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Resumo 

 

Meu trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo caracterizar o papel do 

líder, para garantir de forma efetiva, por meio, da liderança do gestor pedagógico, 

condições básicas e fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino público.  

Mostrar um breve histórico do cargo do diretor, que é o norteador e articulador de 

todos os segmentos da escola. 

Apresentar aos leitores a nova concepção de Gestão que surgiu em superação ao 

paradigma da Administração.  

Caracterizar os estilos, contextos e visões de liderança, na perspectiva das relações 

humanas, que hoje é, a proposta da gestão contemporânea. 

Comentar a realidade dos desafios e obstáculos de uma escola que está situada em 

uma comunidade carente de recursos, mas cheia de esperança e esforços. 

Como estudo complementar e exploratório realizou-se uma investigação de campo 

por meio de questionários abertos, propostos a um gestor e professor, obtendo 

subsídios para a construção de um plano de intervenção na forma da criação de 

uma Assessoria. A proposta foca o contexto profissional do gestor, auxiliando-o em 

seu próprio ambiente de trabalho, lidando com fatos concretos e não hipotéticos. 

Assim, seu trabalho será analisado e discutido, com o propósito de entender a 

gestão democrática e o seu papel vital de líder. 

 Espera-se que o efeito desse trabalho desdobre-se no contexto real das escolas, 

trazendo um resultado efetivo em todos os segmentos da instituição. 

 

 

 

Palavras- chave: Gestão democrática, liderança, líder, ensino de qualidade. 
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Abstract 

 

Completion of on my course aims to characterize the role of leader, to ensure 
effective through, the manager of educational leadership, basic, fundamental 
conditions for improving the quality of public education. 

Show a brief history of the office’s director, who is the guiding and articulator of all 
segments of the school. 

Present readers to the new concept of management that arose in overcoming the 
paradigm. 

Characterize the styles, backgrounds and visions of leadership, in view of human 
relations, which today is the proposal of contemporary management. Comment on 
the reality of the resources, but full of hope and effort. 

As complementary and exploratory study was carried out a field of research using 
questionnaires open, proposed a manager and teachers, obtaining subsidies for the 
construction of an intervention plan in the form of creating a Advisory Board. The 
proposal focuses on the context of the professional manager, helping it on your own 
desktop, dealing with concrete facts, not hypothetical. Thus, his work will be analyzed 
and discussed, with the aim of understanding the democratic management and its 
vital role of leader. 

It is expected that the effect of that work unfold in the context of real schools, bringing 
an effective result in all segments of the institution. 

 

 

 

 

Key words: democratic management, leadership, leadership, quality of education 
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 I. Introdução 

 

Meu interesse pela área de educação surgiu quando me dei conta da 

importância de uma boa educação, para o crescimento profissional e até mesmo 

pessoal.  

Ao sair da escola e entrar no mercado de trabalho percebi que está cada vez 

mais acirrada a disputa para garantir uma boa vaga de emprego. 

A escola, com uma estrutura física conservada, profissionais capacitados e 

um bom ensino, garante não apenas o crescimento profissional do individuo, mas 

também contribui para a formação de um bom caráter, do trabalho em equipe, da 

empatia, da criatividade, do respeito ao próximo, ou seja, transforma pessoas em 

cidadãos conscientes. 

Antes de começar minha formação acadêmica nunca tinha tido expectativas 

de trabalhar como professora, mas ao retroceder na minha história de vida, senti 

falta de não ter aproveitado bem o meu momento de aprendizagem dentro da 

escola. Nessa angústia tentei buscar o porquê de não ter aproveitado e cheguei à 

conclusão que o problema não estava apenas na minha postura de aluna “falante”, 

mas também, na falta de estímulo e de interesse de alguns professores em fazer 

com que suas aulas fossem mais dinâmicas. 

Acredito que as pessoas em algum momento da suas vidas mudaram sua 

postura em relação a determinada disciplina, pelo simples fato de se identificarem 

com o professor, da maneira como ele ensinava, com a paixão e envolvimento que 

ele tinha com os alunos, os incentivando a buscarem conhecimentos e vencerem 

obstáculos. 

Como aluna de escola pública, posso dizer que a postura de um professor 

não é o único fator que dificulta o ensino/aprendizagem, mas também toda a 

estrutura escolar como: espaço físico, funcionários, alunos, pais e comunidade. A 

escola é como uma cadeia alimentar, um depende do outro para sobreviver, 

ninguém faz nada sozinho. 

Sempre gostei de me comunicar, de ajudar as pessoas, de fazer o bem, só 

que meu primeiro emprego foi no campo empresarial, onde encontrei pessoas com 
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uma postura mais reservada e individual devido ao ambiente de trabalho, logo  as 

relações sociais pouco estavam presentes no meu dia-a-dia, por isso, conclui que 

meu interesse não estava na busca de resultados estatísticos, mas voltado para 

questões da área de ciências humanas. 

 Analisando notei que os cargos, melhor remunerados, são ocupados por 

pessoas da classe média alta e com formação em uma boa instituição de ensino. 

Infelizmente, uma educação de qualidade, que não está acessível a todos, na 

maioria das vezes garante um bom emprego e uma estrutura estável na vida do 

indivíduo. 

Fazer parte de uma classe menos favorecida, em uma sociedade altamente 

desigual, não pode ser justificativa para o declínio da educação, mesmo que a falta 

de recursos dificulte o processo de ensino/aprendizagem. 

Creio que mesmo uma instituição que não tenha os melhores meios para 

ensinar pode, por meio dos atores da comunidade escolar, estimular os alunos a 

pensar, escolher de forma criteriosa as informações pertinentes para o 

conhecimento levando em conta a realidade deles, formar cidadãos críticos e 

conscientes. 

Por isso, acredito que minha contribuição para aumentar as chances de 

trabalho e disputa de igual para igual das classes menos favorecidas seja garantir 

um ensino de qualidade, que possibilitaria a concorrência no mercado de trabalho na 

nossa sociedade capitalista. 

Portanto, pretendo pesquisar em algumas instituições de ensino público de 

periferia, indicadores de uma boa gestão e no que a mesma contribui para  efetivar o 

ensino de qualidade. Vejo no modo como a liderança é exercida pelo gestor um 

indicador fundamental, para tanto. Assim, o tema deste trabalho é: 

 O exercício da liderança na gestão pedagógica como condição fundamental 

para a melhoria da qualidade de ensino nas escolas  

Minha indagação é: Como os gestores tem assumido seu papel de líder? 

Este tema é relevante porque a liderança está sempre presente nas relações. 

Nas escolas, o produto final ensino/aprendizagem, precisa mais do que nunca ter 
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um líder legitimo que não tenha apenas a denominação de líder, mas que por meio 

de seus objetivos e atitudes tomadas caracterize sua posição de liderança. 

A instituição independente de sua estrutura, o que a caracteriza são as 

pessoas, e estas precisam de um líder para representar suas convicções e crenças.  

O gestor, atual denominação do diretor, representa essa liderança, que 

precisa ser cuidadosamente bem realizada. 

A forma que o gestor, articula, delega, incentiva e orienta irá refletir no bom ou 

mau trabalho de sua equipe, logo, representará a qualidade de ensino da escola. 

Sendo assim, o papel do gestor é extrair o melhor de cada um e articular com 

as necessidades do contexto escolar.  

No âmbito educacional o Gestor representa os pais dentro de suas casas, o 

diretor de uma empresa, o líder de um movimento, o técnico de um time, o maestro 

de uma orquestra, ou seja, precisamos uns dos outros e, as decisões do gestor 

influenciarão diretamente no sucesso ou fracasso do grupo. 

