3.018, de 17 de abril de 2013 
Dispõe sobre a Gestão Democrática na 
Rede Pública Estadual de Ensino de 
Rondônia e dá outras providências. 

Art. 9º. A Gestão Democrática será efetivada por intermédio dos seguintes mecanismos de 
participação: 
I - Conselho Escolar; 
II - Eleição Direta para Diretor e Vice-Diretor; 
III - Projeto Político Pedagógico - PPP; e 
IV - Grêmio Estudantil. 

LEI 
RORAIMA (RR) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/RR
PEE.pdf 

Lei nº 1.008, de 03 de setembro de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação 2014/2024 
(PEE) e dá outras providências 

12. Gestão Democrática e Financiamento da Educação 
21.1 Estratégias 
6. Ampliar os mecanismos de participação da sociedade civil organizada nos processos de 
definição orçamentária e de gestão, aprimorando os procedimentos de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação, visando a efetivação do processo de transparência da gestão 
e da aplicação dos recursos públicos. 
(não localizado o anexo que especifica as Estratégias do Plano) 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-
ordinarias/ 
leis-ordinarias-
2013/viewdownload/53-2013/1635-
lei-n-892-de-25-de-janeiro-de-2013  

Lei nº 892, de 25 de janeiro de 2013  
Dispõe sobre a criação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações dos Servidores da 
Educação Básica do Estado de Roraima (PCCREB), e 
dá outras providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-
ordinarias/ 
2015/viewdownload/63-2001/1714-
lei-complementar-n-041-de-16-de-
julho-de-2001  

Lei Complementar nº 041 de 16 de julho de 2001 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação do 
Estado de Roraima e dá outras providências 

Título II - Dos Princípios e Fins da Educação Escolar 
Art. 3° A educação escolar, no Estado de Roraima, obedece aos seguintes princípios: 
VI - gestão democrática do ensino, na forma desta Lei Complementar e da legislação 
especifica;  
(não localizada legislação específica, apenas a Lei nº 810 de 6 de julho de 2011, que dispõe 
sobre a reorganização dos Conselhos Escolares do Sistema Estadual de Ensino e dá outras 
providências;  mas não há referência ao processo de escolha dos diretores escolares) 

LEI 
SANTA CATARINA (SC) 

Link Referência Legal Trecho 

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2013/04/doe_17_04_2013.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2013/04/doe_17_04_2013.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2013/04/doe_17_04_2013.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/RRPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/RRPEE.pdf
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/leis-ordinarias-2013/viewdownload/53-2013/1635-lei-n-892-de-25-de-janeiro-de-2013
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/leis-ordinarias-2013/viewdownload/53-2013/1635-lei-n-892-de-25-de-janeiro-de-2013
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/leis-ordinarias-2013/viewdownload/53-2013/1635-lei-n-892-de-25-de-janeiro-de-2013
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/leis-ordinarias-2013/viewdownload/53-2013/1635-lei-n-892-de-25-de-janeiro-de-2013
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/leis-ordinarias-2013/viewdownload/53-2013/1635-lei-n-892-de-25-de-janeiro-de-2013
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/2015/viewdownload/63-2001/1714-lei-complementar-n-041-de-16-de-julho-de-2001
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/2015/viewdownload/63-2001/1714-lei-complementar-n-041-de-16-de-julho-de-2001
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/2015/viewdownload/63-2001/1714-lei-complementar-n-041-de-16-de-julho-de-2001
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/2015/viewdownload/63-2001/1714-lei-complementar-n-041-de-16-de-julho-de-2001
http://www.al.rr.leg.br/leis/leis-ordinarias/2015/viewdownload/63-2001/1714-lei-complementar-n-041-de-16-de-julho-de-2001


 

124 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/SC
PEE.pdf 

 Lei nº 16.704, de 14 de dezembro de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) para o 
decênio 2015 - 2024 
 e estabelece outras providências 

