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A IMPORTÂNCIA DO GESTOR ESCOLAR: UMA BREVE REFLEXÃO 
 

 

 

RESUMO – O presente estudo se originou da constatação de que o gestor escolar é 
crucial na promoção da escola de qualidade, uma vez que é tarefa da sua gestão 
subsidiar condições adequadas para atender as novas demandas sociais que resulta 
na qualidade do ensino.  A elaboração deste trabalho reflete a importância dos 
gestores no fomento de uma educação de qualidade, mormente no que tange a 
acompanhar as modificações sociais e atender as novas demandas da escola. 
Nesse diapasão, os objetivos da pesquisa consistem em levantar a história da 
formação dos gestores, refletir sobre as questões atuais que envolvem essa 
formação e ratificar a importância da formação do gestor escola em busca de uma 
educação de qualidade. Através do estudo bibliográfico, que consiste em 
levantamento de informações relativas ao tema, publicado em documentos técnicos, 
livros e, principalmente outros artigos científicos, evidenciou-se a necessidade de 
compreender o papel do gestor escolar e sua importância no fomento de uma gestão 
que prima pela qualidade do processo ensino aprendizagem dos sujeitos inseridos 
neste sistema inserto num contexto dinâmico de inúmeras transformações sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestor escolar. Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Evidentemente que tantas inovações científicas e tecnológicas influenciam 

diretamente a dinâmica das instituições sociais e da sociedade como um todo, e, 

esse contexto de mudanças constantes requer adaptação de todas as áreas de 

atuação, inclusive na escola. Nesse contexto, ao gestor escolar compete rever a 

forma de relacionamento com seu público, criando novas maneiras de atender as 

demandas sociais que, também se modificam inseridas em novos cenários de 

resolução. 

A instituição escolar, na contramão das demais, modificou e alterou 

timidamente a sua atuação nessa busca de atender e se adequar as novas 

demandas sociais. É nítida a manutenção de metodologias e posturas antiquadas, 

que se contradizem e por vezes se opõem as novas características do seu corpo 

discente oriundo de uma nova estrutura de família, como novos princípios, valores e 

atitudes e, principalmente com novas maneiras de aprendizado. 

Essa dinâmica social vem alterando as relações e muito incidentemente junto 

aos jovens, o que, exige um olhar diferenciado e inovador sobre a gestão de uma 

escola. Afinal, no contexto escolar o gestor é o profissional que deve dominar, além 

das técnicas e métodos administrativos, habilidades e competências de diálogo com 

toda a comunidade escolar, com intuito de gerir todas as novas demandas sociais da 

escola inserida nesse novo contexto que forma, inclusive, os processos 

pedagógicos. 

Como afirma Almeida (2007, p. 31) as mudanças sócias e seus reflexos na 

escola implicam também em mudanças na conduta do gestor escolar, o que 

contorna desafio complexo, “pois introduzir mudanças ou ampliações no papel do 

gestor não é simples, esbarra em dificuldades e resistência dos educadores presos 

à concepções funcionalistas e burocrática da escola”. E mais: 

são, ainda bastante insípidas as iniciativas no sentido de propiciar a esse 
profissional uma formação que satisfaça as suas necessidades na tarefa de 
organizar e administrar uma escola em que haja uma articulação entre o 
pedagógico e o administrativo no sentido de promover o aprendizado e a 
construção cidadã a partir de elementos, como a tecnologia, ponto gerador 
de transformações nas diversas esferas sociais (ALMEIDA, 2007, p. 31). 
 



 

 

 Portanto, refletir a formação do gestor consiste em emergir ponderações e 

colaborações a fim de efetivar ações fundadas no desenvolvimento humano, 

compreendido de maneira ampla e considerando seus aspectos culturais, 

tecnológicos, e dinâmicos pertinentes à aprendizagem de qualidade. 

