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MÓDULO 4: INTRODUÇÃO À 
GESTÃO PÚBLICA

 Este módulo tem como objetivo orientar os diretores escolares quanto aos princípios, aos
fundamentos, à identificação do perfil do gestor público e à aplicação da gestão pública na gestão 
da escola pública paranaense. Ele é composto por quatro unidades:

Unidade 1
Gestão Pública:

Princípios e Fundamentos

Unidade 3
O Diretor Escolar enquanto 

Gestor Público: 
Questões Administrativas

Unidade 2
O Perfil do Gestor Público

Unidade 4
O Diretor Escolar enquanto 

Gestor Público: 
Questões Pedagógicas

Objetivo: 
Reconhecer os conceitos, fundamentos, e 
bases legais que dizem respeito à gestão 
em organizações públicas.

Objetivos: 
Identificar as atribuições da direção 
na gestão administrativa da escola, 
bem como refletir sobre a importância 
de conhecer e seguir as orientações 
específicas da Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná (Seed-PR) e a 
legislação vigente.

Objetivo:
Desenvolver algumas das competências e 
atitudes desejáveis para o perfil e atuação 
do gestor em organizações públicas.

Objetivo:
Identificar as atribuições da direção na 
gestão pedagógica da escola, bem como 
refletir sobre a importância de conhecer 
e seguir as orientações específicas da 
Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (Seed-PR) e a legislação vigente.
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Prezado gestor,
 O que esperar de um gestor público? As ações ligadas à gestão 
pública requerem um perfil profissional específico? Quais as relações 
existentes entre o perfil do gestor público e a gestão escolar?
 Como em qualquer organização pública, a função do gestor prevê 
o desenvolvimento de um conjunto de ações que envolvem, entre outras 
atividades, a organização, o planejamento, a execução e o controle de 
projetos, tendo em vista o alcance de determinados objetivos. Para que 
um gestor público possa desenvolver todas essas atividades, é necessário 
(e desejável) um conjunto de atitudes e competências que fundamentam 
o exercício de sua função.
 Assim, a gestão escolar, enquanto gestão pública, desenvolve 
ações na escola e possui atribuições que são necessárias para colocar 
em prática princípios, competências e fundamentos que alicercem a 
atuação da direção escolar, tais como: liderança, visão sistêmica (da 
totalidade), capacidade inovadora, competência técnica, conduta ética, 
entre outras.
 Nessa perspectiva, serão apresentados temas e conceitos 
fundamentais ao perfil de um gestor que se encontra inserido em 
organizações públicas, como é o caso do diretor e do diretor 
auxiliar. O material também 
apresentará situações que podem 
vir a ocorrer no cotidiano da escola 
e que possibilitem reflexões sobre 
as competências que devem ser 
colocadas em prática.
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1  AFINAL, QUEM É O GESTOR PÚBLICO?

 Antes de discutir sobre os saberes, as atitudes e as competências esperadas para o perfil 
daqueles que assumem a tarefa da gestão pública, é importante saber definir quem é o gestor público.

Quando você pensa em “gestão pública” o que vem a 
sua cabeça? Você consegue perceber que, ao assumir 
a direção da escola, também está desempenhando a 

função de gestor público?

 O conceito de gestor público já está 
definido pela própria ação que exerce. Esse 
profissional é aquele que administra, atua e 
tem responsabilidade direta com o patrimônio 
público pelo qual se deve zelar e prestar contas 
à sociedade.
 Nessa perspectiva, pode-se dizer que 
o gestor público é aquele designado, eleito ou 

nomeado formalmente, conforme previsto em 
regulamentos específicos (leis) para exercer a 
administração de órgão ou entidade integrante 
da administração pública. Na escola, o diretor 
e o diretor auxiliar são escolhidos, por meio 
de consulta à comunidade, para gerirem a 
escola e representarem os interesses de toda 
comunidade escolar.
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O  gestor  público  não age como “dono” da instituição 
ou como aquele que pode fazer o que lhe pareça mais 
cômodo, de acordo com sua vontade pessoal. Na 
administração pública, só lhe é permitido fazer o que 
a lei autoriza.

 Como a atuação do gestor público está voltada para a prestação do serviço público, seus 
objetivos e sua representação devem estar voltados aos interesses sociais à qualidade do serviço que 
está prestando.