Meta 18 - Garantir em legislação específica, aprovada no âmbito do Estado e dos 
Municípios, condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e 
superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na 
aprendizagem do estudante do Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a 
aprovação desse Plano. 
Estratégias 18.1 Estabelecer em legislação específica, diretrizes para a gestão democrática 
da educação no Estado de Santa Catarina. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.sed.sc.gov.br/ 
index.php/servicos/professores-e-
gestores/6588-plano-de-carreira-
magisterio-2015  

Lei Complementar Nº 668, de 28 dezembro de 2015 
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Magistério 
Público Estadual, instituído pela Lei Complementar 
nº 1.139, de 1992, e estabelece outras providências.  

Capítulo III - Da Gratificação pelo Exercício de Direção de Unidade Escolar 
Art. 30. Fica instituída a Gratificação pelo Exercício de Direção de Unidade Escolar, devida 
ao titular de cargo efetivo integrante do Quadro de Pessoal do Magistério Público Estadual 
investido na função de Diretor de unidade escolar, observado o disposto no § 6º deste 
artigo. 
(6º A investidura na direção de unidade escolar fica restrita aos titulares dos cargos de 
Professor, Especialista em Assuntos Educacionais, Assistente Técnico Pedagógico e 
Assistente de Educação. 
§ 7º Lei específica disporá sobre os requisitos para a investidura na função de Diretor de 
unidade escolar e suas atribuições. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://server03.pge.sc.gov.br/Legislac
aoEstadual/ 
2013/001794-005-0-2013-004.htm 

Decreto nº 1.794, de 15 de outubro de 2013  
Dispõe sobre a Gestão Escolar da Educação Básica e 
Profissional da rede estadual de ensino, em todos 
os níveis e modalidades. 

Capítulo  III Da Gestão Escolar  
Art. 4º A gestão escolar será exercida pela equipe gestora integrada pelo diretor de escola 
e assessoria, com observância às diretrizes e normas oriundas da Secretaria de Estado da 
Educação (SED), da legislação educacional vigente, do PPP e do Plano de Gestão Escolar. 
 Art. 5º O Plano de Gestão Escolar, para o período de 4 (quatro) anos, a iniciar no prazo de 
12 (doze) meses após o final do mandato do Chefe do Poder Executivo, deverá explicitar 
metas que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na 
aprendizagem do estudante da Educação Básica e Profissional.   § 1º Cabe à SED definir as 
dimensões e os elementos mínimos obrigatórios para o Plano de Gestão Escolar. (...)  
Art. 6º O processo de escolha do Plano de Gestão Escolar, conforme previsto no art. 5º 
deste Decreto, será realizado em 2 (duas) etapas: 
 I – seleção pela banca avaliadora das propostas de planos de gestão escolar para 
submetê-los à escolha da comunidade escolar; e 
 II – escolha pela comunidade escolar, entre as propostas selecionadas pela banca 
avaliadora, do Plano de Gestão Escolar. (...) 
Art. 9º Os professores da rede estadual de ensino interessados em elaborar plano de 
gestão escolar, observado o disposto no art. 5º deste Decreto, com vistas a ocupar a 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/SCPEE.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/PEE/SCPEE.pdf
http://www.sed.sc.gov.br/index.php/servicos/professores-e-gestores/6588-plano-de-carreira-magisterio-2015
http://www.sed.sc.gov.br/index.php/servicos/professores-e-gestores/6588-plano-de-carreira-magisterio-2015
http://www.sed.sc.gov.br/index.php/servicos/professores-e-gestores/6588-plano-de-carreira-magisterio-2015
http://www.sed.sc.gov.br/index.php/servicos/professores-e-gestores/6588-plano-de-carreira-magisterio-2015
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001794-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001794-005-0-2013-004.htm
http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2013/001794-005-0-2013-004.htm
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Função Gratificada (FG) de Diretor de Escola, deverão preencher os seguintes requisitos, 
de acordo com edital próprio elaborado pela SED: (...) 
Art. 11. Cabe ainda ao Secretário de Estado da Educação a designação de nome de 
professor que preencha os requisitos do art. 9º deste Decreto e seja o responsável pelo 
Plano de Gestão Escolar escolhido pela comunidade escolar para o exercício da FG de 
Diretor de Escola. 