Como mulher e tendo como papel na sociedade ser mãe, esposa, amiga, 

dona de casa, e futura gestora de uma escola, quero aprender, conhecer e 

identificar características que levam a uma boa gestão. 

Esta temática pode trazer contribuições para todos os interessados em 

melhorar sua conduta no coletivo, para identificar pontos positivos e negativos das 

nossas ações no nosso cotidiano, mudar concepções, ações e princípios, em busca 

de uma qualidade de vida em diversos aspectos, tais como; social, político, 

econômico e cultural. 

Essa pesquisa tem como objetivos gerais: 

• caracterizar o papel de líder do gestor; 

• Diagnosticar indicadores efetivos para uma boa liderança; 

• Apresentar competências necessárias para um gestor e; 

•  construir um projeto de assessoria para favorecer o gestor a se 

apropriar do seu papel de líder, junto a ele, em seu próprio local de trabalho. 
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II. Marco Teórico 

1. Visão Geral 

O homem é um ser natural, devido a sua existência e a necessidade que da 

natureza tem para sobreviver. Entretanto, o que o diferencia do animal é a sua 

capacidade de viver sem ser biologicamente determinado, ele incorpora as 

experiências e conhecimentos produzidos e transmitidos de geração para geração, 

fazendo com que seus atos reflitam na natureza, deixando-a caracterizada pelas 

suas ações e tornando-a humanizada.  

Ao alterar a natureza o homem tem como conseqüência o seu próprio 

desenvolvimento, ou seja, a relação homem-natureza é um processo 

permanentemente de mútua transformação, um processo de produção da existência 

humana. 

A ação humana, diferente da de outros animais, é intencional e planejada, 

pois o homem sabe da sua capacidade. 

Todas as formas das atividades humanas dependem da interdependência dos 

seres humanos, nenhum ser para sobreviver consegue viver de forma isolada, 

portanto, torna o homem um ser social. 

“Na base das relações humanas existe um fator determinante que condiciona a vida: 

o trabalho como uma atividade humana intencional que envolve formas de 

organização, objetivando a produção de bens necessários à vida humana” 

(ANDERY, Amália Andery, 2004:  11) 

Essa atividade humana tem como conseqüência as relações de trabalho, que 

irão exigir uma divisão e organização dos instrumentos e meios disponíveis para a 

produção de bens materiais. Logo, será composta uma base econômica de uma 

dada sociedade. 

Minha visão de nossa sociedade contemporânea, repousa na concepção 

marxista: relações, modos e meios de produção capitalista – lucro da classe 

dominante, por meio, da mão de obra barata da classe dominada. 
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Essa cascata social, é o reflexo da educação de boa qualidade, da qual a 

classe dominada é excluída, devido ao poder de referencia da classe dominante. 

Segundo Paulo Freire (2006), a pedagogia dominante ainda é fundamentada 

em uma concepção bancária de educação – o sujeito da educação é o educador, 

sendo os educandos, um depósito de informações, que estes recebem , memorizam 

e repetem. O autor propõe uma concepção libertadora em que o educando seja o 

centro e que o educador trabalhe com as experiências advindas de seu contexto 

social. 

Deste modo, avançaríamos para responder às determinações legais:  

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos idéias de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

Os direitos da educação, vão além de uma vaga na escola, exigem um ensino 

de qualidade, que trabalhe com as diferenças culturais e individuais e garanta o 

direito à justa distribuição dos bens culturais e matérias, visando assim, uma escola 

de qualidade para todos. 

A gestão escolar democrática, que surgiu em superação ao enfoque, hoje, 

limitado de administração, tem como propósito, promover a organização, a 

mobilização e a articulação das condições materiais e humanas necessárias para 

assegurar o avanço dos processos socioeducacionais das instituições de ensino. 

Esse conceito de gestão escolar alia-se à democratização e à participação 

consciente e responsável de todos os atores que fazem parte da comunidade 

escolar no processo decisório, em ações articuladas e conjuntas, com foco no 

processo de ensino/aprendizagem de qualidade. 
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2. Visão Especifica 

 

2.1. Breve histórico da formação e exigências para se titular diretor 

Em 1931, a escola normal, além de formar o professor primário, assume a 

responsabilidade de preparar tecnicamente os inspetores escolares (hoje, 

supervisores de ensino), os delegados de ensino (hoje, dirigentes de ensino) e os 

diretores de grupo escolar (hoje diretores de escolas). 

Em 1933, foi regulamentado o provimento dos cargos de delegado em ensino 

(primário) e de diretor de grupo escolar, ambos por livre escolha do governo; logo, 

como cargos de confiança da administração e sujeitos à política dos que detinham o 

poder. No caso do diretor, havia mais uma exigência: o candidato deveria ser 

professor normalista com pelo menos 400 dias letivos de docência em escola 

primária, o que na prática significava dois anos de magistério. 

Ainda em 1933 ocorre a transformação do Instituto Caetano de Campos (nível 

médio) em Instituto de Educação (nível superior), que, além de formar professores 

primários, se incumbiria de formar professores secundários, inspetores escolares e 

diretores de grupo escolar  - estes últimos em cursos de três anos de duração: dois 

para formação geral e um para administração escolar. Esta aqui o germe da 

organização do curso de Pedagogia implantado a partir de 1939, que, com algumas 

alterações em 1969, perdura até os nossos dias. 

A exigência de concurso para o provimento do cargo de diretor de escola, 

teve seu inicio na década de 30, uma era de grandes transformações no campo 

educacional. 

Em 1933, foi aprovado o Código de Educação da Estado de São Paulo 

(Decreto nº 5.884/33), que reestruturou todo o sistema de ensino paulista, exigindo 

concurso público de títulos e provas para o provimento do cargo de diretor escolar. 

Teriam acesso a eles professores efetivos do Estado com experiência docente no 

mínimo 400 dias letivos, passando, no mesmo ano, para cinco anos, com uma 

exceção: apenas três anos para os formados pelo Instituto Caetano de Campos, 

uma maneira de prestigiar a instituição recém criada. 
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A exigência de concurso público de títulos e provas só se institucionalizou a 

partir de 1938.  

Em 1941, na vigência do Decreto-lei nº 12.427/41, mudaram-se algumas 

regras: poderiam participar do concurso não só professores primários efetivos com 

no mínimo 400 dias letivos de docência, como também auxiliares das delegacias de 

ensino com no mínimo dois anos no cargo e um ano como docente em escola 

primária. 

A Lei Estadual nº 5.058/58 introduziu uma significativa mudança nos 

concursos de ingresso de diretores de grupo escolar: a valorização do curso pós-

normal de Administração Escolar em todos os institutos de educação do Estado, e 

ao mais só no Caetano de Campos, e a criação desse urso, em nível médio, com 

duração de dois anos letivos, com as disciplinas cujos conteúdos seriam exigidos 

nos concursos: Sociologia, Psicologia, Filosofia, História da Educação, Educação 

Comparada, Didática e Prática de Ensino, Administração Escolar, Estatística e 

Legislação de Ensino. 

Em 20/12/1961 surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que, no Artigo 42, sem explicitação, dispõe: O diretor de escola deverá ser 

educador qualificado, valendo tanto para as escolas oficiais como para as públicas 

de todos os níveis e ramos de ensino. O antigo Conselho Federal de Educação 

(CFE), pelo parecer nº 93/62, define o educador qualificado como aquele que deve 

reunir qualidades pessoais e profissionais, compondo uma força capaz de infundir à 

escola a eficácia do instrumento educativo por excelência e de transmitir a 

professora, alunos e à comunidade sentimentos, idéias e aspirações de vigoroso 

teor cristão, cívico e democrático e cultural. 

