
E
xistem diversos conceitos sobre
uma boa gestão dentro das em-
presas e milhares de livros "en-
sinam" a ser um bom líder. Na

escola, a administração torna-se um
tanto complexa. Além das necessidades
de administrar equipes pedagógicas,
alunos e funcionários, o diretor precisa
lidar com assuntos que seriam mais di-
retos de uma forma mais humanizada.

São esses alguns dos temas trazidos
pela professora e diretora do CEDHAP
(Centro de Desenvolvimento Humano
Aplicado), da capital paranaense, Heloísa
Lück, no livro Dimensões da gestão escolar e
suas competências, publicado em parceria
com a Fundação Lemann e a Universidade
Positivo, de Curitiba (PR). A autora tam-
bém aborda questões de cunho simples,
mas que podem auxiliar o diretor em iní-

cio de carreira, como a descrição das atri-
buições do diretor e os principais concei-
tos de gestão escolar. Ela conversou com a
Gestão Educacional sobre a obra, principais
problemas de gestão e maneiras de lidar
com a inadimplência.

Gestão Educacional: A senhora
descreve no livro alguns padrões
de desempenho. Para ser um bom
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gestor escolar, quais são as carac-
terísticas necessárias?
Heloísa Lück: Para que o profissional
realize o seu trabalho de forma efetiva
e consistente, precisa fazê-lo de modo a
garantir uma série de fatores. Além de
procurar seguir o conjunto de padrões
de desempenho com um olho no con-
texto de trabalho e suas características
específicas, precisa prestar atenção às
suas próprias características pesso-
ais. Dentre essas, podemos destacar
uma visão estratégica e ótica proati-
va, empreendedorismo, dedicação, de-
terminação e persistência, entusiasmo
e expectativas elevadas, sensibilidade
humana e empatia. Aceitação a desafios
e dificuldades e o gosto pelo trabalho
também são muito importantes. Ter es-
pírito de equipe e capacidade de mobili-
zação de pessoas, inteligência emocional
e inteligência social são outros pontos
fundamentais. Destaco ainda que a ex-
pressão de todas essas características de-
ve ser acompanhada de ousadia.

GE: Na obra, a senhora detalha os
cargos dentro da escola e as res-
pectivas funções. Existe nas esco-
las brasileiras um acúmulo de tra-
balho?
HL: Em decorrência da complexidade
da educação e dos novos desafios que
a escola enfrenta na sociedade urbani-
zada e da comunicação em tempo real,
a escola recebe novos desafios e assu-
me muitas tarefas que anteriormente
eram exercidas com o apoio da família.
Torna-se necessário dar atenção à for-
mação dos alunos como pessoa, suprir
suas carências pessoais que se refletem
em sua atuação escolar, compensar as
desarticulações e conflitos sociais em
que porventura vivam, e assim por
diante. E fazê-lo de modo que os alu-
nos aprendam ao máximo. Educação
de qualidade nos tempos atuais signi-
fica isso. Não se trata de acúmulo de
funções, mas de funções necessárias.
Só há acúmulo quando faltam profis-
sionais na escola para compartilhar
essas responsabilidades que, em geral,
não são adequadamente atendidas.

GE: A maior parte das atividades
hoje está atrelada à internet e ao

computador em si. Como essa in-
formatização influencia nos pro-
cessos administrativos da escola?
HL: Em vez de me referir apenas à in-
ternet, prefiro falar antes da informá-
tica. Esta tem contribuído de maneira
muito significativa para a gestão da es-
cola. Hoje, há possibilidade de mapear
todos os acontecimentos significativos
do colégio, acompanhar programas e
analisar seus resultados muito mais
facilmente e rapidamente. Portanto,
existe maior liberação de tempo de
servidores de tarefas burocráticas pa-
ra atividades que envolvam o atendi-
mento de pessoas. Quanto à internet,
temos visto a possibilidade da esco-
la manter comunicação quase que em
tempo real com as famílias dos alunos
que disponham desse mecanismo. Os
pais podem acessar programas que in-
dicam o que o aluno está estudando no
dia e quais tarefas farão em casa, den-
tre outros aspectos.