LEI 
SÃO PAULO (SP) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/l
egislacao/ 
lei/2016/lei-16279-08.07.2016.html  

Lei nº 16.279 de 8 de julho de 2016 
Aprova o Plano Estadual de Educação de São Paulo 
e dá outras providências 

Meta 19.3. Garantir que o provimento do cargo de Diretor das escolas públicas da rede 
estadual dar-se-á por critério meritório, conforme previsto na Constituição Federal - por 
concurso público de provas e títulos - para professores de carreira. 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/ 
legislacao/lei.complementar/1985/lei.
complementar-444-27.12.1985.html  

Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 
1985 
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá 
providências correlatas 

Sem referência 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.educacao.sp.gov.br/lise/l
egislacaocenp/ 
LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%B
A%20836%20DE%201997.pdf  

Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 
1997 
Institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários 
para os integrantes do Quadro do Magistério da 
Secretaria da Educação e dá outras providências 
correlatas 

Diretor de Escola Formas de Provimento -  
1) Concurso Público de Provas e Títulos – Nomeação. 
Requisitos para o provimento do cargo 
1) Licenciatura plena em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Educação, e, ter no 
mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério. 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/l
egislacao/ 
lei.complementar/2015/lei.compleme
ntar-1256-06.01.2015.html 

Lei Complementar nº 1.256, de 06 de janeiro de 
2015 
Dispõe sobre Estágio Probatório e institui Avaliação 
Periódica de Desempenho Individual para os 
ocupantes do cargo de Diretor de Escola e 
Gratificação de Gestão Educacional para os 
integrantes das classes de suporte pedagógico do 
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e 
dá providências correlatas 

Artigo 1º - Durante os 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício, período caracterizado 
como estágio probatório, que equivale a 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de 
exercício efetivamente prestado, o servidor ingressante no cargo de Diretor de Escola, 
pertencente ao Quadro do Magistério, será submetido à Avaliação Especial de 
Desempenho e a Curso Específico de Formação, instituído pela Lei Complementar nº 
1.207, de 5 de julho de 2013. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2016/lei-16279-08.07.2016.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2016/lei-16279-08.07.2016.html
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http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1985/lei.complementar-444-27.12.1985.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1985/lei.complementar-444-27.12.1985.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1985/lei.complementar-444-27.12.1985.html
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/legislacaocenp/LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20836%20DE%201997.pdf
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http://www.educacao.sp.gov.br/lise/legislacaocenp/LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20836%20DE%201997.pdf
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/legislacaocenp/LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20836%20DE%201997.pdf
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1256-06.01.2015.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1256-06.01.2015.html
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http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1256-06.01.2015.html
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http://www.al.sp.gov.br/repositorio/l
egislacao/decreto/2016/decreto-
62216-14.10.2016.html 

Decreto nº 62.216, de 14 de outubro de 2016 
Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho 
para fins de estágio probatório dos ingressantes nos 
cargos de Diretor de Escola do Quadro do 
Magistério da Secretaria da Educação, prevista na 
Lei Complementar nº 1.256, de 6 de janeiro de 
2015, e dá providências correlatas 

Artigo 3º - A Avaliação Especial de Desempenho será constituída por um conjunto de 
ações planejadas e coordenadas, com vistas ao acompanhamento contínuo do 
desempenho do servidor durante o período de estágio probatório, verificando sua aptidão 
e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Diretor de Escola, por 
intermédio dos seguintes indicadores 

LEI 
SERGIPE (SE) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/SE
PPE.pdf 

 Lei nº 8.025/2015, de 04 de setembro de 2015 
Dispõe sobre o Plano Estadual de 
Educação – PEE, e dá providências 
correlatas 