A valorização maior do curso de Pedagogia veio com as Leis nº 5.540/68 e nº 

5.692/71, ao determinar que o preparo de especialistas destinados ao trabalho de 

planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito das 

escolas e dos sistemas de ensino fosse feito em nível superior, modificado a lei nº 

4.024/61. 

A Lei nº 9.394, de 20/12/1996, determina , no artigo 64: A formação de 

profissionais da educação para a administração, planejamento, inspeção, supervisão 



 

 

16

e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação 

em Pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério de instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

O diretor de grupo escolar desaparece a partir da regulamentação da Lei nº 

5.692/71, devido à integração do antigo curso primário e ginasial, que passaram a 

constituir ensino de primeiro grau e o antigo colegial. Surge, então, a figura do 

diretor de escola, para atuar no primeiro e/ou segundo graus. A mesma 

nomenclatura de diretor de escola continua nos dias atuais, e sua atuação ocorre na 

educação básica (infantil, fundamental e médio), conforme a LDB, Lei nº 9.394/96. 

O provimento do cargo de diretor de escola será por concurso público de 

provas e títulos e por nomeação, exigindo-se licenciatura plena em Pedagogia ou 

pós-graduação na área de educação e, no mínimo, oito anos de efetivo exercício de 

magistério. Não se fala mais em habilitação específica conforme previa a Resolução 

CFE nº 02/69, apenas em licenciatura ou pós-graduação, conforme Artigo 64 da LDB 

vigente. 

Em resumo, o histórico da legislação, formação e atuação do diretor de 

escola, aponta: 

• Apesar da figura do diretor de escola existir no Estado de São Paulo, 

desde 1890, aproximadamente, a exigência de concurso público de títulos e provas 

só ocorreu em 1933, assim mesmo apenas para as escolas primárias. No ensino 

secundário e normal, somente a partir da década de 60. NO ensino técnico 

(comercial, industrial e agrícola), nunca houve exigência de concurso. 

• Antes dos concursos de títulos e provas , os cargos de diretor de escola 

eram providos das mais variadas formas: indicação política, escolha do delegado de 

ensino, eleição ou escolha pela congregação, por idade (os mais velhos tinham 

preferência) ou tempo de magistério. Os critérios variavam de acordo com as 

normas baixadas pelos governantes e tinham duração efêmera. 

• A exigência de formação do Administrador escolar para todos os níveis 

em cursos superiores surge com a Lei Federal nº 5.540, de 28/11/1968, 

regulamentada pelo Conselho Federal de Educação (Resolução nº 02/69). Em São 
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Paulo, o primeiro concurso de títulos e provas exigindo formação no curso de 

Pedagogia e habilitação em administração Escolar ocorreu apenas em 1978. 

• A legislação vigente, LDB e Estatuto do Magistério de São Paulo, 

propõem a formação do Administrador escolar em curso de Pedagogia ou de pós-

graduação e o ingresso nas escolas do Estado ocorrer mediante concurso de 

provas, títulos e experiência no magistério de no mínimo oito anos. 
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2.2 A Gestão e suas Perspectivas 

Na sociedade contemporânea, a Gestão é considerada umas das mais 

importantes áreas de atividade humana. Isto se dá devido, a ênfase que hoje a 

civilização atribui ao esforço cooperativo do homem, como sendo a base 

fundamental da sociedade. 

A gestão tem como finalidade articular pessoas, projetos e recursos visando o  

resultado final de um objetivo realizado em conjunto. Depende principalmente da 

competência daqueles que exercem a função Administrativa. A era digital 

expressando o desenvolvimento do conhecimento humano, por si só, não garante 

efeito, se a qualidade da Administração realizada com os grupos organizados de 

pessoas, não favorecer a valorização efetiva desses recursos humanos. 

A tarefa atual da Gestão é a de traduzir os objetivos propostos pela 

organização e transformá-los em ação organizacional, a fim de alcançar tais 

objetivos da maneira mais adequada à situação, por meio, do planejamento, 

organização, direção e controle de todos os esforços executados em todas as áreas 

e em todos os níveis da Instituição. 

O conceito de Administração ou Gestão é muito complexo devido ao vasto 

leque de diferentes teorias administrativas. Sendo assim, será abordado à teoria das 

relações humanas, que tem como principais enfoques a Organização Informal, 

motivação, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. 

A Teoria das Relações Humanas teve origem nos Estado Unidos, em meados 

de 1923, como resposta as conclusões obtidas na Experiência de Hawthorne, 

preparada por Elton Mayo e seus Colaboradores. Essa Teoria surgiu como 

conseqüência de um movimento de reação e de oposição à Teoria Clássica da 

Administração. 

A teoria Clássica pretendeu construir uma nova filosofia empresarial para a 

era industrial, na qual a tecnologia e o método de trabalho retêm as mais 

importantes preocupações do administrador. 

Num país eminentemente democrático, como os Estados 

Unidos, os trabalhadores e respectivos sindicatos passaram a 
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visualizar e interpretar a Administração Científica como um 

meio sofisticado de exploração dos empregados a favor dos 

interesses patronais. (CHIAVENATTO, I. 1993: 96-97) 

Sendo assim, a Teoria das Relações Humanas, originou-se devido à 

necessidade de se mudar a intensa tendência à desumanização do trabalho surgida 

com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos, pelos quais as classes 

assalariadas deveriam se submeter. 

As idéias da filosofia pragmática de John Dewey e da 

Psicologia Dinâmica de Kurt Lewin foram capitais para o 

humanismo na Administração. Elton Mayo é considerado o 

fundador da Escola. Dewey indiretamente e Lewin, mais 

diretamente, também contribuíram enormemente para sua 

concepção.” Também a sociologia de Pareto foi fundamental 

(CHIAVENATTO, I. 1993: 96-97) 

 

Teoria Clássica Teoria das Relações Humanas 

• Tratar a organização como 

uma máquina 

• Tratar a organização como grupo de 

pessoas 

• Enfatizar as tarefas ou a 

Tecnologia 

• Enfatiza as pessoas 

• Inspirada em sistema de 

engenharia 

• Inspirada em sistemas de psicologia 

• Autoridade Centralizada • Delegação Plena de autoridade 

• Linhas claras de autoridade • Autonomia do empregado 

• Especialização e competência 

técnica 

• Confiança e abertura 

• Acentuada divisão do trabalho • Ênfase nas relações humanas entre 

as pessoas 

• Confiança nas regras e nos • Confiança nas pessoas 
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regulamentos 

• Clara separação entre linha e 

“staff” 

• Dinâmica grupal e interpessoal 

 

Comparação entre Teoria Clássica e Teoria das Relações Humanas. 

(Adaptado de: Charles Perrow, apud Fred Luthans, “The short 

and Glorious History OF Organizational Theory”, in 

Contemporary Readings in Organizational Behavior, New York, 

McGraw-Hill Book Co., 1977, p. 106, apud CHIAVENATTO, 

Idalberto. 1993: 110). 

 

A concepção da Teoria das Relações Humanas constituiu uma nova 

linguagem que passasse a dominar o repertório administrativo: fala-se hoje em 

motivação, liderança, comunicação, organização Informal, dinâmica de grupo e etc. 