       Situação:
  Em determinada escola da rede estadual aconteceram, durante o 
ano, três eventos aos sábados, envolvendo os alunos. Nesses eventos, os 

alunos saíram pela comunidade divulgando a festa que aconteceria na escola 
no final do ano. Apesar dessas atividades não estarem previstas no Projeto 
Político-Pedagógico da escola, todos esses dias foram considerados como 
letivos, com o consentimento do diretor.

Podemos dizer que esse diretor está agindo de acordo com a legislação 
vigente? O que diz a Lei de Diretrizes e Bases sobre a jornada de trabalho do 

efetivo escolar? Os alunos não estariam prejudicados em relação aos conteúdos 
não desenvolvidos nestes dias?

        Reflexão: 
 A escola é um espaço de direito, em especial para as crianças e os jovens 
que dela fazem parte. Ao organizar o calendário escolar anual, as instituições de 
ensino se organizam para cumprir a legislação vigente e garantir a carga horária 

que é de direito dos alunos. Em situações como a descrita acima, o diretor deve 
refletir sobre a real necessidade dessas atividades desenvolvidas na escola, se 

estas contribuem efetivamente para a aprendizagem dos alunos e se fazem 
parte do planejamento pedagógico da escola. Cabe à direção assegurar o 
cumprimento do calendário escolar, da legislação educacional vigente e das 
normas e instruções repassadas pelo sistema estadual de ensino.
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1.1 ATRIBUIÇÕES DO GESTOR PÚBLICO

 Pode-se dizer que as atribuições de um gestor público são definidas 
basicamente por leis e documentos regulatórios específicos do órgão ou da 
entidade por ele administrados. No caso do gestor escolar, pode-se citar o 
documento Fundamentação legal para elaboração do Regimento Escolar 
da Educação Básica - 2017 - DLE/SEED, que será detalhado de forma 
mais específica nas unidades 3 e 4 deste módulo.
 Há, porém, atribuições que se estendem a todos os gestores que 
desempenham funções em organizações públicas. Essas atribuições são 
baseadas em normas e princípios, conforme já citados na unidade 1, que se 
revelam inerentes à própria atividade desempenhada pelo gestor público, 
a saber:

• Prestar contas de sua gestão a partir de prazos definidos em regulamento 
próprio.

• Realizar o acompanhamento e o controle, em termos físicos e 
financeiros, da execução do orçamento e dos programas de trabalho.

• Responsabilizar-se por uma gestão fiscal que assegure o equilíbrio das 
contas.

• Zelar pelos bens, direitos e valores de propriedade da organização ao 
qual está inserido.

• Autorizar a celebração de contratos e convênios, atendendo aos 
interesses e às finalidades da organização ao qual está inserido.

• Realizar a gestão de pessoas, priorizando a formação continuada e a 
valorização dos profissionais quanto ao desempenho de suas funções 
dentro das organizações.

 Vale ressaltar que, embora a função da direção escolar esteja 
atrelada a um estabelecimento de ensino específico, suas atribuições 
têm efeito direto sobre toda a comunidade escolar (pais, estudantes, 
professores, funcionários etc.).
 Assim, ainda que o trabalho do gestor público tenha que estar 
amparado em bases legais, a atuação na direção escolar também precede 
de algumas competências e características desejáveis e que, de certa 
forma, contribuem para colocar em prática as ações que exerce.

O perfil de um gestor 
público pode influenciar 
consideravelmente na 
tomada de decisões, 
que podem ser de 
mudanças e inovações 
ou puramente baseadas 
em interesses pessoais.  

Anotações

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/manual_regimento2017.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/manual_regimento2017.pdf
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1.2 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DESEJÁVEIS PARA O PERFIL DO 
GESTOR PÚBLICO

 Como se pode notar, há um “padrão” definido sobre a função e sobre as atribuições do 
diretor e do diretor auxiliar, já que a atuação deles será baseada em leis e regulamentos que regem as 
organizações públicas. No entanto, há, também,  competências e conhecimentos específicos esperados 
para a atuação desses profissionais como gestores públicos.
 Em primeiro lugar, é importante observar que não são somente as experiências profissionais 
ou a formação acadêmica que definem o perfil de um gestor público, apesar de serem elementos 
importantes. Para além das experiências profissionais, o perfil de um gestor se constrói a partir 
de alguns princípios e fundamentos, dentre os quais destacam-se: o conhecimento, as atitudes, a 
cidadania e a conduta ética (SCHIKMANN, 2006). 