 Logo, o presente estudo analisou a importância da formação continuada dos 

gestores, mormente no que tange a acompanhar as modificações sociais e atender 

as novas demandas da escola. Nesse diapasão, os objetivos da pesquisa consistem 

em levantar a história da formação dos gestores, refletir sobre as questões atuais 

que envolvem essa formação e ratificar a importância da formação do gestor escola 

em busca de uma educação de qualidade. 

 Ademais, pretende caracterizar a função dos gestores diante das novas 

exigências educacionais, bem como, evidenciar a importância da aplicação da 

administração educacional para efetiva qualidade da gestão e, consequentemente, a 

melhoria da educação. 

Este estudo foi desenvolvido por meio de levantamento bibliográfico, que, 

consoante Gil (2008, p. 34), consiste numa pesquisa classificada básica, na qual a 

abordagem do problema é definida como qualitativa; seus objetivos são 

caracterizados como exploratório, e, os seus procedimentos técnicos são definidos 

como de pesquisa bibliográfica.  

 Com análise documental de abordagem qualitativa, sua elaboração partiu do 

levantamento de informações relativas ao tema, publicadas em livros, documentos 

técnicos e, especialmente, em outros artigos científicos, foi possível realizar uma 

reflexão aprofundada sobre o estudo abordado. 

 Além desta introdução e das considerações finais este estudo está 

desenvolvido em três tópicos, cujo primeiro realiza um apanhado histórico da 

formação do gestor escolar. No segundo tópico refletirá a formação do gestor 

escolar pontuando considerações relevantes. Por fim, o terceiro tópico estudado, 

trata de evidenciar a os desafios enfrentados pelos gestores em sua prática diária e 

ressaltar importância do seu trabalho no fomento de uma educação de qualidade.  

  

     

 



 

 

   2. METODOLOGIA  

 

 O trabalho apresentado foi desenvolvido pelo método da pesquisa 

bibliográfica, onde se realiza análise de informações acerca do tema, publicadas em 

livros, documentos técnicos e, especialmente, em outros artigos científicos, o que 

possibilita refletir de maneira aprofundada sobre o estudo abordado. 

 Neste sentido, foram feitas consultas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em autores como Antunes (2008), Luck (2011), Souza (2006), 

que abordam a formação do gestor escolar, as dimensões da gestão escolar, o perfil 

da gestão escolar no Brasil, e de outros estudos oportunos e relevantes para 

sustentar a pesquisa.  

O material bibliográfico foi coletado na internet, em sites relacionados à 

educação, Scielo e Google Acadêmico, bem como, em acervo particular. Após o 

levantamento do material bibliográfico, todo ele foi organizado em fichas por técnica 

de fichamento, o que facilitou a elaboração do desenvolvimento da pesquisa, 

conforme planejamento definido inicialmente. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: APANHADO HISTÓRICO 

 

 Preliminarmente, para compreender a importância do papel do gestor escolar 

é imprescindível refletir acerca da gestão escolar, que, muito embora, por vezes seja 

confundida com administração escolar, tem suas peculiaridades, mormente no que 

diz as questões políticas inerentes ao seu processo e seu enfoque no elemento 

humano. 

 Assim, destoando do conceito de administração no qual há a figura do 

administrador no comando das ações administrativas, a gestão escolar carrega 

implicitamente a ideia de participação no processo construtivo de ações e 

procedimentos pedagógicos que envolvem toda a comunidade escolar. 

 Historicamente a gestão escolar se originou considerando a coletividade 

como sua base, uma vez que compreende que a constituição da instituição escola 



 

 

envolve e depende de todos os sujeitos que ela compõe. Assim, para Luck (2011, p. 

58) todas as discussões, decisões e validações do processo ensino aprendizagem 

são responsabilidades coletivas que intensificam e legitimam o sistema escolar. 