A administração substitui a ênfase das tarefas e da estrutura pela ênfase nas 

pessoas. 

Logo, muda todo um contexto da sociedade contemporânea, a natureza do 

homem se torna social. 

Na sociedade atual, as transformações e os processos de mudança 

chegaram no ambiente educacional e hoje, a denominação de administração escolar 

foi superada pelo termo gestão escolar. Essa superação reflete a presença de uma 

dialética que acontece no contexto interno e externo das instituições. 

O conceito de gestão escolar atual se associa à democratização e a 

participação consciente e responsável da comunidade escolar no processo 

decisório, em ações articuladas e conjuntas, objetivando a um ensino de qualidade.  

As ações políticas e sociais, além de exigirem uma nova postura do gestor, 

exigem também um novo enfoque de organização, um novo paradigma nos 

procedimentos das questões escolares, pautando-se nos princípios da liderança, da 

participação, da autonomia, do autocontrole e de responsabilidades. 
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Essas políticas transformaram um contexto escolar que perdurou por quase 

80 anos, o que gera um processo de mudança em princípios, crenças, valores e 

objetivos de todo um grupo no circuito interno e externo da escola. 

Todo processo social é caracterizado por contradições, 

tensões, ambigüidades e conflitos, naturais de sua 

dinâmica, que ocorrem sobretudo, quando valores, 

objetivos e interesses conscientes ou inconscientes estão 

em desacordo e se confrontam uns com os outros.(LUCK, 

Heloisa, 2008: 126) 

Mesmo com esse novo paradigma de gestão, as escolas públicas consideram 

o diretor como mediador dos órgãos regionais (diretorias de ensino) e centrais 

(secretaria da educação). Entretanto, o diretor ainda encontra as suas ações ligadas 

às decisões legais, administrativas, pedagógicas e financeiras orientadas pelos 

órgãos superiores. 

A complexidade e a dinâmica da sociedade atual, não permitem mais que o 

diretor assuma sozinho a direção de uma escola, ainda mais quando a democracia 

se faz pelas relações sociais. 

É no campo das relações, que mais aumentaram as exigências no que se 

refere ao trabalho do diretor, em especial no âmbito da liderança, que se executada 

de forma consciente e competente, garante a melhoria da qualidade de ensino nas 

escolas públicas. 

O documento mimiografado produzido pelo GT03 (grupo de trabalho nº 03) no 

XVII Simpósio Brasileiro de Administração da Educação em Brasília de 26 a 

30/11/1995 afirma: 

O diretor de escola, como líder da instituição escolar, tem um 

papel essencial na qualidade da educação oferecida pela 

escola. Tradicionalmente, o diretor se comportava de uma 

forma autoritária, mas as mudanças sociais estão exigindo um 

novo perfil de liderança.( SANTOS,C.R. 2002: 39). 
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2.3 Conceitos de liderança 

A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, e 

também em todas as funções de gestão. Podemos afirmar que: 

“Liderança corresponde a um conjunto de ações, atitudes e comportamentos 

assumidos por uma pessoa, para influenciar o desempenho de alguém, visando a 

realização de objetivos organizacionais.” (LUCK, H. 2008:95)  

Na perspectiva de educação, a liderança é uma competência inseparável do 

trabalho educacional e todos os atores da escola precisam ter a capacidade de 

liderar dentro da sua atividade e em especial os gestores, que assumem 

responsabilidades conjuntas de influência sobre tudo o que acontece na escola, para 

a realização dos objetivos educacionais, a que a Instituição de ensino se propõe. 

Tal competência exige conhecimentos, habilidades e atitudes, coisas que não 

são inatas, e o desenvolvimento, para tal, acontece de forma contínua e vivencial. 

Para isso, o gestor, precisa estar aberto para reavaliar a sua postura e se assumir 

diante dos vários grupos que compõem a Organização Educativa. 

Como citado acima, a liderança não é um dom, portanto, a aptidão para 

influenciar as pessoas de forma positiva, exige um constante aprendizado e 

aperfeiçoamento de habilidades para um desenvolvimento profissional cada vez 

melhor e sólido, para ser capaz de motivar, orientar e coordenar as pessoas para 

trabalhar e aprender, de forma cooperativa. 

Liderança está associada a uma relação de poder. Mas o poder verbo, eu 

posso, tu podes, nós podemos. Um poder que constrói, estimula, incentiva, orienta, 

inspira e conscientiza. 

Pode-se dizer que essa liderança sim é efetiva, usa o poder como construtor 

e de grande realização multiplicadora. 

Embora, existam determinados cargos que conferem o poder legal de 

influência perante os demais, não exercer essa influencia de forma coletiva e 

realizadora, reflete no enfraquecimento de todo o grupo e na qualidade de trabalho. 
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A liderança tem como propósito, influenciar para desenvolver, ou seja, para ir 

além do já existente, inovar, mudar concepções e posturas, garantir a realização 

constante do processo de transformação. Para garantir que essas ações se 

concretizem, precisa haver um controle, para diagnosticar se os propósitos do grupo 

estão sendo realizados e concluídos. Portanto, um controle positivo, que pressupõe 

desenvolver o trabalho e não trabalhar sobre pressão ou disputa de se sobressair 

sobre o outro. 

Embora liderança não seja algo inato, o líder precisa cultivar algumas atitudes 

que são imprescindíveis para a realização qualitativa do seu trabalho.  

Um perfil serve para filtrar as prioridades de determinado “cargo”, porém, 

quando se trata de habilidades, que significam a capacidade de fazer algo com 

destreza, não exclui ninguém no aspecto, sexo, número e gênero. A pessoa não 

precisa ter o dom, ela precisa antes de tudo, querer trabalhar para desenvolver as 

habilidades necessárias. 

O tema liderança é muito pesquisado e estudado para se tentar compreender 

a relação de influência entre líder e liderado, por isso, encontram-se várias teorias 

sobre a liderança. Essas teorias podem ser classificadas em três grupos: 

1) Teorias de traços de personalidades. 

2) Teorias sobre estilos de liderança. 

3) Teorias situacionais de liderança. 

 

Traços de personalidade de um líder 

Manter um nível de perseverança e motivação, persistência diante dos 

obstáculos. Os obstáculos são vistos como desafios, o líder não tem medo dos 

riscos e fracassos, caso aconteça, analisar os diversos aspectos e desdobramentos 

da situação vivida e considera o insucesso como  aprendizagem. Ele tem boas 

habilidades de comunicação, tem um nível elevado de maturidade social e 

psicológica, sabe o que dizer e como dizer, no momento adequado, sabe negociar, 

estabelecer mediações em situações de conflitos, tem tato para lidar com as 

emoções alheias, amenizando os sentimentos e amortecendo os impactos dessas 
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expressões sobre o grupo. Tem autoconfiança, acredita no que faz, gosta de 

trabalhar com pessoas, aproveita e proporciona oportunidades de aprendizagem e 

construção de conhecimento. 

Por meio de um amplo estudo minucioso dos diversos traços levantados por 

muitos autores, Idalberto Chiavenato (1983) resume alguns dos principais traços: 

1. Traços Físicos: energia, aparência e peso. 

2. Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e 

autoconfiança. 

3. Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e habilidade 

administrativa. 

4. Traços relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e 

iniciativa. 

 

Palavras chaves dessas características: 

Confiável, conhecer, perceber, decidir. 