 É muito importante que a direção escolar considere esses fundamentos e princípios como 
parte de seu fazer diário, internalizando seus conceitos e colocando-os em prática no desempenho de 
suas funções.
 Esses   princípios e fundamentos são essenciais para a definição do perfil e para a conscientização 
da função de diretor e diretor auxiliar na gestão pública escolar. As decisões de um gestor influenciam 
diretamente nas ações que envolvem processos de comunicação, integração de informações, gestão 
financeira, de pessoas, de infraestrutura, e podem tornar a gestão mais participativa ou mais burocrática.

UNIDADE 2
O PERFIL DO GESTOR PÚBLICO
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Situação:
O dia a dia do diretor de uma determinada escola 
estadual é cheio de tarefas e compromissos. Em 
meio à gestão de recursos humanos, de materiais 
e de financeiros, não sobra tempo para atender 
professores, alunos e funcionários da escola. Estes, 
por sua vez, relatam que tentam dialogar com o 
diretor, mas a sua agenda está sempre cheia e por 
diversos momentos ele não se encontra na escola.

A postura assumida por esse diretor é justificável? 
Você acredita que é possível atender às demandas 
da comunidade escolar sem dialogar e ouvir as suas 
necessidades?

Reflexão: 
É importante o diretor assumir uma postura de 
proximidade e de diálogo. Alunos, professores e 
funcionários devem perceber sua presença não 
somente quando há um problema ou algo que não 
funciona na escola, pois, dessa forma, corre-se 
o risco de ser percebido apenas como aquele 
que critica, censura ou pune. É importante, 
também, que o diretor organize seu horário 
de trabalho diário, respeitando as prioridades da 
escola, planejando momentos para estar junto da 
comunidade escolar, bem como que a ouça, a elogie, 
a encoraje e a motive.

“Enquanto isso,
  na escola...”

UNIDADE 2
O PERFIL DO GESTOR PÚBLICO
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2 A LIDERANÇA NA GESTÃO PÚBLICA
 
 Tomar iniciativa, coordenar uma ação e decidir pela equipe são ações comumente relacionadas 
à pessoa que se destaca em um determinado grupo e que exerce uma posição de maior responsabilidade 
nas tomadas de decisões. O profissional que atua e exerce essa posição é considerado líder ou aquele que 
exerce liderança sobre outras pessoas.
 É muito comum atribuir ao gestor o papel de líder, mas, na prática, nem sempre acontece de um 
gestor exercer de fato a liderança. Assim como a população espera que um gestor público assuma um 
papel de líder diante da sociedade, o mesmo ocorre com a comunidade escolar, que espera dos gestores 
escolares (diretores e diretores auxiliares) o exercício da liderança diante das ações que lhe são atribuídas.

Todo gestor pode ser considerado, de fato, um líder?

 De acordo com Lück (2008), a capacidade de liderança não é inata, mas se desenvolve num 
processo social a partir do entendimento de que se faz parte de uma equipe que compartilha de interesses 
e de responsabilidades sociais em comum. Segundo a autora, a 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 (LÜCK, 2008, p. 95).
 Para exercer a liderança, serão requeridas do gestor público ações e atitudes que competem à 
liderança, como, por exemplo, unir pessoas para realizarem uma determinada tarefa, alcançar um resultado 
esperado ou cumprir determinados objetivos.
 Os termos liderança e gestão não podem ser compreendidos como sinônimos. Para os autores 
Oliveira, Sant’anna e Vaz (2010), parece ser mais comum que as competências dos líderes estejam 
vinculadas às habilidades e atitudes, enquanto que as competências requeridas aos gestores estão 
voltadas mais para o conhecimento técnico. Para o exercício da gestão escolar serão necessárias tanto as 
competências de liderança quanto o conhecimento técnico.



Situação:
 Um professor de Língua Portuguesa 
de uma determinada escola quer iniciar 
um projeto interdisciplinar, mas está com 
dificuldades, pois necessita do apoio e da adesão 
dos professores de outras disciplinas (que estão 
resistentes em participar da iniciativa). 
Além disso, o projeto prevê a utilização de 
recursos e espaços específicos da escola. 
Ao relatar a sua intenção, o diretor previu vários 
obstáculos e demonstrou dificuldade em integrar o 
corpo docente no desenvolvimento das ações previstas. 
Sem contar com o apoio necessário, o professor acabou 
desistindo da iniciativa.