Meta 19.1- provar legislação específica que regulamente a matéria, no prazo de 1 (um) 
ano após a vigência deste PEE, na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação 
nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação da equipe diretiva da escola, 
critérios técnicos de mérito e desempenho, através de curso de especialização com no 
mínimo 360 horas de duração de formação em gestão escolar, de recursos humanos, de 
currículo e de avaliação, com elaboração do plano de trabalho ao final do mesmo para ser 
apresentado e avaliado pela comunidade escolar através do processo de eleição direta, 
incentivando os municípios a aprovarem suas correspondentes legislações; 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

http://www.sintese.org.br/index.php/ 
educacao/rede-
estadual/estatuto/doc_view/50-
estatuto-do-magisterio-rede-estadual 

Lei Complementar nº 16 de 28 de dezembro de 
1994 
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 
Estado de Sergipe e dá outras providências. 

Art. 172 - As Funções de Confiança do Magistério, de Diretor e de Secretário de 
Estabelecimento ou Unidade Escolar da Rede Oficial de Ensino do Estado de Sergipe, serão 
exercidas em regime de dedicação exclusiva, sendo privativas de funcionário do 
Magistério Público Estadual. 
§ 1º- É da competência do Secretário de Estado da Educação e do Desporto e Lazer, a  
designação do Diretor e do Secretário, bem como a composição do Comitê Pedagógico e 
da Coordenadoria de Ensino, dos Estabelecimentos ou Unidades Escolares. § 2º - A 
designação para as Funções de Diretor e de Secretário dos Estabelecimentos ou Unidades 
Escolares deve observar aos seguintes critérios: 
I - Os titulares das Funções devem pertencer ao Quadro Permanente de funcionários do 
Magistério Público do Estado; II - A qualificação do titular da função deverá ser igual ou 
superior à dos funcionários que lhe sejam subordinados.  (...) 
§ 7º - A partir de 1º de setembro de 1996, o Governo do Estado estará promovendo as 
medidas e normas necessárias para implantação do processo de escolha mediante eleição 
direta, pela comunidade escolar, dos Diretores dos Estabelecimentos ou Unidades 
Escolares do 2º Grau, inicialmente na área da DEA - Diretoria de Educação de Aracaju, e 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2016/decreto-62216-14.10.2016.html
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num percentual de 50% (cinquenta por cento), e, a partir de 1º de setembro de 1997, dos 
Diretores correspondentes aos restantes 50% (cinquenta por cento) dos referidos 
Estabelecimentos ou Unidades da DEA.  

 

http://www.sintese.org.br/index.php/
educacao/rede-estadual/plano-de-
carreira/doc_view/834-lc-n-61-
atualizada-setembro-de-2015 

Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001  
(atualizada até 2015) 
Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público do Estado de Sergipe.  

Capítulo V - Da Gestão Democrática - Seção I Da Gestão do Ensino Público 
Art. 41 - A gestão do ensino na Rede Pública Estadual de Sergipe deve ser regulamentada 
através de Lei Complementar, obedecendo ao princípio de Gestão Democrática previsto 
nas Constituições Federal e Estadual e aos seguintes princípios gerais: I - Garantia do 
princípio da representatividade; II - Garantia do princípio da autonomia; 
III - Garantia do princípio eletivo para escolha do Diretor Escolar.  
Seção II Da Gestão Escolar 
Art. 44 - O Diretor Escolar e o Vice-Diretor Escolar ocupam Funções Eletivas Pedagógico-
Administrativas a serem exercidas, exclusivamente, por integrantes da Carreira do 
Magistério Público Estadual, segundo as especificações contidas no Apêndice I, Função III, 
desta Lei Complementar, submetendo-se a seleção prévia, realizada através de avaliação 
de conhecimentos específicos que versem sobre legislação de ensino e noções de Direito 
Administrativo e de Direito Financeiro, e apresentação, à Comunidade Escolar, de 
proposta de gerenciamento da respectiva Unidade de Ensino, que deva viabilizar a 
execução do projeto pedagógico aprovado pelo Conselho Escolar.  