 Com essa perspectiva de participação coletiva, a gestão democrática resultou 

de várias discussões ao longo da história da educação; e passou a ter força com a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988; que 

consequentemente, evidenciou a figura do gestor refletida e materializada na 

comunidade escolar e nas relações estabelecidas na escola.   

 Neste cenário, a tarefa da gestão escolar deve ser partilhada, suas ações têm 

caráter mais político e o diálogo com a comunidade escolar é primordial nas suas 

decisões e ações. Denotando, evidentemente, uma atuação diferenciada daqueles 

que estão à frente da gerencia das unidades escolares.  

 Nota-se que o novo formato de gestão demanda uma atuação diferenciada do 

gestor; que não se reduz na administração de recursos financeiros, na gestão 

administrativa e pedagógica. No entanto, uma postura de gestor que transcenda as 

questões puramente administrativas, capaz de organizar, liderar, mobilizar, 

influenciar e articular todo corpo de atores que fazem a escola, tanto no que tange 

ao aprendizado dos parâmetros curriculares, quanto à formação emancipadora da 

educação.  

 Em que pese ter papel fundamental na construção de uma escola 

emancipadora e democrática, a preocupação com a formação dos dirigentes 

escolares é recente. Consoante Antunes (2008, p.71), apenas em 1847 o Brasil 

reconheceu legalmente a necessidade do diretor escolar e somente no período 

República é que a discussão da temática foi retomada, o que, segundo a autora, 

marcou as concepções e entendimento de educação no país. 

 Consoante Souza (2006, p.92) foi o processo de industrialização, na década 

de 1930, que trouxe para o cenário educacional a necessidade de um administrador 

educacional; mas na perspectiva da administração, desconsiderando ainda o seu 

caráter pedagógico. Clarividente, que esse conceito de administrador recebia as 

influências da Administração Clássica oriundas das ideias empresariais, científicas e 

burocráticas de modelos Taylorista, Fayolista e Weberiano de administrar. 



 

 

  Sendo esse o período no qual os educadores lutavam pela construção de um 

Plano Nacional de Educação, e elaboraram o documento “Plano de Reconstrução 

Escolar”, conhecido historicamente como Manifesto dos Pioneiros da Educação. 

 O Manifesto trazia reflexões acerca da Administração Escolar, muito embora 

seu foco fosse defender os princípios da obrigatoriedade, gratuidade, 

universalização, laicidade e nacionalização do ensino fundamental. 

 No que tange a formação do gestor escolar, “o Manifesto sugeria uma 

formação pautada no conhecimento filosófico e científico. Defendendo a 

necessidade de exercício autônomo das suas funções, a fim de romper com a 

centralização das decisões educacionais” (ANTUNES, 2008, P.7). 

 Assim, em 1939, o Decreto-Lei 1.190/1939, criou o Curso de Pedagogia, 

posteriormente reformulado em 1962, pelo Conselho Federal de Educação, no 

intuito de garantir que a haveria área diversificada do curso “com habilitações em 

disciplinas e atividades práticas dos cursos normais; orientação educacional; 

administração escolar; supervisão escolar e inspeção escolar” (SILVA, 1999, p.28-

29). 

 Conforme a reformulação, a formação do diretor escolar se iniciaria no Curso 

de Pedagogia e para que assumisse cargo de direção de escola era imprescindível 

que sua habilitação no curso fosse em administração escolar; o que, 

consequentemente trouxe discussões significativas na construção da figura do 

gestor escolar. 

 Nesse sentido, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

4.024/61, o artigo 42 garantiu que “o diretor de escola deverá ser educador 

qualificado”, porém não pormenorizou o tipo da qualificação (Antunes, 2008, p. 10). 

Foi então que em 1962 o CFE – Conselho Federal de Educação regulamentou 

através do Parecer nº93, o entendimento do termo “educador qualificado”, 

estabelecendo que: 

O educador qualificado seria aquele que reunisse qualidades pessoais e 
profissionais que o tornassem capaz de infundir à escola a eficácia do 
instrumento educativo por excelência e de transmitir a professores, alunos e 
à comunidade sentimentos, ideias e aspirações de vigoroso teor cristão, 
cívico, democrático e cultural (ANTUNES, 2008, p. 7).  