Como o diretor deveria agir no caso relatado acima? Ao 
levar a situação para ao diretor da escola, qual seria a 
postura esperada pelo professor? O diretor da escola 
agiu de acordo com o que se espera de um líder?

Reflexão: 
 O diretor da escola, juntamente com a equipe 
pedagógica, também é responsável pelos resultados 
dos processos de ensino e aprendizagem. Cabe à gestão 
escolar, enquanto liderança na escola, incentivar e 
viabilizar processos, além de dar condições para o 
desenvolvimento de ações pedagógicas a partir do 
interesse e necessidade do corpo docente.

“Enquanto isso,
  na escola...”

15
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 A partir da análise de um conjunto de entrevistas e da menção de diversos atributos, os autores 
Oliveira, Sant’anna e Vaz (2010) identificaram algumas competências requeridas ao perfil de um líder 
público brasileiro. A seguir, algumas características desse profissional:

Competências Evidências

Capacidade de 
comunicação

Para formar uma boa equipe, é preciso utilizar boas formas de comuni-
cação. Nesse caso, não somente a presencial, mas também a que utilize 
recursos tecnológicos.

Capacidade de lidar com 
as pessoas

Conhecer e “interpretar” as pessoas para atuar junto delas e obter aquilo 
que de melhor possam desenvolver em suas ações.

Legitimidade

Assumir uma postura correta frente aos processos e às ações que 
desenvolve, e estar em conformidade com as leis é fundamental para o 
envolvimento das equipes lideradas, além de demonstrar coerência na 
condução do trabalho que exerce.

Bom senso Um líder precisa ter bom senso, ou seja, sabedoria tanto para se adequar 
às regras como para fazer bons julgamentos e escolhas.

Capacidade de 
agregação

Capacidade de agregar esforços, ou seja, identificar as potencialidades 
de cada membro da equipe e dividir as tarefas de acordo com essas 
potencialidades, a fim de movimentar o grupo acerca de uma causa, 
um fim.

Disciplina
É preciso persistir na resolução de problemas, pois nem sempre as 
mudanças são visíveis a curto prazo. Disciplina e método são essenciais 
para alcançar os objetivos que se deseja.

Visão sistêmica
Visão do “todo”, do mundo, do país, de cada segmento que compõe a 
escola - alunos, professores, funcionários, pais e comunidade entorno - 
com olhar para o sistema público.

Espírito de 
comprometimento

Sentimento de unidade, de propósito e de apego a um ideal, evitando ou 
sabendo administrar possíveis conflitos.

 Fonte: Adaptado de Oliveira, Sant’anna e Vaz, 2010.

Analisando o quadro anterior, quais seriam as 
competências necessárias (e que você destacaria) 
para a sua atuação enquanto diretor escolar?
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 Assim como pode acontecer com o 
gestor público, talvez a direção escolar encontre 
dificuldades em desenvolver a liderança. Isso 
porque liderar pressupõe não apenas comandar, 
mas sustentar e apoiar uma equipe formada por 
pessoas com características distintas, o que é um 
grande desafio mesmo para os mais experientes.
 Diante disso, é importante a um gestor 
público, bem como aos gestores escolares, saber 
delegar, ou seja, dar autonomia e, até certo 
ponto, poder de decisão, para que a sua equipe 

de trabalho possa realizar as tarefas da melhor 
forma possível.
 Delegar é saber descentralizar as ações, 
é assumir uma postura democrática em relação 
ao trabalho a ser desenvolvido, considerando, 
inclusive, que outras pessoas da equipe também 
possam se destacar e assumir lideranças no 
exercício de suas funções. Para delegar é preciso 
ter clareza sobre as demandas e acompanhá-las 
sem se isentar da responsabilidade acerca das 
decisões necessárias.

