


pedagógico que sempre a caracterizou. Não é mais pos-
sível pensar na qualidade da instituição de ensino ape-
nas em função da excelência de suas características pe-
dagógicas, embora estas sejam, na prática do dia-a-dia,
aquilo que vai diferenciar uma instituição da outra.

Por outro lado, tem-se o modelo de formação do edu-
cador, construído em função dessa estrutura tradicional, vol-
tada unicamente para a qualidade pedagógica, exigindo uma
ressignificação, urna reestruturação fundamentada nos
paradigmas do novo contexto social de contínua mudança.
Assim, a formação do gestor educacional passa a requerer
modificações consistentes que se harmonizem com as no-
vas formas de gestão requeridas pelo mercado. Em seu con-
junto, tais mudanças têm exigido das instituições de ensino
uma postura pautada, sobretudo, no dinamismo para res-
ponder rapidamente aos desafios que se impõem.

Os alunos buscam hoje não apenas a qualidade de
ensino, mas padrões de organização, excelência no aten-
dimento, facilidade de acesso às informações e estímu-
lo à participação da comunidade na definição e conse-
cução dos objetivos pedagógicos. Para fazer frente às
novas exigências da clientela, eis as estratégias: desen-
volvimento da capacidade local de planejamento, aper-
feiçoamento dos dirigentes e modernização da gestão.

Destaca-se, então, o papel do gestor educacional, a
quem cabe interpretar as novas expectativas, confrontá-
las com a realidade educacional da instituição e, por fim,
elaborar e implementar as respostas que a comunidade
escolar deverá assumir. O trabalho do gestor deve apoiar-
se em três tipos de habilidades essenciais: técnica, huma-
na e conceituai. Ou seja, o profissional de gestão educa-
cional deve deter conhecimentos técnicos que o habili-
tem a utilizar-se adequadamente de métodos e técnicas
para solução de questões pedagógicas ou administrati-
vas próprias da rotina da instituição, como as relaciona-
das à coordenação pedagógica ou aos setores adminis-
trativos. Deve, também, possuir habilidade humana para
interagir com as pessoas, entendendo-as de forma parti-
cular diante de diversas situações e compreendendo suas
atitudes e comportamentos. Por fim, habilidade para tra-
balhar com os aspectos mais complexos da instituição e
estabelecer o ajuste necessário para que os membros da
comunidade educacional possam nela conviver e atuar
de forma produtiva, satisfatória e motivadora. Cabe, por-
tanto, a esse profissional criar estratégias que possibili-
tem à instituição alcançar seus objetivos. O planejamen-
to e a consecução dessas estratégias, bem como a condu-
ta que o gestor deverá adotar com relação aos demais
membros da comunidade escolar, exigem dele muito mais
do que os conhecimentos pedagógicos e administrativos
que fazem parte de sua formação normal.

Daí a necessidade de se abordar com maior ênfase
aquilo que se convencionou chamar de profissiona-
lização do gestor, ou seja, o reordenamento de sua ca-
pacidade gerencial em bases mais abrangentes, como o
diagnóstico da instituição dentro e fora do âmbito edu-
cacional, que lhe irá permitir tomar medidas para
modernizar os procedimentos administrativos, criar
condições propícias para a autogestão, redefinir metas
e objetivos condizentes com a nova realidade que se
pretende imprimir. Vale ressaltar: tudo isso tendo como
pressuposto básico o seu contínuo aperfeiçoamento e
o de seus colaboradores, em conformidade com os no-
vos modelos gerenciais de ensino baseados na co-res-
ponsabilidade, autonomia e participação da comuni-
dade educacional interna e externa.

No entanto, essa nova concepção de gestão enfatiza a
"profissionalização" ou, mais especificamente, a necessi-
dade de aperfeiçoamento contínuo dos gestores sob a óti-
ca da teoria administrativa, assumindo o compromisso
de gerir a instituição a partir de ações que visem otimizar
a aplicação de recursos, bem como a formação de equi-
pes multifuncionais, avaliação da satisfação da clientela,
análise do mercado e da concorrência, buscando, enfim,
aplicar uma visão mercadológica, voltada a resultados,

objetivo comum nas empresas tradicionais, mas pouco
ou nunca aplicado à gestão de instituições de ensino.

O gestor educacional que não acompanhar a velo-
cidade dessas mudanças e não fornecer a tempo as res-
postas requeridas está sujeito a "perder o trem da his-
tória", pois a escola contemporânea irá exigir de seus
gestores a modernização dos processos administrativos,
a reformulação de funções, o realinhamento das deci-
sões e, o mais importante, a participação da comuni-
dade educacional na decisão dos novos rumos a serem
seguidos em direção ao futuro.
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