 

 Quando finalmente, a LDB institui o cargo de diretor escolar, constituindo este 

profissional como responsável pela gerência da escola e da sua equipe. E nas 



 

 

décadas de 80 e 90 as inúmeras discussões acerca da redemocratização da escola 

trouxe uma participação mais efetiva dos diretores escolares nas decisões, que 

resultou na formação de conselhos colegiados. 

 É neste cenário que a terminologia gestão escolar ganha ênfase numa 

perspectiva eminentemente política. Razão que fundamenta a necessidade de uma 

formação profissional voltada para o gestor escolar, capacitando-o a gerenciar de 

fato a escola e em todas as suas vertentes. Assim surge a preocupação da 

formação do gestor que atue democraticamente e focado na qualidade do ensino. 

 Dessa forma, em 2006 o CNE instituiu as diretrizes curriculares nacionais 

para o curso de Pedagogia, estabelecendo que os licenciados no curso, além de 

habilitados para docência, participariam na organização e na gestão de sistemas e 

instituições de ensino. Portanto, o egresso em Pedagogia passou a ser preparado 

para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 

para a educação básica (artigo 64 da LDB nº 9.394/96).  

 Foi finalmente em 2005, segundo Teixeira (2011, p. 26), que a fim de 

melhorar metas dos indicadores de qualidade da educação básica, o governo 

nacional, sob a responsabilidade do Ministério de Educação, lançou o programa 

“Escola de Gestores da Educação Básica”, voltado especificamente para formação 

do diretor escolar. 

 

3.2 A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: CONSIDERAÇÕES RELEVANTES 

 

 Para Libâneo (2004, p.55), “o diretor tem a responsabilidade pelo 

funcionamento administrativo e pedagógico da escola”, assim, lhe cabe instigar a 

comunidade escolar a se enxergar como um ambiente educativo em todas as suas 

dimensões; para tanto é preciso despertar uma nova forma de conceber as relações 

no interior da escola, e requer a renovação nos processos educativos.  

 Sabe-se que a renovação da escola resulta das dinâmicas sociais em 

constantes transformações e pressupõe nova postura no que diz a maneira como se 

busca conhecimento, como se trata as informações e obriga a gerencias de novas 

formas de relacionamentos, de compreensão de mundo, de aprendizado de, por 

conseguinte, novas maneiras de ensinar.   



 

 

 Tais mudanças sociais que influenciam e repercutem em mudanças também 

na escola traz a baila inúmeras questões acerca da formação necessária ao gestor 

escolar, frente a essa nova configuração da escola; repleta de anseios sociais, com 

perfil em transformações permanentes, que, na contramão do que demanda, ainda é 

gerida e proporciona ensino-aprendizagem tradicional em grande maioria. 

 Destarte, percebe-se a exigência atual de um gestor escolar com formação 

pautada em diretrizes que o habilite com novas competências e habilidades, e essa 

evidencia desperta reflexão sobre a formação inicial e continuada do gestor escolar. 

 Pesquisas realizadas recentemente apontam que somente 22,6% possuem 

especialização lato sensu, nota-se, portanto, que o número de diretores pós-

graduados é muito baixo e que tal formação deveria ser requisito mínimo para 

exercer a função. Pois, “a modernidade exige gestores mais dinâmicos, criativos e 

capazes de interpretar as exigências de cada momento e de instaurar condições 

mais adequadas de trabalho na escola”. (SANTOS, 2008, p.12) 

 Desse modo, a formação de diretores deve habilitá-los, além de 

tecnicamente, nas áreas pedagógica, financeira, cultural e administrativa. E, 

principalmente, enfocando os recursos humanos na gestão; haja vistas que gestores 

devem ter perfil capaz de liderar, identificar e solucionar problemas, definindo 

estratégias para tanto. Até por que: 