3 VISÃO SISTÊMICA, COMPETÊNCIA TÉCNICA E CAPACIDADE 
INOVADORA 

 Pode-se afirmar que a visão sistêmica, a competência técnica 
e a capacidade inovadora são interdependentes e primordiais ao 
perfil de um gestor público. De certa forma, a visão sistêmica 
colabora com o desenvolvimento da competência técnica que, 
por sua vez, possibilita o desenvolvimento de ações inovadoras.
 A partir da competência técnica, o gestor público 
gerencia, coordena, organiza e acompanha as atividades que sua 
equipe exerce de modo adequado e com base em planejamentos.
 A  competência técnica é o conhecimento profundo – no 
que se refere aos métodos, processos e procedimentos – das atividades 
desenvolvidas por sua equipe. Refere-se, também, à proatividade e 
autodomínio para resolução de problemas urgentes, confusos e complexos. 
Para isso, é preciso conhecimento específico da área em que atua, além de 
uma visão global sobre gerenciamento em organizações públicas.
 Essa visão global é a visão sistêmica, ou seja, é a capacidade que o gestor público deve ter 
quanto à compreensão da dinâmica institucional, das relações políticas e sociais na qual a sua atividade 
está inserida, e de como os resultados dessas atividades impactam ou agregam valor à sociedade.
 No caso do diretor e do diretor auxiliar, ter uma visão sistêmica é compreender que a escola faz 
parte de um sistema maior, que pertence a uma rede e que responde a políticas públicas específicas. É 
necessário, também, olhar ao redor da escola e compreender a comunidade na qual ela está inserida.
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 Algumas das atitudes esperadas do 
gestor público em relação à visão sistêmica¹  
são:
• buscar, organizar e transmitir informações 

relevantes;
• desenvolver percepção sobre as pessoas 

que trabalha;

• saber lidar com a diversidade de opiniões;
• receber críticas profissionais de forma 

construtiva;
• valorizar, promover e reconhecer as 

contribuições de outras áreas;

• agir com cidadania e responsabilidade.

        Situação:
  Foi realizada uma pesquisa com os diretores das escolas públicas 
do Estado “X”. Nesta pesquisa, 65% dos entrevistados compreendem 

que a visão sistêmica e a competência técnica estão relacionadas à 
resolução das tarefas administrativas e às questões burocráticas da escola.

Você concorda com a opinião desses diretores? Será que a competência 
técnica está relacionada somente ao fazer administrativo da escola? 

O que você entende por visão sistêmica quando pensa em seu trabalho 
enquanto diretor de escola pública?

        Reflexão: 
 O diretor deve refletir sobre o verdadeiro papel social da escola que é o 
de ensinar. A preocupação com a aprendizagem dos alunos não deve ser apenas 
do corpo docente ou da equipe pedagógica. Nesse caso, ter visão sistêmica 
e competência técnica é ter capacidade de ir além das questões financeiras e 

administrativas, é não se focar somente em questões burocráticas. Para isso, é 
preciso delegar, trabalhar de forma colaborativa, pois, assim, será possível 

se dedicar de forma mais efetiva às questões pedagógicas, acompanhar 
e planejar avaliações internas e externas, analisar e atualizar o Projeto 
Político-Pedagógico, fazer valer o plano de ação da escola, acompanhar 
de perto a comunidade escolar e compreender de fato suas reais 
necessidades e o que é prioridade para a escola.

¹Adaptado de SEPLAG, 2007.
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 Na gestão pública é fundamental tratar 
os assuntos com o máximo rigor técnico, 
cumprindo com os prazos estabelecidos e de 
acordo com a legislação vigente. Além disso, a 
competência técnica também significa exercer 
a função e executar as tarefas com qualidade, 
considerando os princípios de eficiência e 
eficácia.
 Os princípios de eficiência e eficácia 
estão interligados. O primeiro tem mais 
relação com a otimização do tempo, estratégias 
e recursos utilizados para a realização de 
determinadas tarefas. A eficácia, por sua vez, 
está diretamente ligada aos resultados das 
ações planejadas e realizadas pelos gestores 
públicos, que são considerados eficazes 
quando conseguem obter bons resultados no 
desempenho de suas funções.
 Algumas das atitudes esperadas do 
gestor público em relação à competência 
técnica²  são:

•  ser proativo (tem a ver com o 
comportamento e está relacionado 
ao ato de planejar e executar ideias 
e tarefas, na tentativa de evitar ou 
resolver possíveis problemas);

•  buscar aperfeiçoamento contínuo dos 
processos de trabalho e de sua equipe;

•  demonstrar segurança técnica e 
compartilhar seus conhecimentos;

•  realizar as atividades nos prazos 
estabelecidos;

•  realizar registros e organizar 
documentos concernentes a sua área de 
atuação;

•  articular teoria e prática, considerando 
uma visão integradora.