Entretanto, essa concepção indica algumas falhas, por não considerar que em 

algumas situações a teoria de traços, não se encaixa em determinado contexto. Em 

algum momento tal traço, seria mais importante que outro. Cada situação determina 

um tipo de liderado, logo, um tipo diferente de líder. Nessa perspectiva, o sujeito 

dotado dos traços de liderança, é sempre líder, seja onde for, coisa que não 

acontece na realidade. 

 

Teoria estilos de liderança. 

Essa concepção apresenta os estilos de comportamento do líder em relação 

aos seus liderados, isto é, a forma como o líder trabalha sua conduta. A teoria, 

busca explicar a liderança, por meio, do comportamento, sem se prender às 

características de personalidade. 

Essa abordagem se refere a três estilos de liderança: autoritária, liberal e 

democrática e deve-se a Kurt Lewin, sua estruturação (CHIAVENATTO, I, 1983) 
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Liderança autoritária: O líder estipula as diretrizes, sem contar com a 

colaboração do grupo. Ele determina o que fazer e como fazer e tudo é inesperado, 

de modo, imprevisível para o grupo. A tarefa, cabe a ele decidir quem faz e o com 

quem trabalhar. Sua postura é dominadora e pessoal com cada membro. 

Liderança liberal: As decisões são tomadas pelo grupo ou individualmente, 

com participação mínima do líder. A presença do líder é pouco notada em algum 

debate, suas contribuições são restritas e geralmente se solicitadas. Cada membro 

trabalha da forma que deseja e com quem deseja. O líder, praticamente nunca faz 

uma avaliação dos acontecimentos e de seus resultados. 

Liderança Democrática: As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, 

que é estimulado e acompanhado pelo líder. Existe um planejamento feito pelos 

membros, quando necessário pautado pelas sugestões e conhecimento do líder. A 

divisão da tarefas e os companheiro de trabalho ficam a critério do grupo. O líder 

usa o poder como construtor e não como autoridade. Ele é objetivo e pontual em 

suas críticas e elogios. 

Estas três concepções de lideranças, na vida prática são úteis, de acordo com 

a situação, com as pessoas e com os objetivos a serem realizados ou levados 

adiante. Portanto, a principal problemática desse conceito de liderança, é em saber 

quando propor qual processo, com quem e dentro de que contexto. 

 

Teorias Situacionais da Liderança. 

A teoria situacional tem como objetivo não limitar-se a um único estilo ou 

característica de liderança válida para todo e qualquer situação e contexto.  

Ela preocupa-se em esclarecer que cada situação requer um tipo de liderança 

para se alcançar a eficácia dos liderados. Esse conceito expande o leque dos 

líderes, para conseguir se adaptar às contingências, incluindo fatores ambientais, 

sobre os quais detêm pouco ou nenhum controle pessoal.  

Sendo assim, o líder legítimo, é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo 

particular de pessoas sob condições extremamente variadas. A variável situação, 
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ganha importância na determinação de quem será o líder e o que ele deverá 

desempenhar. 

Heloísa Lück em seu livro Liderança em Gestão Escolar (2008), pontua novos 

adjetivos que o termo liderança tem recebido: 

 

Liderança transformacional: 

Consiste numa liderança guiada por valores, integridade, confiança em um 

sentido de verdade, por meio, da participação e consenso de todos da mesma 

Organização, assim, oferecendo uma visão transformadora de processos sociais e 

da organização como um todo. 

Quando se fala em transformação, remete-se à mudança, no modo de ser e 

de fazer das Organizações, incluindo práticas, processos, organização do trabalho, 

interação de pessoas e etc. 

Esse tipo de liderança pode perder o sentido, se junto à mudança não houver 

um acompanhamento avaliativo para manter essa transformação e assim, aos 

poucos ela voltará ao estágio anterior. A mudança será apenas uma fase e não um 

processo contínuo. 

 

Liderança transacional: 

Nessa concepção de liderança, o ponto principal é a interação das pessoas e 

o tipo de relacionamento assegurado por elas e com isso, promover a unidade da 

organização e proporcionar melhores condições de realização de seus objetivos.  

Ao priorizar a relação interpessoal como fundamental, este estilo de liderança 

trabalha com a mobilização das pessoas para troca de experiências, idéias, a 

aprender em conjunto e a se articularem para uma ação em comum. 

A avaliação do sucesso desse processo será focada no grupo de pessoas 

mobilizadas. 
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Essa liderança se caracteriza no valorizar as relações e tomar os resultados 

como conseqüência. Entretanto, mais do que considerar as relações é preservar e 

garantir a qualidade dessas relações. 

Logo, se conclui que na educação o seu maior recurso é a qualificação das 

pessoas, suas relações positivas e a articulação de suas competências para chegar 

aos objetivos educacionais previstos no Projeto Pedagógico, ou seja, buscar um 

ensino de qualidade. 

 

Liderança compartilhada 

Tal liderança se situa no contexto das organizações de gestão democrática, 

onde a tomada de decisões é algo socializado e compartilhado pelo grupo. Todos os 

participantes da comunidade escolar, tem liberdade e se sentem a vontade para agir 

e criar, no intuito de promover a concretização dos objetivos da organização. 

O gestor nessa perspectiva de liderança tem como propósito influenciar o 

desempenho de todos para que contribuam na promoção da melhoria do ensino e 

construção de aprendizagens, sendo este, o fim último da gestão. 

Os professores são os principais influenciadores no processo de 

ensino/aprendizagem, sendo assim, precisam estar inclusos em todos os processos 

dessa liderança compartilhada. Cabe aos demais, um trabalho indireto nesse 

processo. 

 

Liderança educativa 

Visa a aprendizagem em todos os níveis e os profissionais da área da 

educação precisam estar em constante aprendizado e aperfeiçoamento. 

O foco principal dessa abordagem de liderança é o professor no seu processo 

de ensino- aprendizagem. 



 

 

28

Para alcançar o objetivo comum da escola que é a aprendizagem efetiva dos 

seus alunos, o educador encontra soluções através de conversas, troca de idéias e 

experiências com os demais. 

A liderança está explicita não apenas em uma conversa ou um projeto, mas 

no dia-a-dia. O líder deve garantir a ação da sua equipe, por meio, do seu próprio 

exemplo. Estar sempre atento ao que acontece ao seu a redor e tem como 

propósito, orientar e estar na sala de aula para conhecer o trabalho do professor e 

dar um feedback do trabalho observado.  

 

Liderança integradora ou holística 

O foco dessa liderança consiste em valorizar todos os aspectos, tais como: as 

condições ambientais, contextuais, fatores individuais, os objetivos organizacionais, 

os obstáculos e os valores, entre outras questões importantes da Instituição escolar. 

O gestor olha as particularidades do todo, mas consegue integrá-las, como 

uma “cadeia alimentar,” isto é falando o sistema como todo 

Ele não se limita apenas às particularidades, ele consegue situar cada 

indivíduo, os casos específicos, as situações isoladas, e formar a percepção do 

todo.  

Dentre os vários estudos sobre o tema liderança, não se aconselha fixar-se 

apenas em uma definição de liderança, mas  identificar fatores comuns em todas as 

práticas efetivas. 

Segundo Heloisa Luck em seu livro Liderança em Gestão Escolar (2008) 

alguns elementos emergem características comuns de atuações de liderança efetiva 

e que, portanto, compõem o seu significado: 

• Influência sobre pessoas, a partir de sua motivação para uma atividade; 

• Propósitos claros de orientação, assumidos por essas pessoas; 
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• Processos sociais dinâmicos, interativos e participativos; 

• Modelagem de valores educacionais elevados, e Orientação para o 

desenvolvimento e aprendizagens contínuos. 
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 2.4 Desafios do gestor em seu ambiente de trabalho 

É importante que o líder compartilhe com sua equipe os valores da escola e 

apresente de forma clara, quais são os objetivos educacionais e articule as 

responsabilidades conforme as competências e habilidades dos sujeitos. 

