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Resumo:Os novos arranjos têm exigido das organizações capacidade de adaptação constante. Nesse
contexto, o capital intelectual surge como principal diferencial competitivo, e o desenvolvimento de
competências tem sido trabalhado tanto no campo empresarial privado como nas instituições de ensino,
com o intuito de promover o desenvolvimento mútuo, ou seja, agregar valor à organização e ao
indivíduo. Com o objetivo de identificar as competências individuais requeridas à atuação do gestor
escolar, que é o profissional responsável pela coordenação das atividades administrativas, pedagógicas,
sociais e políticas da organização escolar, realizou-se um estudo na Escola Estadual de Ensino Médio
“Monsenhor Miguel de Sanctis”. O estudo foi desenvolvido a partir de levantamento de dados, por meio
de entrevistas, utilizando-se roteiros semi-estruturados com o diretor, coordenadores e pedagogos da
escola. Procurou-se analisar a percepção destes acerca das competências necessárias para o exercício das
funções do diretor escolar no cotidiano. A partir dos resultados obtidos, considera-se que algumas
competências são consideradas fundamentais para que o gestor escolar possa exercer de forma menos
empírica as suas funções, como competência para gerir recursos materiais e financeiros, competência
para gerir pessoas e para conduzir as atividades educacionais, e contribuir para que a escola alcance seus

objetivos.
Palavras Chave: Competências - Indivíduo - Gestão Escolar - Gestão Participativa - Gestão
Pública

1. INTRODUÇÃO
As organizações vêm enfrentando uma série de mudanças em função das
transformações ocorridas tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno. Dentre as
mudanças externas, destaca-se o processo de globalização financeira, comercial e produtiva.
No ambiente interno, o conceito de competência e o modelo de gestão de pessoas por
competência, são impulsionados no mundo acadêmico e empresarial (FLEURY, 2002).
No modelo de gestão de pessoas por competência, o trabalho passa a ser reconhecido
não mais como o conjunto de atividades que compõem a descrição de um cargo, mas como a
capacidade do indivíduo direcionar sua competência pessoal em favor de uma situação
profissional cada vez mais mutável e complexa (FLEURY; FLEURY, 2001).
Da mesma forma, a educação brasileira vislumbra o surgimento de um conceito novo,
gestão da escola, extrapolando o aspecto restrito de administração (CAMPOS; SILVA, 2009).
Percebe-se que além dos aspectos relacionados ao pedagógico da escola, “o Administrador
Escolar deve ser articulador administrativo, tem que ser líder, possuir visão global capaz de
avaliar as especificidades da escola, recursos humanos, materiais e financeiros” (PRADO;
PRADO, 2001, p.31).
Considerando as dificuldades encontradas no exercício diário das funções desse
profissional, bem como a necessidade de profissionais cada vez mais competentes para
executar as políticas de gestão educacional, o presente artigo foi elaborado com o objetivo de
identificar por meio de um estudo na Escola Estadual de Ensino Médio “Monsenhor Miguel
de Sanctis”, as competências individuais necessárias ao diretor de escola pública, que possam
contribuir para que estes exerçam de forma menos empírica as suas funções, capaz de fazer
com que a Escola alcance seus objetivos.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. CONCEITUANDO COMPETÊNCIA
No fim da Idade Média, o termo competência estava relacionado à linguagem jurídica,
dizendo respeito a capacidade atribuída a uma instituição ou indivíduo para apreciar e julgar
certas questões. Por extensão, a expressão veio designar reconhecimento da sociedade sobre a
capacidade de uma pessoa se pronunciar acerca de um assunto específico. Atualmente, passou
a ser empregado de maneira mais generalizada, caracterizando alguém capaz de desempenhar
determinado trabalho (ISAMBERT-JAMATI, apud BRUNO-FARIA; BRANDÃO, 2003,
p.36).
Com a Revolução Industrial e o surgimento do taylorismo4, o termo competência
passou a fazer a parte do universo organizacional, sendo utilizado para qualificar o
trabalhador apto a desempenhar de maneira eficiente uma função específica (CARBONE et
a.l, 2005).
Por meio do paper Testing for Competence rather than Intelligence, publicado em
1973 por David McClelland, tem início nos Estados Unidos o debate sobre competência
organizacional (CARDOSO et al., 2008). McClelland propõe novos métodos e critérios de
seleção para os tradicionais testes de conhecimento, baseados em um novo modelo de
4