 Para além da competência técnica e da 
visão da sistêmica (da totalidade), há outro 
fator importante atribuído ao perfil do gestor 
público: a capacidade inovadora.
 É fato que, com o passar do tempo, 
as organizações mudam, bem como as 
necessidades das pessoas, os processos e 
as tecnologias. A inovação, neste caso, não 
significa invenção ou descoberta de algo 
novo, mas, sobretudo, diz respeito à adoção 
de estratégias inovadoras que objetivam 
mudanças no exercício de sua função.
 O gestor público que busca inovações 
em seu processo de trabalho deve impulsionar 
sua equipe a “aventurar-se” na busca de 
soluções ousadas e a buscar criatividade na 
execução das ações relacionadas aos processos 
de trabalho. Algumas das atitudes esperadas 
do gestor público em relação à capacidade 
inovadora³  são:

•  demonstrar ousadia;
•  estimular a criatividade individual;
•  ter capacidade de aprender com os 

próprios erros;
•  estar aberto a mudanças e inovações;
•  saber lidar com as resistências às 

mudanças;
•  buscar soluções para os problemas;
•  demonstrar habilidade para propor 

ideias.

²Adaptado de SEPLAG, 2007.
³ Ibidem.
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 As atitudes relacionadas à capacidade inovadora são essenciais ao 
trabalho da direção escolar, pois as condições para administrar uma escola 
nem sempre serão ideais. Há problemas com infraestrutura, professores mal 
preparados, resistentes a mudanças, indisciplina por parte dos alunos, ou 
seja, podem ser diversas as dificuldades estruturais e organizacionais.
 Assim, os diretores com capacidade inovadora podem suprir boa parte 
das dificuldades enfrentadas na escola. Muitas dessas inovações ocorrem 
com a mudança de atitude das pessoas que fazem parte da comunidade 
escolar. Para isso, é preciso que o diretor e o diretor auxiliar conheçam os 
profissionais com os quais trabalham, identificando os interesses e a forma 
como cada um pode contribuir e se envolver com as questões pedagógicas e 
administrativas da instituição.

4 GESTÃO DE PESSOAS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

 Saber gerenciar pessoas e solucionar conflitos também são capacidades 
determinantes para o perfil de um gestor público. A gestão de pessoas é uma 
tarefa complexa, uma vez que cada um de nós possui características únicas e 
pessoais. Gerenciar pessoas significa interagir com elas, considerando a história 
particular de cada um, seus gostos, vontades e emoções. Significa, também, 
saber conviver com estilos diferentes e saber mediar interesses, necessidades e 
expectativas diversas.

Assista ao vídeo da 
professora Heloisa 
Lück, doutora em 

Educação e especialista 
em Desenvolvimento 

Educacional com o 
foco na gestão, em que 

são tratadas algumas 
competências desejáveis 

para o desenvolvimento do 
trabalho da gestão escolar. 

Disponível em: https://
youtu.be/jCR0BE70DhI

Anotações

https://youtu.be/jCR0BE70DhI
https://youtu.be/jCR0BE70DhI
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Enquanto gestor escolar, você sente que 
está preparado para gerenciar as pessoas 
que fazem parte de sua escola?

Os conflitos existem 
desde o início dos 
tempos e são uma 
realidade sempre 
presente nas 
relações humanas 
e de trabalho. Eles 
se originam da 
diversidade de pontos 
de vista entre pessoas, 
da pluralidade 
de interesses, 
necessidades e 
expectativas, da 
diferença entre as 
formas de agir e 
de pensar de cada 
um dos envolvidos 
(ANINGER, 2015).