O conhecimento não pode ser limitado, a escola deve investir nas 

capacitações contínuas, devido às constantes transformações, ela precisa estar 

sempre atualizada para apresentar novas culturas, novas tendências e apresentar 

novos caminhos e perspectivas de vida. Para tanto, todos os profissionais da 

educação precisam estar motivados e investir no seu próprio conhecimento e 

expandir também os seus horizontes. 

A aprendizagem tem que ser conjunta, todos devem participar de forma 

significativa no processo de ensino/aprendizagem, as ações têm que ser visionária, 

olhar para o futuro, acompanhar as mudanças. 

A partir dos valores, crenças, atitudes e relações sociais é construída a 

cultura da escola. Só que mais do que construir uma cultura é preciso mantê-la e a 

forma mais eficaz para isso, é por meio, dos exemplos práticos de todos da 

comunidade escolar. 

Abrir a escola para a comunidade. Partir da realidade de seus membros para 

desenvolver trabalhos significativos e que envolva a todos. Aproveitar esse espaço e 

colocar em prática as relações sociais, mas com foco nos princípios curriculares. 

Acreditar na educação e deixar de pensar que por forças maiores (governo) o 

nível do ensino é decadente. É preciso agir de forma positiva e envolver a todos 

nessa ação. 

A comunicação tem que ser usada para estimular o diálogo, reflexão, 

negociação e acordo. Portanto, o gestor precisa desenvolver habilidades para fazê-

la de forma prática e efetiva. 

Dar um retorno para os profissionais, por meio, do acompanhamento das 

atividades realizadas, estar presente nos acontecimentos da escola, e dialogar sobre 

o trabalho realizado de cada individuo, com o propósito fim, de assegurar a 

aprendizagem dos alunos e promover a vida democrática. 
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III. Procedimentos Metodológicos. 

Este é um trabalho de natureza teórico – prática, envolvendo pesquisa 

bibliográfica que permitiu até agora o esboço da fundamentação teórica geral e 

específica. Esta pesquisa que tem como propósito mostrar o novo cenário da gestão 

escolar, que teve origem devido às transformações sociais. Tal processo de 

transformação, exige mudanças efetivas no paradigma das atuações das gestões  

atuais. Com este estudo visamos uma abertura de conhecimento em relação à 

Gestão democrática, apoiando-se no exercício da Liderança como ação efetiva, para 

construir em conjunto, a garantia da qualidade de ensino das escolas públicas. 

Orienta e encaminha aos educadores, meios de rever seus conceitos e 

atitudes, proporcionando a transmutação de modelos, objetivando o 

aperfeiçoamento das atuações educacionais, ensejando a qualificação do ensino e 

tendo a legislação relacionada como suporte 

 No propósito de conciliar o estudo teórico com as necessidades do contexto 

escolar, foi realizado um estudo de campo exploratório para o conhecimento da 

visão de um gestor e de um professor, referente às condições para a execução da 

gestão democrática. Estes dados são subsídio para entender como a realidade está 

sendo construída e como ela posta por esses educadores, que estão ou estiveram 

em atuação. 

Os dados obtidos são de extrema relevância para a realização de um plano 

de intervenção que se concretizará na forma de uma Assessoria Educacional. Este 

plano tem como objetivo criar uma proposta de trabalho para ajudar os profissionais 

da área de educação, no processo de mudança na concepção de gestão, logo em 

todo contexto da escola (pedagógico, administrativo e legislativo), tendo como base 

a ação efetiva do gestor como líder. 

 O instrumento construído, na forma de um questionário aberto, explora o 

tema da liderança, vista como garantia da qualidade do processo 

ensino/aprendizagem. (ver na Seção de Anexos, como foi a abordagem aos 

educadores (1) e os modelos de questionários construídos (2 e 3) 
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 Por meio, deste estudo, poderei auxiliar os gestores em seu próprio ambiente 

de trabalho, tendo contato diretamente com a realidade e podendo agir, conforme 

necessário. 
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IV. Dados de Campo – apresentação e análise 

Neste capítulo apresento os dados de campo colhidos e em seguida realizo 

uma breve análise. Na apresentação, constam as perguntas feitas e estão 

transcritas as repostas obtidas em itálico 

 

1. Apresentação 

 

Gestor 

 

1. Qual é a sua estratégia para conseguir a participação efetiva de todos os 

atores da comunidade educativa (alunos, professores, funcionários e pais) no projeto 

educacional da escola? 

 

Resposta 1: 

Ao longo do ano, procuro promover reuniões, encontros, festas, passeios que 

visem estimular a aproximação e o encontro de modo mais direto entre todos os 

integrantes da equipe (diretiva, docente, administrativa e funcional), além de 

procurar internalizar a comunidade por meio de: conselhos reuniões, escola da 

família, na filosofia da escola. 

 Dando também a cada um a autonomia para realizar sua função. Essa 

autonomia será carregada de responsabilidades e o compromisso com o bom 

resultado do trabalho realizado. 

 

2. Como você trabalha / lida com as divergências que acontecem dentro da      

Instituição escolar? 

 

Resposta 2:  

Para lidar com as divergências baseio-me de um principio que considero básico e 

elementar: ouvir e dar voz aos dois lados , para a partir daí estabelecer um juízo 

acerca dos fatores ocorridos e assim tentar solucionar ou minimizar a divergência  

sem que nenhum dos lados sintam melindrados ou prejudicados. 
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3. Como vê a relação entre liderança do gestor e a qualidade do trabalho 
educativo dos professores em sala de aula? 

 

Resposta 3:  

Tendo em vista a situação caótica que se encontra algumas escolas públicas 

(brigas, agressões e mortes) percebo que os professores em certa medida contam 

com a participação e apoio dos gestores para que possam desenvolver seus 

trabalhos com maior tranqüilidade e qualidade nesse sentido. 

 

4. Quais são as habilidades mais presentes na sua ação como liderança? 
 

Resposta 4:  

Reconhecer-se e colocar-se no lugar do outro. Para que tome as decisões mais 

justas e coerentes. 

 

5. Quais as dificuldades mais comuns que encontra para o exercício da liderança 
em sua função de gestor? 

 

Resposta 5: 

A Burocracia. 

 

6. Deixe um recado que considera fundamental para o exercício da liderança na 
posição de gestor? 

 

Recado: 

Todo gestor deve antes de tudo se colocar no lugar dos profissionais que estão 

dentro da sala de aula, para poder ajudar e auxiliar de forma positiva e significativa o 

processo de ensino/aprendizagem. 

Unir todas as forças em prol da educação de qualidade. 
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   Professor  

 

1.  Você se vê mobilizado (a) a participar das atividades da escola? Se 
responder afirmativamente, aponte em quais e comente. 

 

Resposta 1:  

Sim, mas na medida em que identifico e percebo na gênese da atividade/projeto 

um empenho e um engajamento por parte dos principais agentes envolvidos de 

modo mais direto, logo a partir daí, passo a me reconhecer como parte integrante 

junto aos demais atores. Quando as atividades correspondem às expectativas 

citadas, participo: da elaboração, organização, execução, projeção e reflexão. 

 
2. Como vê a participação de todos os outros atores? (alunos, professores, 

funcionários, pais e comunidade em geral) 
 

Resposta 2:  

Efetiva. Temos abertura para propor e discutir idéias que consideramos 

favoráveis ao processo de ensino/aprendizagem. 