Também conhecido como Administração Científica é a corrente administrativa iniciada por Frederick Taylor e
que enfatiza a administração das tarefas, isto é, focaliza a racionalização do trabalho do operário, a padronização
e o estabelecimento de princípios básicos de organização racional do trabalho (CHIAVENATO, 2004, p.61).

competência com diferenças de habilidades, aptidões e atitudes, reduzindo a importância do
perfil intelectual e da formação acadêmica do candidato para o trabalho (GARCIA, apud
VASCONCELOS; BRAGA, 2003, p. 4).
Para Zarifian (apud VASCONCELOS; BRAGA, 2003, p.5) o debate sobre
competência foi inaugurado na França, com a crise do modelo de trabalho baseado no
princípio taylorista, que indicava de maneira prévia as aptidões necessárias para uma pessoa
se candidatar a um posto de trabalho. Zarifian (apud FLEURY; FLEURY, 2001, p.186),
justifica a emergência do modelo de competência para a gestão das organizações por meio de
três alterações principais no mundo do trabalho:


A noção de evento: o indivíduo precisa saber lidar com acontecimentos não previstos,
inesperados, que alteram o fluxo normal do sistema de produção, bem como apresentar
resultados favoráveis diante das novas situações de trabalho.



Comunicação: diz respeito à compreensão do outro e de si mesmo, acordando sobre
objetivos organizacionais e partilhando normas comuns para sua gestão.



A noção de serviço: precisa ser visto como uma questão central e presente em todas as
atividades, direcionada ao cliente interno ou externo da organização.

De acordo com Fleury e Fleury (2001) pode-se pensar o conceito de competência como
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um desempenho elevado.
As competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o
indivíduo. Ainda para esses autores, a expressão competência é comumente utilizada para
indicar uma pessoa qualificada para realizar algo e o seu oposto, além de propor a negação
desta capacidade, guarda um sentimento pejorativo, chegando mesmo a indicar que o
indivíduo encontra ou se encontrará brevemente marginalizado das redes de trabalho e do
reconhecimento social.

Tabela 1: competências para o profissional

Competências para o Profissional
Saber o que e por que faz.

Saber agir
Saber mobilizar recursos
Saber comunicar

Saber aprender

Saber julgar, escolher, decidir.
Criar sinergia e mobilizar recursos e competências
Compreender, trabalhar, transmitir informações,
conhecimentos.
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos
mentais: saber desenvolver-se.

Saber engajar-se e

Saber empreender, assumir riscos.

comprometer-se

Comprometer-se

Saber assumir

Ser responsável, assumindo os riscos e conseqüências de suas

Responsabilidades

ações e sendo por isso reconhecido.

Ter visão estratégica

Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente,
identificando oportunidades e alternativas.

Fonte: Fleury, M.T.L.; Fleury, A. (2001, p. 188).

Dutra (2001) ressalta a importância de discutir o conceito de entrega para melhor
compreensão do conceito de competência individual. Segundo o autor, quando uma pessoa é
escolhida para trabalhar em determinada empresa, além verificar sua formação e experiência,
observa-se também sua atuação, a maneira como desempenha o trabalho, bem como suas
realizações, para garantir que a pessoa selecionada está apta a alcançar os resultados
esperados pela organização.
Para Silva (2005) o conhecimento da capacidade individual de seus componentes,
tornou-se uma atitude estratégica indispensável para as organizações. Dessa maneira, as
organizações buscam cada vez mais identificar as competências que estão sendo utilizadas
pelos seus colaboradores nas tarefas diárias, a fim de proceder a colocação correta das pessoas
em atividades que possam estar em consonância com as suas competências.
Para Sveiby (1998) a competência individual pode ser resumida por meio dos seguintes
elementos dependentes entre si:






Conhecimento explícito: adquirido pela informação.
Habilidade: adquirida pelo treinamento e prática, compreendendo conhecimento de
regras de procedimento.
Experiência: adquirida pela reflexão sobre erros e acertos do passado.
Julgamento de valor: refere-se às percepções individuais sobre o que é certo ou errado.
Rede social: refere-se às relações mantidas através de contato com outras pessoas.