"EM DECORRÊNCIA DA

COMPLEXIDADE DA EDUCAÇÃO

E DOS NOVOS DESAFIOS QUE A

ESCOLA ENFRENTA NA SOCIEDADE

URBANIZADA E DA COMUNICAÇÃO

EM TEMPO REAL, A ESCOLA

RECEBE NOVOS DESAFIOS E

ASSUME MUITAS TAREFAS QUE

ANTERIORMENTE ERAM

EXERCIDAS COM O APOIO
DA FAMÍLIA"

GE: No Brasil, existem grandes
grupos privados na área de edu-
cação. Entretanto, muitas institui-
ções particulares são de pequeno
porte. Quais os principais proble-
mas que este segundo gestor se
depara e as melhores formas de li-
dar com eles?
H L: Escolas de grande porte podem
oferecer trabalho mais especializado
para seus alunos, pois há mais gente
para compartilhar os custos desse ser-
viço. No entanto, elas perdem por se
tornarem ambientes impessoais, em
que as pessoas estão mais distantes
umas das outras. Nessas escolas é fá-
cil observar um distanciamento entre
adultos, jovens e crianças. Em escolas

pequenas há menos profissionais com
funções específicas diferenciadas, po-
rém, o ambiente é por natureza mais
aconchegante, propiciando aproxima-
ção entre os professores e os alunos.
Por essa própria característica, existe,
em tese, menos problemas de ajusta-
mento e o ambiente seria naturalmen-
te mais educativo. De qualquer modo,
o gestor deve estar atento às condições
típicas de sua instituição de ensino
promovidas pelo seu tamanho e orga-
nização, de modo a trabalhar com ela
de acordo com os desafios específicos
que lhe são apresentados.

GE: Quais são as dimensões de orga-
nização dentro da gestão escolar?
HL: A organização corresponde a uma
estratégia de trabalho que procura an-
tecipar-se aos problemas e desafios, de-
finindo linhas de ação para o seu en-
frentamento, garantindo as condições
para o mesmo e, sobretudo, preparan-
do-se pessoalmente para tal fim. É por
isso que diariamente os gestores devem,
antes de começarem a trabalhar, dedi-
car um tempo para antever e antecipar
o que poderá acontecer e delinear seu
plano de ação, em acordo, é claro, com
seu plano global de trabalho.

GE: Como o gestor pode se organi-
zar para as atividades do dia a dia?
HL: A gestão do cotidiano escolar co-
meça com a compreensão da regulari-
dade que as problemáticas e desafios
acontecem na escola. Em geral, obser-
va-se que os gestores fazem um pou-
co de tudo e, muitas vezes, de forma
aleatória, sem um plano de trabalho.
Muitos, aliás, queixam-se da síndro-
me de apagar incêndios. Por outro la-
do, verifica-se nas escolas, dia após dia
e ano após ano, os mesmos problemas,
sem que haja uma superação dos mes-
mos. E isso acontece por falta de or-
ganização que procure prevenir a sua
ocorrência e estabelecer para eles dire-
cionamentos de caráter educativo.