O papel dos recursos humanos como agente de mudança é central para o 
êxito dos processos de transformação. Pode ser um fator acelerador ou 
criador de obstáculos para as reformas. Isso implica que seja pessoal, 
idôneo, com capacidade de desenvolver competências básicas como a 
abstração, o pensamento sistêmico, a experimentação e a capacidade de 
trabalharem em equipe; porém, além disso, deve ser um pessoal que 
expresse compromisso ético-político com a tarefa.(UNESCO, 2000, p. 18) 

 

 Fortalecendo esta ideia, Freire (2000, p. 60), aponta que “gestores 

educacionais no sistema e nas escolas precisam desenvolver habilidades em 

planejamento, identificação e resolução de problemas, de modo participativo, em 

gestão financeira, em liderança democrática, currículo e relações interpessoais”. 

 Diante do exposto, tem-se que repensar a formação dos gestores escolares 

deve ter a escola como ponto de partida, e cursos continuados de formação, 

transformados em espaços de discussão onde a prioridade é a construção de um 

modelo de gestão voltado à descentralização e democratização do ambiente escolar 

e da educação em geral. Dessa forma, retoma-se o entendimento da UNESCO: 



 

 

Não se trata de uma questão de métodos de formação pedagógica, ou de 
trocar algum conteúdo por outro. O projeto de uma formação adequada de 
gestores deve ser discutido de uma maneira profunda, sistêmica e integral. 
É fundamental partir do reconhecimento de mudanças profundas que 
atravessam nossos sistemas educativos, e, a parit daí, delinear eixos do 
debate: novas funções dos Estados nacionais em sistemas educativos 
crescentemente descentralizados, novas demandas em atender os níveis 
regionais e locais, funcionários públicos na área educativa, a população 
objeto, a quem se destina essa formação, os encarregados de proporcionar 
essa formação e os critérios para elaborar programas mais pertinentes e 
viáveis. .(UNESCO, 2000, p. 04) 

 

 Ou seja, o que se pretende nessa discussão coletiva sugerida é uma 

formação comprometida com gestão democrática, com a resolução dos problemas 

que emergem do cotidiano da escola, muito evidentes dentro dela, contudo, 

complexos.  

 

 3.3 A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: UM DESAFIO 
 

 É o gestor escolar aquele responsável pela política, pela administração, pelas 

finanças e pelo pedagógico no processo de gestão escolar. Além de tamanhas 

responsabilidades imprescinde se atualizar constantemente uma vez que atua numa 

sociedade dinâmica e  constantemente mutável. 

 Nesse sentido, Libâneo (2001, p. 122) afirma que o novo perfil de diretor 

escolar precisa ter dentre outras características: 

a habilidade de convivência coletiva, capacidade de gerenciar um ambiente 
cada vez mais complexo, criação de novas significações em um ambiente 
instável, capacidade de abstração, manejo de tecnologias emergentes, 
visão de longo prazo, disposição para assumir responsabilidade pelos 
resultados, capacidade de comunicação (saber expressar-se e saber 
escutar), improvisação (criatividade), disposição para fundamentar 
teoricamente as suas decisões, comprometimento com a emancipação e 
autonomia intelectual dos funcionários, atuação em função de objetivos, 
visão pluralista das situações, disposição para cristalizar suas intenções 
(honestidade e credibilidade) e conscientização das oportunidades e 
limitações.(LIBÂNEO, 2001, p. 122). 
 