 
3. Quais as habilidades que estão mais presentes no perfil de liderança do gestor 

da escola em que trabalha? 
 

Resposta 3:  

Em termos mais amplos, ou seja, no que tange as competências destaco a sua 

capacidade de: organizador (tempo, espaço, pessoas, objetivos, conteúdos e 

tarefas), porém, naquilo que refere a suas habilidades pontuo sobre o reconhecer o 

professor como sujeito no processo ensino-aprendizagem e não apenas uma mera 

engrenagem. 
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4. Como vê a relação entre liderança do gestor e a qualidade do trabalho 

educativo que você desenvolve em sala de aula? 

 Resposta 4: 

Quando o gestor confia ao profissional uma responsabilidade e autonomia para 

realizar o seu trabalho em sala de aula, essa relação garante de forma positiva o 

trabalho do educador. Fazendo me sentir um profissional mais capacitado e 

motivado a trabalhar. 

 
5. Considerando suas necessidades como professor, deixe um recado que 

considera fundamental para o exercício da liderança de um gestor. 

Resposta 5: 

Que os gestores lembrem-se sempre de como era a época dele quando davam 

aulas, quais eram suas necessidade e barreiras, e a partir daí, agir em prol do bom 

trabalho do professor em sala de aula. 

 

1. Análise 

Com as respostas que obtive pelos profissionais atuantes da área de 

educação, pude perceber que a liderança, realmente causa impacto no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Quando os professores se sentem sujeitos nesse processo, eles se sentem 

no dever de garantir resultados no seu papel de educador. A motivação contagia 

todo o grupo e eles começam a reconstruir e perpetuar a filosofia da escola. 

O gestor democrático, ação implícita na concepção de liderança, garante que 

cada ator da escola busque uma responsabilidade e cumpra com ela. 

Os alunos e a comunidade começam a agir de forma consciente nesse 

processo, eles começam a incorporar a filosofia da escola, começam a defender seu 

contexto e a criar condições melhores para se aprender e ensinar. 

Todos os atores participam efetivamente de cada conquista da escola. 
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V. Plano de Intervenção 

A AM – Assessoria e Consultoria Pedagógica S/C Ltda. por meio de um 

amplo estudo sobre liderança nas escolas, desenvolveu uma assessoria para 

auxiliar os gestores, em seu próprio ambiente de trabalho. Acumula conhecimentos 

específicos do conceito de liderança, experiência e resultados concretos que a 

qualificam, para assessorar e avaliar, o contexto e o comportamento dos atores que 

preenchem o espaço escolar. 

As grandes e constantes transformações sociais, científicas e tecnológicas 

passaram a exigir um novo modelo de escola, logo, um novo perfil de dirigente, 

como comportamento, habilidades e formação específicos para o cargo e a função-

gestor. 

O novo enfoque apresenta o conceito de liderança educacional, que hoje é, 

uma competência essencial para o bom desempenho do trabalho do diretor escolar.  

Esse paradigma de gestão exige uma nova postura no encaminhamento das 

questões escolares, baseados nos princípios de participação, autonomia, 

autocontrole, e responsabilidades.  

Uma conduta de liderança efetiva, pode garantir a qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Portanto, a assessoria tem como objetivo qualificar educadores (gestores e 

educadores) para trabalhar de forma competente, nos novos parâmetros da 

educação atual. 

� Desenvolver o auto-conhecimento do líder e seus liderados; 

� Trabalhar em equipe; 

� Orientar nos conhecimentos legais e conceituais; 

� Ajudar a diagnosticar os problemas principais; 

� Ensinar a priorizar e a delegar as tarefas e; 
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� Fazer o diretor se posicionar como um líder legítimo. 

 

A boa gestão é uma característica significativa das melhores escolas 

(Geatter.1992. 33 p.) 
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Ementa 

A AM – Assessoria e Consultoria Pedagógica S/C Ltda. ocupa-se do processo 

de mudança na gestão escolar atual em sua multidimensionalidade: humana, 

econômica, política e social. Entende o diretor como mediador das políticas 

educacionais e o principal agente motivador para as mudanças e mobilizações 

necessárias. 

O trabalho de assessoria visa, articular conhecimentos teóricos com as 

práticas e acontecimentos do dia-a-dia, garantindo a atuação comprometida com a 

transformação social e a ação efetiva de liderança. 

Ao longo de (1) um ano será necessário propiciar ao diretor condições de: 

� Realizar uma comunicação efetiva dos acontecimentos, atividades e 

propostas da escola; 

� Redefinir  com a equipe de gestão escolar e a comunidade o objetivo da 

escola: visão, valores e a missão da instituição; 

� Conhecer sua equipe: auto-avaliação e a avaliação dos seus liderados; 

� Ser empreendedor; 

� Fazer um planejamento para conseguir realizar de forma positiva e 

efetiva as decisões da escola; 

� Trabalhar as relações inter-pessoais; 

� Desenvolver o espírito de liderança. 

 

Metodologia 

O trabalho será realizado com a utilização de textos sobre liderança, 

acompanhamento nas reuniões da escola, diálogos e reflexões sobre os 

acontecimentos do dia-a-dia, produção de relatórios, promover reuniões de 

avaliação do grupo, criar possibilidades de aprimoramento contínuo nos níveis 
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pessoal e profissional, construir junto com o grupo um canal de comunicação efetiva 

e trabalhar o auto-conhecimento do gestor e do grupo. 

Serão utilizados: 

Textos, palestras, cursos, tecnologia, jornais e câmera. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada, por meio, da montagem de um cenário (com fotos 

ilustrativas de antes e depois da assessoria), depoimentos em grupo (perspectivas, 

objetivos alcançados e sugestões), auto-avaliação de todos os participantes no 

processo de mudança e avaliação sobre a postura de liderança do gestor (o que ela 

contribuiu na melhora do processo de ensino aprendizagem) 

 

Localização 

O escritório está situado na Rua José Estevão de Magalhães, 240 – Vila 

Campestre – Zona Sul - São Paulo – SP 

O escritório denominado “Home Office” não esta localizado num espaço 

comercial, porque a maior parte do serviço será realizada em locais externos, e o 

escritório fica apenas para organizar e planejar o trabalho. 
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Recursos Humanos 

Pedagogo 3000,00 

Contador 2500,00 

Professor 2500,00 

Faxineira 600,00 

Recursos matérias 

3 notebooks 5100,00 

3 Nextel 750,00 

1 telefone sem fio 100,00 

1 Computador 1700,00 

1 Fax 599,00 

1 Impressora Multifuncional HP laserJet M1120 – 599,00 = Total – 8.848,00 

Despesas Mensais 

Água – 60,00 

Luz – 100,00 

Telefone – 60,00 

Celular Plano ideal 200 - 360,00 

Material de escritório – 100,00 

Material de limpeza – 120,00 

Gasolina – 200,00 

Estacionamento – 100,00 

Salários – 8.600,00 = Total mensal – 9.700,00 
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CONTRATO SOCIAL 

AM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA  S/C LTDA 

 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social: 

 

ALINE CRISITNA DE SOUZA, brasileira, solteira, pedagoga, portadora do  

CPF.nº 329.754.798-75 e do RG nº 43.901.602-2 residente e domiciliado na Rua 

Raiz da Serra nº 66 – CEP 04347-1010 - Jabaquara – São Paulo – Capital. 