Mussak (2003) relaciona as principais características do trabalhador do século XXI,
defendidas pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura):

Flexibilidade: capacidade de agir de acordo com as necessidades do mercado, de
adaptar-se após a percepção das mudanças existentes ou propostas.

Criatividade: capacidade de processar e utilizar informações de forma original e
inovadora; inventar e reinventar para manter-se no topo.

Informação: atualizar-se e reciclar-se constantemente para promover o chamado
desenvolvimento humano.

Comunicação: desenvolver habilidades para a comunicação e o relacionamento
interpessoal, buscando a melhoria da qualidade no atendimento ao cliente e a interação entre
os membros da equipe de trabalho.

Responsabilidade: capacidade de responder pelos próprios atos e pelas ações de outras
pessoas que encontram-se sob sua responsabilidade.

Empreendedorismo: capacidade de agregar valor ao trabalho de maneira ousada,
criativa e inovadora.

Sociabilização: capacidade de compreender, respeitar e interagir com diferentes
culturas, principalmente entre pessoas.

Tecnologia: disposição para adequar-se às novas tecnologias.
2.2. COMPETÊNCIAS NA GESTÃO PÚBLICA
O novo perfil profissional do gestor público é determinado pela formação contínua,
direcionada a atitude comportamental, com a proposta de capacitá-los a fim de que se tornem
proativos e adequados a participar do fenômeno da inovação e da modernização. Torna-se
essencial para a gestão pública, a mudança de uma administração voltada para o procedimento
e para a norma, para uma prática com ênfase na qualidade, resultados e conseqüente
satisfação dos usuários. (MADUREIRA, 2005).
Descentralizar, criar transparência dos atos públicos, desburocratizar e implantar
sistemas políticos que amadureçam cada vez mais a cidadania e favoreçam a organização e a
expressão da sociedade civil é a palavra de ordem da nova administração pública. A revisão
dos serviços de atendimento ao público com vistas a sua maior eficiência e humanização,
entre outros aspectos, é a grande tarefa a ser desempenhada (KLIKSBERG apud SARAIVA;
CAPELÃO, 2000, p. 2).
Carvalho (2004) refere-se ao planejamento estratégico, como um instrumento de
gestão imprescindível para melhorar os níveis de desempenho tanto para o setor privado
quanto para o setor público. Contudo, sinaliza que a administração pública tem como objetivo
maior contribuir para o bem-estar da sociedade, enquanto que para o setor privado, o objetivo
principal é a remuneração do capital.
Ferrarezzi e Zimbrão (2006) relacionam as competências necessárias a dirigentes
públicos frente às constantes mudanças ocorridas na realidade brasileira: capacidade de
avaliar riscos, emitir opiniões com presteza e rapidez, gerenciar diferentes pessoas em um
mesmo grupo de trabalho, negociar e gerenciar acordos, retomar regras, identificar mercados,
escutar, ter percepção dos limites, saber selecionar métodos e tecnologias, além de administrar
ajustes. Os servidores deverão estar aptos a decidir em situações cada vez mais complexas.
Tendo como base a Carta Ética da Administração Pública, observa-se que quatro
competências fundamentais são indispensáveis a atuação de qualquer profissional da

administração pública: “Orientação para o serviço público; Conformidade com os princípios
da legalidade; Justiça e imparcialidade; Honestidade, integridade e responsabilidade” (apud
MINISTÉRIO..., 2006, p. 114).
2.3. O CONCEITO DE GESTÃO ESCOLAR
O conceito de gestão escolar surge com a redemocratização e a conseqüente
promulgação da Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu Art. 206, a “gestão
democrática do ensino público na forma da lei” e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) nº. 9394/96, que destaca o preceito da gestão democrática como um dos
seus princípios no seu Art. 14 (CAMPOS; SILVA, 2009).
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
Nº9394/96, as normas de gestão estão definidas da seguinte forma:
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão normas de gestão democrática do ensino
público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou
equivalentes (BRASIL, 2010, p. 17).