 Do exposto pode-se concluir que um dos maiores desafios da gestão escolar 

é a formação do diretor, pois é preciso prover as demandas de uma realidade 

intricada. Essa dinâmica social demanda uma reflexão e alteração da visão dos 

processos de formação de gestores, onde o foco da gestão seja uma educação de 

qualidade e para tanto, comunga-se da ideia trazida por Castro (1998, p.46), “é 

fundamental convergir-se na coordenação, na liderança, na conjugação de esforços 



 

 

e no desenvolvimento do projeto institucional que constituem fatores determinantes 

da melhoria da qualidade de ensino” (CASTRO, 1998, P.46). 

 Desse modo, ressalta-se que uma formação limitada resultará num 

profissional limitado, pouco qualificado para atender as exigências pedagógicas, 

culturais, tecnológicas, sociais e políticas da escola.  Esse profissional, mal formado, 

raramente resolucionará problemas de funcionamento, organização, estrutura e 

político pedagógica da escola. 

 Assim se posiciona LUCK (201, p.24): 

O desenvolvimento de conhecimento e formação de professionais 
entendidos em gestão educacional, capazes de implementar e operar as 
transformações necessárias dos sistemas de ensino e escola, é prioritário, 
por ser condição fundamental para o imprescindível salto qualitativo da 
educação brasileira (LUCK, 2011, p. 24) 
 

 Depreende-se assim que pensar numa educação de qualidade é pensar em 

gestores de responsáveis por implantar e mediar ações que promovam mudanças 

na organização e funcionamento das escolas, inclusive na perspectiva pedagógica e 

político-administrativa da escola. 

 No sentido de qualificar os gestores são inúmeras as opções de formação a 

distancia, uma modalidade que apesar de nova e prática também é um desafio; pois 

por si só não resolvem os problemas educacionais, tendo em vista que auxiliam os 

gestores no que tange as atividades burocráticas, mas não capacitam os gestores 

na totalidade de habilidades e competências de que necessitam para sua atuação 

no cotidiano escolar. 

 Outro desafio evidente é o pouco tempo de que esses diretores disponibilizam 

para os estudos; geralmente os gestores atuam 60 horas, pois precisam estar a par 

e nos três turnos de funcionamento de uma unidade escolar, quando atuante no 

sistema público de ensino.  Além de precisar participar de reuniões administrativas e 

pedagógicas o que consome seus horários pessoais e acaba que reduzindo seu 

convívio com a família. 

 

 Para Romão e Padilha (2004, p. 92): 

Outro aspecto que merece destaque nesse trabalho é o fato que atual 
prática gestionária nas escolas acaba exigindo dos diretores uma dedicação 
maior e, às vezes plena, as questões administrativas, obrigando-os a tornar 
secundário o aspecto mais importante de sua atuação, ou seja, a sua 
responsabilidade em relação às questões pedagógicas e propriamente 



 

 

educativas, que se reportam à sociedade como um todo e, especificamente, 
à sua comunidade escolar (ROMÃO e PADILHA, 2004, p. 92) 

 
 De certo é que em todo esse cenário o mais desafiador é repensar a escola 

do ponto de vista da sua realidade concreta, relevando suas carências e problemas. 

Ao gestor escolar cabe o desafio de dialogar com o professor que falta 

constantemente, aquele com perfil mais agressivo e incompetente, atender os pais 

mais exaltados que exigem educação de qualidade, ou os pais inseridos numa 

comunidade carente que na maioria das vezes não tem uma maneira branda de falar 

e cobra de forma agressiva e grosseira, cabe ao gestor o desafio de administrar 

recursos escassos, de adquirir o mínimo de material escolar para o funcionamento 

da unidade, lidar com a violência, com o tráfico de drogas do entorno da escola, com 

a repetência dos alunos, com a evasão, com as questões burocráticas.  

 Ou seja, com a escola real, por vezes caótica, que não se apresenta nos 

livros de gestão, nos cursos presenciais ou a distancia, que não tem manual de 

funcionamento e solução de problemas. O grande desafio desse gestor é unir a 

comunidade escolar, seu corpo docente e discente na busca de uma educação 

democrática e de qualidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 É na escola que se dissemina a educação, e a qualidade desta educação 

demanda organização pedagógica e administrativa, motivo pelo qual é 

imprescindível qualificar todos os que desempenham funções de gestor (FERREIRA, 

2009, p. 18). 