MÁRIO JOAQUIM DE SOUZA, brasileiro, solteiro, professor, portador do  

CPF.nº 022.623.708-77 e do RG nº 15.863.009, residente e domiciliado na Rua Raiz 

da Serra nº 119 –CEP 04347-010 - Jabaquara – São Paulo – Capital. 

VERA LUCIA DE SOUZA, brasileira, solteira, contadora, portadora do CPF 

.nº 001.295.328-86 e do RG nº 9+800.006 residente e domiciliado na Rua Antonio 

Madi  nº 251 –CEP 04347-000 - Jabaquara – São Paulo – Capital. 

 

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos 

termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:  
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DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA.  

A sociedade gira sob o nome empresarial  AM - ASSESSORIA E 

CONSULTORIA PEDAGÓGICA  S/C LTDA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. 

 A sociedade tem sede na Rua José Estevão de Magalhães nº 240 – Vila 

Campestre –CEP 04332-050 – São Paulo, Capital.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA.  A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou 

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que 

aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do 

capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/ 2002.  

 

 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social a prestação de 

serviço de assessoria e consultoria pedagógica. 

 

CLÁUSULA QUINTA.  A sociedade iniciará suas atividades na data do 

arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.  

 

 

 

 



 

 

44

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS 

 

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 25.000.00 (vinte 

e cinco  mil reais), dividido em 600 quotas no valor nominal de R$ 100,00(cem reais) 

cada uma, integralizadas, neste ato , em moeda corrente do País, pelos sócios, da 

seguinte forma: 

 

Sócio N° de 

Quotas 

Valor  R$ 

ALINE CRISTINA DE 

SOUZA 

1250 

0 

12.500,00 

MARIO JOAQUIM DE 

SOUZA 

650 

5 

6.250,00 

VERA LUCIA DE SOUZA 650 

5 

6.250,00 

Total  

00 

25.000,00 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 

ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios a quem fica 

assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua 

aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 

social. (art. 1.052, CC/2002)  
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DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

 

CLÁUSULA NONA.  A administração da sociedade será de todos os sócios, 

em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação 

ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 

atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo 

vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos 

termos do art. 1.064 da Lei n° 10.406/2002. 

 

§ 1º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma 

retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo 

entre os sócios. 

 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de 

dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 

ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)  

 

 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 

sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo 

possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor 

de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  O(s) Administrador(es) declara(m), sob as 

penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da 

sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)  

 

DO FORO 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  Fica eleito o foro de São Paulo para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 

(três) vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios. 

São Paulo, 10 de Outubro  de 2008 . 

  

 

______________________________________________ 

ALINE CRISITNA DE SOUZA 

 

 

______________________________________________ 

MARIO JOAQUIM DE SOUZA 

 

 

______________________________________________ 

VERA LUCIA  DE SOUZA 
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Testemunhas: 

 

_________________________________________  

Ana Maria de Oliveira 

RG 15.895.779 - SSP 

 

______________________________________     

Ivan Cacciatore Velloso 

RG 5.677.127 - SSP 
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VI. Considerações Finais 

O espírito de liderança do gestor é uma competência que compõe 50% dos 

resultados positivos na qualidade de ensino/aprendizagem nas instituições públicas. 

Isso, porque ele permite que as políticas educacionais (Governo) não afetem de 

maneira negativa, privando, engessando e inibindo as ações dos atores que atuam 

de modo mais imediato e direto no contexto escolar. 

Quando o gestor está empenhado, tanto quanto os demais atores da 

comunidade escolar, para buscar resultados positivos no processo de 

ensino/aprendizagem, isso refletirá em todo o contexto externo e interno da escola. 

A postura de liderança democrática valoriza e tem como principal instrumento 

os recursos humanos. Esta valorização possibilitará aos profissionais  usarem seus 

conhecimentos e metodologias de forma mais autônoma, logo, todos se 

reconhecerão como parte integrante da equipe escolar. 

A valorização do profissional garante o desempenho no trabalho, o espírito de 

equipe fica em evidencia, o investimento na capacitação profissional aumenta, os 

recursos materiais são utilizados em prol do ensino/aprendizagem, as pessoas se 

sentem responsáveis e agem como tal, dentro do contexto escolar. 

Essa liderança tem efeito cascata, a ação de cada um, terá efeitos sobre o 

outro e juntos, construirão uma escola com ensino de qualidade efetivo. 

A escola, mais do que recursos tecnológicos e metodológicos, precisa ter 

profissionais dedicados e capacitados para atingir o produto final (educação de 

qualidade), por isso, a liderança é destacada como fator decisivo deste processo. 

Ela consegue superar as barreiras e aliar os poucos recursos com a produção 

humana, pois sem ela, não adiantaria ter os melhores recursos matérias. 

Por fim, posso considerar que não temos os melhores recursos, mas temos 

profissionais capacitados e capazes de se unir e trabalhar em prol de uma educação 

de qualidade efetiva.  

A esperança e a ação devem caminhar juntas. 
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VII. Seção de anexos 

 

1. Carta de apresentação 

Entrevistadora: Aline Cristina de Souza  

Idade: 22 anos 

Curso: Pedagogia 

 

Sou aluna da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP e 

estou fazendo um trabalho de pesquisa, cujo tema é: O exercício da liderança na 

gestão pedagógica como condição fundamental para a melhoria da qualidade de 

ensino nas escolas. 

Quero por meio dessa entrevista, ler um relato subjetivo e realista da 

realidade do ambiente educacional, com foco na competência de liderança e fazer 

um comparativo do que eu observei. 

Todas as informações serão lidas e relatadas no meu Trabalho de Conclusão 

do Curso, mas asseguro sigilo do seu nome. 

Muito obrigada pelo seu tempo e dedicação ao responder esse questionário. 

 

São Paulo, Novembro de 2008. 

 

Aline Cristina de Souza 
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2. Modelo do questionário proposto ao gestor 

 Identificação Gestor 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Formação: 

Tempo de Formação: 

Anos de atuação em educação: 

Cursos Complementares: 

Instituição em que trabalha? 

Questões: 

1. Qual é a sua estratégia para conseguir a participação efetiva de todos 

os atores da comunidade educativa (alunos, professores, funcionários e pais) no 

projeto educacional da escola? 

2. Como você trabalha / lida com as divergências que acontecem dentro 

da Instituição escolar? 

3. Como vê a relação entre liderança do gestor e a qualidade do trabalho 

educativo dos professores em sala de aula? 

4. Quais são as habilidades mais presentes na sua ação como liderança? 

5. Quais as dificuldades mais comuns que encontra para o exercício da 

liderança em sua função de gestor? 

6. Deixe um recado que considera fundamental para o exercício da 

liderança na posição de gestor? 
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3. Modelo de questionário proposto ao professor 

          Identificação do Professor 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Formação: 

Tempo de Formação: 

Anos de atuação em educação: 

Cursos Complementares: 

Instituição em que trabalha? 

Questões: 

1. Você se vê mobilizado (a) a participar das atividades da escola? Se 

responder afirmativamente, aponte em quais e comente. 

2. Como vê a participação de todos os outros atores? (alunos, professores, 

funcionários, pais e comunidade em geral) 

3. Quais as habilidades que estão mais presentes no perfil de liderança do 

gestor da escola em que trabalha? 

4. Como vê a relação entre liderança do gestor e a qualidade do trabalho 

educativo que você desenvolve em sala de aula? 

5. Considerando suas necessidades como professor, deixe um recado que 

considera fundamental para o exercício da liderança de um gestor. 

 

 

 

 