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

http://seed.se.gov.br/arquivos/Decre
to_16.396_20-03-1997.pdf  

Decreto nº 16.396 de 20 de março de 1997  
Dispõe normas regulamentares sobre a 
democratização da gestão do ensino público 
estadual, de acordo com os artigos 171 e 172 
da Lei Complementar n° 16/94, e dá 
providências correlatas.  

Capítulo III - Do Exercício da Diretoria 
Art. 9o. O provimento do cargo de Diretor será feito mediante 
concurso público de provas e títulos, exceto nos Estabelecimentos ou Unidades 
Escolares mencionadas nos artigos 12 e 13 deste Regulamento 

LEI 
TOCANTINS (TO) 

Link Referência Legal Trecho 

Plano 
Estadual de 
Educação 

http://fne.mec.gov.br/images/PEE/TO
PEE.pdf 

Lei nº 2.977, de 09 de julho de 2015 
Aprova o Plano Estadual de Educação do Tocantins -
PEE/TO (2015-2025) e adota outras providências 

Meta 22 - Assegurar, em regime de colaboração com a União, recursos e apoio técnico, 
para, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PEE/TO, efetivar a gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos e a consulta pública a comunidade escolar, no 
âmbito das escolas públicas estaduais. 
22.1. regulamentar legislação específica, no âmbito do Estado, para a nomeação de 
gestor(a) de unidade escolar, que considere critérios técnicos de formação, experiência 
docente, desempenho e a participação da comunidade escolar, em todas as escolas 

http://www.sintese.org.br/index.php/educacao/rede-estadual/plano-de-carreira/doc_view/834-lc-n-61-atualizada-setembro-de-2015
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públicas estaduais, considerando o princípio da gestão democrática, as especificidades 
locais e regionais das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas, 
assegurando, formação, acompanhamento e avaliação de desempenho dos(as) 
gestores(as); 

Plano de 
Carreira / 
Estatuto 

https://central3.to.gov.br/arquivo/24
0521/  

Lei nº 2.859, de 30 de abril de 2014. 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 
Pública, e adota outras providências. 

Sem referência 

Lei Gestão 
Democrática 
/ Leis 
Específicas 

PDF 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Tocantins 

Lei nº 1.360, de 31 de dezembro de 2002 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino e adota 
outras providências.  

CAPÍTULO VI - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO  
Art. 79. As escolas mantidas pelo Poder Público Estadual obedecem ao princípio de gestão 
democrática do ensino público, assegurada a participação de Associações de Apoio 
integradas por professores, pais, alunos e demais servidores da Unidade Escolar 

 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Tocantins 

Lei nº 2.139, de 3 de setembro de 2009 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino e adota 
outras providências. 

Art. 27. As instituições integrantes do Sistema  
Estadual de Ensino sujeitam-se ao princípio da gestão democrática, assegurada a 
participação de órgãos colegiados representativos dos segmentos da instituição e da 
localidade. 

 
PDF 
 Diário Oficial nº 4.510 

Edital n° 0058/2015 
Dispõe sobre o Processo de Efetivação da Gestão 
Democrática na Rede Pública Estadual de Ensino do 
Tocantins, conforme os critérios de competências 
técnico-profissionais, para a função de Diretor de 
Unidade Escolar 

1.6. O Processo de Efetivação da Gestão Democrática será 
realizado obedecendo às seguintes etapas:  
Etapa I - Avaliação de Competência Técnica (prova objetiva); 
Etapa II - entrega do Plano de Gestão Escolar e da documentação 
comprobatória dos requisitos exigidos para participação; 
Etapa III - avaliação do Plano de Gestão Escolar e da 
documentação comprobatória dos requisitos exigidos para participação; 
Etapa IV - eleição direta e secreta nas unidades escolares.  

https://central3.to.gov.br/arquivo/240521/
https://central3.to.gov.br/arquivo/240521/
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