 Pessoas e organizações são interdependentes. As pessoas 
dependem das organizações para sua subsistência e desenvolvimento 
profissional e, por outro lado, as organizações dependem das pessoas 
para atingirem seus objetivos e desenvolverem as ações com qualidade. 
Um grande desafio para qualquer gestor público é estabelecer uma 
separação entre o comportamento das pessoas e o das organizações, 
pois as organizações funcionam por meio das pessoas que, muitas 
vezes, decidem e agem em seu nome. Nesse sentido, é fundamental 
que os gestores públicos estabeleçam a forma como consideram as 
pessoas no contexto das organizações (CHIAVENATO, 1999).
 A gestão de pessoas no âmbito escolar requer do diretor e 
do diretor auxiliar uma postura de quem ouve, dialoga e valoriza as 
experiências de seus pares. Na escola, a gestão de pessoas é compe-
tência importante para a gestão escolar, que precisa ter conhecimento 
dos elementos que permeiam a atuação de pessoas, tais como: a 
comunicação, o relacionamento interpessoal, as dinâmicas de grupos e 
a resolução de conflitos (LÜCK, 2009).
 Pode-se definir a gestão de conflitos como a capacidade de prever 
ou de solucionar as tensões e os desacordos que comumente podem ocorrer 
no relacionamento entre as pessoas. É preciso identificar essas tensões e, 
ao mesmo tempo, trabalhar para impedir o crescimento do conflito.
 A escola pode ser palco de conflitos variados, principalmente 
em função da diversidade de pessoas que a compõe e que possuem 
características distintas no que se refere a idade, origem, condições 
socioeconômicas, culturais, etc. A direção escolar deve estar preparada, 
devendo saber trabalhar com a equipe e seus possíveis desentendimentos, 
evitando o sentimento de insatisfação e até mesmo de desordem na escola.

Anotações
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 Quando o conflito surge, cabe à gestão escolar (diretor e diretor auxiliar) estabelecer a forma 
como irá tratá-lo, se o conflito será negado ou ignorado, ou enfrentado e compreendido como um 
elemento transformador da instituição. É importante lembrar que esse assunto também será abordado 
na unidade 4 deste curso.

 Muitos gestores encaram os conflitos como algo construtivo e acabam tirando proveito das 
situações para aprender e superar desafios. O gestor público com competência para gerir pessoas e 
mediar conflitos, entre outras coisas, deve:

• saber negociar;
• saber ouvir;
• saber comunicar;
• criar uma atmosfera afetiva;
• criar um ambiente de confiança; e
• construir relações de cooperação.
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Situação:
Os professores da escola “X” foram informados pela direção 
da escola de que todos farão parte de um novo projeto, em que 
deverão desenvolver atividades e apresentar os resultados 
ao final das ações. Os professores estão revoltados com a 
direção da escola porque não foram ouvidos e, também, por 
acreditarem que o projeto trará “mais trabalho” para todos. O 
projeto envolve o uso de tecnologias e todos estão apreensivos 
quanto às mudanças que irão ocorrer em sala de aula. O 
diretor, por sua vez, supôs que o projeto seria bom para todos, 
uma vez que este prevê a melhoria da aprendizagem dos alunos 
e o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas. Mergulhado nas 
atribulações diárias, o diretor não encontrou tempo para dialogar 
com os professores sobre os desdobramentos do projeto

É possível que a partir da atitude do diretor iniciem conflitos na 
escola? Como a direção da escola poderia ter evitado os possíveis 
desentendimentos e aborrecimentos entre os professores? Qual o 
papel do planejamento na prevenção de conflitos?

Reflexão: 
A direção da escola precisa participar de forma mais direta 
das ações e planejamentos pedagógicos da escola. Cabe 
ao diretor dialogar com a equipe docente, apresentando 
a proposta, levando-os a refletir sobre os benefícios que o 
projeto trará para a escola e seus alunos. É preciso dar espaço 
para possíveis dúvidas e oportunidade para que possam refletir 
sobre os desdobramentos das ações que ocorrem na escola. O 
diálogo da direção e a postura mais próxima, demonstrando 
apoio e suporte, favorece o vínculo do professor e promove 
um sentimento de compromisso com as ações desenvolvidas na 
escola.

“Enquanto isso,
  na escola...”
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5 SÍNTESE DA UNIDADE 

 É importante ressaltar que as 
competências apresentadas neste material, 
voltadas para o perfil do gestor público, 
estão alicerçadas em discussões nacionais 
e em materiais de estudo que embasam 
cursos de formação voltados para a área da 
gestão pública. Pode-se ter como referência 
o Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização (GesPública); o Programa 
Nacional de Formação em Administração 
Pública (PNAP); e a Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap).
 Ainda que voltadas para uma visão mais 
ampla do gestor público e suas organizações, 
as competências apresentadas nesta unidade 
têm relação direta com o perfil que se deseja 
do diretor e do diretor auxiliar de uma escola, 
principalmente se considerado o momento 
atual em que se discute nacionalmente o 
aprimoramento da gestão das escolas públicas.
 Isso se refere a uma ação do Ministério 
da Educação, que em parceria com as 
secretarias estudais e municipais de educação 
e instituições públicas de educação superior, 
criou o Programa Nacional de Formação e 