Para Prado e Prado (2001) deverá estar presente na atividade do diretor um acentuado
envolvimento com a comunidade, com a participação de todos os envolvidos no trabalho
escolar e com o elemento docente. Maia (2008) reforça o discurso de Prado e Prado, e afirma
que os trabalhos que destacam a gestão democrática, exigem do diretor o desenvolvimento de
algumas competências intrínsecas e hierarquicamente organizadas: competência técnica,
competência política e competência pedagógica.
Segundo Prado e Prado (2001, p.33) “[...] três habilidades são básicas para o
administrador escolar: as habilidades organizacionais, habilidades de comunicação,
interação e características individuais próprias”. Para os autores, características como ser
um diretor líder e exemplar, educador, cultivador de valores, negociador, articulador
pedagógico, político e administrativo, são fundamentais ao exercício do diretor nessa nova
realidade da gestão escolar.
Lück (apud CAMPOS; SILVA, 2009, p. 1866) relaciona as principais habilidades e
conhecimentos para o gestor escolar na área pedagógica:
Compreensão dos fundamentos e bases da ação educacional; Compreensão da
relação entre ações pedagógicas e seus resultados na aprendizagem e formação dos
alunos; Conhecimento sobre organização do currículo e articulação entre seus
componentes e processos; Habilidade de mobilização da equipe escolar para a
promoção dos objetivos educacionais da escola; habilidade de orientação e feedback
ao trabalho pedagógico.

No campo administrativo, Lück (apud, CAMPOS; SILVA, 2009, p. 1866) propõe ao
gestor:
Visão de conjunto e de futuro sobre o trabalho educacional e o papel da escola na
comunidade; Conhecimento de política e da legislação educacional; Habilidade de
planejamento e compreensão do seu papel na orientação do trabalho conjunto;
Habilidade de manejo e controle do orçamento; habilidade de organização do
trabalho educacional; habilidade de acompanhamento e monitoramento de
programas, projetos e ações; habilidade de avaliação diagnóstica, formativa e
somativa; habilidade de tomar decisões eficazmente; habilidade de resolver
problemas criativamente e de emprego de grande variedade de técnicas.

Segundo Alonso (2002), é atribuição do diretor estabelecer um relacionamento entre
“meios e fins” para equacionar na escola problemas educacionais e administrativos, visto que
o trabalho administrativo somente ganha sentido a partir das atividades pedagógicas que
constituem atividades-fim, ou propósitos da organização escolar. Contudo, Gadotti (2004),
destaca que as atividades relacionadas ao cargo do gestor escolar, acabam exigindo dos
diretores uma dedicação maior às questões administrativas, deixando para segundo plano, as
tarefas relacionadas às ações pedagógicas, que deveriam ser o alvo de sua gestão.
3. METODOLOGIA
Considerando que o objetivo deste estudo é identificar os conhecimentos, as
habilidades e as atitudes que o gestor escolar deve ter para exercer as suas funções
administrativas, ou seja, as competências necessárias para o exercício da função, entende-se
que a opção pelo enfoque qualitativo é o mais apropriado.
O estudo foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio “Monsenhor Miguel de
Sanctis”, organização pública, de natureza educacional, sem fins lucrativos, instituída por
tempo indeterminado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.507.931/0001-79, com sede própria do
Governo do Estado, à Rodovia Prefeito Norival Couzi, km 96, cidade de Guaçuí, Estado do
Espírito Santo. Considerada uma instituição de médio porte, a escola conta atualmente com
1112 estudantes distribuídos nas modalidades de Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e
Educação Profissional. O quadro funcional da escola apresenta 35 funcionários entre direção,
coordenadores, pedagogos, administrativo e serviços gerais, além de 36 professores que
atendem ao alunado. A partir do ano de 2001 até a presente data, a escola é dirigida pela
professora Maria Lúcia das Dores, que também dirigiu a Escola no período de 1990 a 1996.
Como instrumento de coleta de dados, foi realizada entrevista individual, por
intermédio de um roteiro semi-estruturado, com doze perguntas abertas. As entrevistas foram
realizadas na própria escola durante o mês de agosto de 2011, de modo individual, tendo sido
utilizado um gravador para registro das respostas dos entrevistados. Os dados coletados foram
organizados e interpretados e os resultados transcritos em forma de redação, utilizando-se das
respostas dadas pelos entrevistados e correlacionando esses dados com a bibliografia
estudada.
Os sujeitos da pesquisa foram a diretora, cinco coordenadores e quatro pedagogos,
perfazendo um total de dez pessoas. Os nomes foram mantidos em sigilo, de forma que as
informações colhidas pudessem ser processadas sem a identificação do informante, sendo
apresentados por códigos iniciados pela palavra “entrevistado” e uma letra para diferenciá-los.