 Este trabalho recorreu às publicações e estudos acerca da formação do 

gestor escolar. A fim de elaborar novos conhecimentos sobre a temática, buscou-se 

na literatura, definições, conceitos, histórico sobre o tema.  E, dessa forma, 

constatou-se que a gestão escolar se iniciou numa perspectiva clássica de 

administração empresarial, na qual ao diretor competia supervisionar, controlar, 

repassar informações e dirigir a escola de maneira centralizada. 

 No entanto, os trabalhos compartilhados, articulados, cooperativos e 

discutidos na coletividade começaram a apontar com o processo de democratização 

do ensino.  Quando, finalmente, emerge a terminologia gestão, que alterou a 



 

 

atividade centralizada de direção; as ações se tornaram conjuntas, as orientações 

baseadas no ser humano e o foco na educação de qualidade.  

 Durante o estudo notou-se que com a descentralização do poder as escolas 

alcançaram maior autonomia e passaram a decidir sobre as questões 

administrativas, pedagógicas e financeiras. Isso com a participação efetiva da 

comunidade escolar, transformando as escolas em instituições com características 

próprias e identidade própria formada conforme o contexto social local. 

 Neste cenário, a distinção entre gestão escolar e gestão educacional ficou 

evidente; assim, aquela consiste num macrossistema formado por órgãos superiores 

do sistema de ensino e suas políticas, enquanto a último, consiste em no 

microssistema que é a escola, sua organização, funcionamento, planejamento, 

avaliação e etc. Todavia, embora distintas são interdependentes e sua articulação 

deve ter como fulcro a educação de qualidade. 

 Para tanto, objetivando a educação de qualidade, o novo perfil do gestor deve 

se sustentar numa gestão democrática, na coletividade, considerando metas 

pontuadas pela comunidade escolar. Razão pela qual o novo gestor deve possuir 

um conhecimento profundo da nossa realidade educacional e social, 
portanto uma sólida formação teórica, um educador compromissado não 
com a burocracia escolar, mas muito mais com os interesses dos alunos, 
dos pais e ainda com os explorados que estão hoje fora da escola [...] 
(GADOTTI, 2000, p.146). 

 
 Assim, é óbvio que há a necessidade de uma formação de qualidade; e nesse 

sentido, notou-se o quanto os estudiosos teorizam acerca da importância da 

formação de gestores, aludindo o quanto ela é necessária e urgente. Pois a escola 

necessita de um gestor com formação além da técnica, com atitudes baseadas na 

gestão democrática em consonância com a estrutura escolar, capaz de mediar teoria 

e prática na sua experiência profissional, que possua visibilidade política, que 

entenda a escola como inserida num contexto social. 

 No processo de construção dessa pesquisa o conhecimento foi (re) 

construído e evidenciou-se o quanto a temática é complexa e o quanto o papel do 

diretor escolar é demasiado importante. O quanto de habilidades é essencial para a 

efetivação de uma gestão escolar de qualidade, que fomente a educação, também 

de qualidade. 



 

 

 E mais, o quanto o gestor deve ser capaz de manusear técnicas de gestão e, 

sobretudo, ter uma postura de educado e educador, que reconhece e divide poderes 

com a comunidade, dentro da ideia de que “objetivo de uma política democrática é 

erradicar o poder, mas multiplicar os espaços em que as relações de poder estarão 

abertas à contestação democrática”. (ESTEVÃO, 2002, p.96). 

 Além disso, no decorrer do estudo percebeu-se quão tamanha é e 

desafiadora é a questão da atuação do gestor. Afinal, ele atua diretamente com o 

ser humano, cada um com suas especificidades, influenciando toda uma 

comunidade. 
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