GE: A inadimplência é um proble-
ma enfrentado pelos gestores e
pode contribuir para uma séria di-
ficuldade financeira da instituição.
No Ceará, por exemplo, de 2007
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para 2008, 410 unidades de ensino
particular pararam de funcionar, de
acordo com o Sinepe-CE (Sindicato
dos Estabelecimentos Particulares
de Ensino do Ceará). Como driblar
essa tendência negativa?
HL: É preciso conhecer as famílias e
entender as causas reais da inadim-
plência. Há razões mais variadas pa-
ra fazê-lo: perda de emprego, doen-
ças graves inesperadas, entre outros.
Todos sabemos que pessoas e famí-
lias com o mesmo orçamento usam o
dinheiro de forma diferente, de mo-
do que umas o fazem render e outras
não chegam ao meio do mês sem estar
no vermelho. O mesmo acontece com
o uso do tempo. Todos têm o mesmo
tempo, mas uns o usam plenamente
com resultados extraordinários, en-
quanto outros o desperdiçam. Tudo
depende do valor que é dado àqui-
lo a que investimos nosso dinheiro e
tempo. Portanto, creio que o primei-
ro passo é realizar, já no ato de ma-
trícula e desde o início do ano letivo,
um trabalho de aproximação com as
famílias, de modo a demonstrar o va-
lor do trabalho escolar para a vida e
desenvolvimento dos alunos, a fim de
que os pais percebam a importância
da escola e da necessidade de ela ter
condições para oferecer uma educa-

ção de qualidade. As famílias devem
ser cúmplices nisso. Muitas vezes, os
pais julgam que os alunos estão ape-
nas tendo aulas comuns, reduzindo
o trabalho da escola à escolarização.
Daí o motivo pelo qual deixam de per-
ceber o valor e se sentem menos mo-
tivados em fazer um esforço extra e
sacrifícios especiais para manter os
pagamentos regulares.

GE: Qual o gestor que enfrenta
mais dificuldades: o do setor pú-
blico ou do privado?
HL: Não é possível fazer uma compa-
ração entre o trabalho dos gestores.
Ambos têm desafios totalmente dife-
rentes. Porém, posso afirmar que, em
geral, os gestores de escolas públicas
sofrem maiores limitações para reali-
zarem seu trabalho. Muitas vezes, suas es-
colas não têm condições físicas e ma-
teriais mínimos para realizarem seu
trabalho e os alunos trazem suas ca-
rências socioeconômicas para dentro
da escola, de modo a demandarem
(dos gestores) tempo extra de dedi-
cação para superá-las. Daí por que é
mais fácil para as escolas particulares
apresentarem melhores resultados.

GE: O gestor da rede pública en-
frenta problemas com âmbitos

mais complexos, já que esbarra na
burocracia do estado? E como com-
bater esse excesso de normas?
HL: Esta é uma observação muito in-
teressante. Há ainda, como frustração
para o gestor de escola pública, a des-
continuidade de políticas educacionais
ou fragilidade das mesmas, em decor-
rência de mudanças freqüentes de se-
cretários de educação. Existe também,
associado a esse fenômeno, um distan-
ciamento muito grande entre os ges-
tores de sistemas de ensino e o ensi-
no propriamente dito, em vista do que,
por exemplo, sua atuação passa a en-
fatizar mais a burocracia dos números
representativos do rendimento escolar
do que a aprendizagem propriamente
dita. As escolas públicas também são
bombardeadas por demandas de dife-
rentes ordens que as tiram do foco do
desenvolvimento de seu projeto peda-
gógico. É bom lembrar que as escolas
não são destituídas do mesmo vício
da burocracia (e tanto públicas como
privadas) ao considerarem a nota co-
mo mais importante do que a apren-
dizagem.

GE: A senhora cita a importância
da disciplina escolar em seu livro.
Como o gestor pode promover es-
se comportamento tanto na rede
pública como na privada?
HL: A disciplina é uma predisposição
mental para se dedicar ao trabalho de
aprender (que, entre os professores, diz
respeito ao trabalho de ensinar). Trata-
se de concentração mental no que está
fazendo e canalização de energia pa-
ra isso. E isso depende de metodologia
em que alunos e professores (aqueles,
orientados por estes) se envolvem em
processos de observação, análise, clas-
sificação, discussão, comparação, iden-
tificação de discrepâncias, variações e
conflitos entre os objetivos de aprendi-
zagem. Haverá nesse processo ruídos e
situações de tensão. Estes fazem parte
de qualquer ação social, porém, devem
constituir-se em condição de observa-
ção, reflexão e aprendizagem. G
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