Entre os profissionais entrevistados a totalidade é do sexo feminino, possuem nível
superior de escolaridade, estão compreendidos numa faixa etária superior a 40 anos e atuam
na área educacional há mais de dez anos.
4. RESULTADOS
Este capítulo tem o objetivo de analisar, com base na pesquisa de campo, quais as
competências requeridas para o trabalho dos diretores escolares.
4.3. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA DIRETORES ESCOLARES
4.3.1. Conhecimentos
O conhecimento sobre administração / finanças foi o aspecto mais citado entre os
entrevistados, que acreditam que a administração escolar está inserida no contexto da
administração geral. Segundo o entrevistado D, “ter conhecimento administrativo e contábil
hoje é fundamental para o diretor empregar os recursos que a escola recebe e prestar contas de
tudo aquilo que foi gasto durante o ano [...]. O entrevistado I corrobora com a mesma opinião
dizendo que “ele (diretor) gerencia toda a escola, desde o aluno na sala de aula até a compra
de materiais. Além da parte burocrática, ele atua também junto com a coordenação e com o
pedagógico [...].
Além das questões administrativas e financeiras, o conhecimento pedagógico e acerca
da legislação que rege a educação nacional são considerados imprescindíveis para o bom
desempenho do gestor escolar. Para o entrevistado F: “[...] O diretor de hoje tem que ter
bastante habilidade para administrar as questões tanto administrativas quanto pedagógicas
da escola, porque para o pedagógico acontecer é preciso um trabalho administrativo bem
feito”. Tal afirmação é corroborada por Alonso (2004) que sustenta a necessidade do diretor
estabelecer uma relação entre estes os aspectos administrativo e pedagógico.
Ferrarezi e Zimbrão (2006) mencionam a capacidade de gerenciar diferentes pessoas
em um mesmo grupo de trabalho, como uma das competências necessárias a dirigentes
públicos. Entre as pessoas entrevistadas, o conhecimento sobre o comportamento das pessoas
dentro de uma organização é apontado como imprescindível ao alcance dos objetivos da
organização. Segundo o entrevistado A, “em primeiro lugar, o diretor deve saber lidar com o
público de maneira geral. São muitas pessoas em cargos e situações diferentes que ele
precisa gerenciar. Ele ainda precisa saber lidar com o aluno e com a família do aluno”.
A importância do conhecimento sobre planejamento e definição de metas foram
ressaltadas pelo entrevistado “F” como fundamentais para que a escola possa alcançar seus
objetivos. Segundo este, “desde o encerramento do ano letivo anterior, através da análise
dos resultados obtidos, o diretor precisa pensar no próximo ano, fazendo o planejamento e
traçando metas que deverão ser atingidas”.
Volta à tona a questão do planejamento como um instrumento de gestão
imprescindível para melhorar os níveis de desempenho tanto para o setor privado quanto para
o setor público, conforme mencionado por Carvalho (2004).

4.3.2. Habilidades
Liderar a equipe, organizar o ambiente escolar, promover uma comunicação eficiente e
saber ouvir foram as principais habilidades citadas pelos entrevistados durante a pesquisa.
Estes acreditam que para alcançar resultados satisfatórios, o gestor escolar deve construir
relacionamentos com sua equipe, reconhecendo os esforços e estimulando a participação e
envolvimento de todos.
Para o entrevistado J saber ouvir a opinião dos outros caracteriza um fator de sucesso
da gestão escolar, visto que muitas idéias podem ser assimiladas por meio dessa prática.
A orientação e liderança da equipe para a execução das atividades pode ser favorecida
quando há uma boa comunicação por parte do gestor, conforme afirma o entrevistado H: “É
importante o diretor saber se comunicar. Ele está coordenando o trabalho e precisa de todos
que estão ali. Muitas vezes o trabalho pode ser prejudicado por uma falha de comunicação”.
Observa-se ainda nas respostas dadas pelos entrevistados, que o gestor escolar deve
ser uma pessoa dinâmica, capaz de atender às obrigações que requerem urgência, assegurando
às condições necessárias ao funcionamento da instituição. Segundo o entrevistado E, “o
diretor tem que ser um líder dinâmico. Ele tem que suprir as necessidades da escola como um
todo, tanto do professor, do aluno e da comunidade”.
4.3.3. Atitudes / Comportamentos
De acordo com os entrevistados, para alcançar qualidade nos resultados, o gestor
escolar deve ter como comportamentos principais: responsabilidade, comprometimento e
ética. O entrevistado A menciona que responsabilidade e ética não podem ser dissociadas,
visto que o diretor é a figura que representa a instituição, tanto no ambiente escolar como
também na comunidade. O entrevistado E afirma que “o principal é a responsabilidade,
porque é o gestor quem responde pela escola. É ele quem assina todos os documentos”.
A expressão “cuidar da escola” aparece na maioria das respostas dos entrevistados,
que consideram que uma boa gestão está associada a disponibilidade, compromisso e
dedicação entregues a instituição, e que o gestor escolar deve estar ligado a instituição não
somente de maneira profissional, mas de modo emocional, criando um vínculo de afetividade
com a escola.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que a direção de uma escola difere de outras organizações como as
empresas, visto que a escola tem no aspecto pedagógico e social a razão de sua existência.
Contudo, para se dirigir uma escola, é necessário o conhecimento de Administração, com a
findalidade de criar condições necessárias para alcançar qualidade no processo de ensino
aprendizagem.
Diante das declarações apresentadas nesta pesquisa, percebe-se que ser diretor de uma
escola pública nos dias de hoje, constitui-se uma difícil tarefa, visto que para alcançar
resultados satisfatórios e promover o bom funcionamento da escola, o diretor precisa conduzir
todas as atividades administrativas, pedagógicas, sociais e políticas.
Com base na revisão bibliográfica e nas respostas dos entrevistados, pode-se concluir
que algumas competências são mais utilizadas e consideradas fundamentais para que o gestor
escolar possa exercer as suas funções:


Competência para gerir recursos materiais e financeiros: o diretor precisa ter
conhecimento acerca das áreas de administração e finanças, a fim de garantir as condições
necessárias ao funcionamento adequado da instituição.

Competência para gerir pessoas: habilidade para administrar as pessoas e suas relações
é essencial para o sucesso da gestão escolar, visto que o fator humano é o principal recurso da
organização escolar.

Competência para conduzir as atividades educacionais: é indispensável a atuação do
gestor escolar ter conhecimentos técnicos próprios da área pedagógica, bem como da
legislação educacional.

Competência para planejar as ações da escola: principalmente utilizando-se do Projeto
Político-Pedagógico, que é uma das principais ferramentas de gestão escolar. É o instrumento
que representa o planejamento de objetivos na escola.

Competência para trabalhar em grupo e formar equipes: o gestor por meio do exemplo
em suas ações, bem como pela capacidade de saber ouvir a opinião das pessoas e comunicarse de maneira eficiente conseguirá influenciar de maneira positiva o ambiente de trabalho,
colaborando para a formação de uma equipe identificada com os propósitos da instituição
escolar.

Competência para exercer uma gestão democrática: o gestor precisa identificar meios
que possibilitem a construção de uma gestão participativa na prática.

Comprometimento: cabe ao diretor escolar como gestor público, estar comprometido
com os desígnios da instituição e com o bem estar social.

Competência para aprender sempre: como a formação do diretor escolar distingue da
formação necessária para o exercício do cargo de gestão, o diretor precisa ter disponibilidade
para querer aprender sempre.
A pesquisa mostrou ainda, que a capacitação para gestores deve ocorrer num processo
de formação continuada permanente, incluindo disciplinas que contemplem as funções
administrativas, como gestão de pessoas e recursos, planejamento e custos, visto que são
professores ou pedagogos os responsáveis pela administração das escolas.
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