Certificação de Diretores Escolares, instituído 
pela Portaria nº 1.118/2015. Entre outras ações, 
o programa busca disseminar padrões nacionais 
para diretores escolares.
 O comitê gestor do Programa Nacional 
de Formação e Certificação de Diretores 
Escolares, que conta com representantes do 
Ministério da Educação (MEC), do Conselho 
Nacional de Secretários da Educação (Consed) 
e da União Nacional dos dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), vem discutindo 
algumas competências requeridas à direção 
escolar a partir de domínios compreendidos 
como inerentes ao seu trabalho na escola, dentre 
os quais podem ser citados: o planejamento 
estratégico; a promoção da qualidade do ensino; 
a administração pública e a gestão democrática; 
a cultura profissional; e a relação com a 
comunidade escolar.
 Os conhecimentos e as competências 
aqui estudadas contribuem para fortalecer as 
ações da gestão escolar e, certamente, serão 
requeridas nas ações desempenhadas pelos 
diretores e diretores auxiliares de nossas escolas 
públicas.

 Nesta unidade o gestor público foi 
mostrado como aquele que administra, 
atua e tem responsabilidade direta sobre o 
patrimônio público e deve zelar e prestar 
contas à sociedade. Ele é designado, eleito ou 
nomeado formalmente, conforme previsto em 
regulamentos específicos (leis), para exercer a 

administração de órgão ou entidade integrante 
da administração pública.
 O gestor público não deve agir como 
“dono” da instituição onde ele pode fazer o 
que lhe pareça mais cômodo ou que considere 
sua vontade pessoal. Na administração pública 
só lhe é permitido fazer o que a lei autoriza.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=28491-portaria-1118-pdf&category_slug=dezembro-2015-pdf&Itemid=30192
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 Para além das experiências profissionais, 
o perfil de um gestor se constrói a partir de 
alguns princípios e fundamentos, dentre os quais 
se destacam: o conhecimento, as atitudes, a 
cidadania e a conduta ética.
 Além dos princípios e fundamentos 
já citados, há, também, a liderança, que 
corresponde a um conjunto de ações, atitudes e 
comportamentos assumidos pelo gestor com o 
objetivo de influenciar o desempenho da equipe 
de trabalho, unir pessoas para realizarem uma 
determinada tarefa, bem como a realização de 
objetivos organizacionais.
 Para ser um bom líder, é preciso ter uma 
visão sistêmica, além de competência técnica 
e capacidade inovadora - três características 
interdependentes e primordiais ao perfil de 
um gestor público. De certa forma, a visão 
sistêmica colabora com o desenvolvimento da 
competência técnica que, por sua vez, possibilita 
o desenvolvimento de ações inovadoras.
 A competência técnica é o conhecimento 
profundo - em nível de métodos, processos e 
procedimentos - das atividades desenvolvidas.  
Já a visão sistêmica é a capacidade que o gestor 
público deve ter quanto à compreensão da 

dinâmica institucional, das relações políticas e 
sociais na qual a sua atividade está inserida, e de 
como os resultados dessas atividades impactam 
ou agregam valor à sociedade.
 O gestor público que busca inovações 
em seu processo de trabalho deve impulsionar 
sua equipe a “aventurar-se” na busca de 
soluções ousadas e abusar da criatividade 
para a execução das ações relacionadas aos 
processos de trabalho. No desenvolvimento de 
seu trabalho diário, também precisa lidar com a 
gestão de conflitos.
 É possível definir a gestão de conflitos 
como a capacidade de prever ou de solucionar 
as tensões e desacordos que comumente podem 
ocorrer no relacionamento entre as pessoas. É 
preciso identificar essas tensões e, ao mesmo 
tempo, trabalhar para impedir o crescimento do 
conflito.
 Todos esses conhecimentos e as 
competências aqui estudadas contribuem 
para fortalecer as ações da gestão escolar 
e, certamente, serão requeridas nas 
ações desempenhadas pelos diretores e 
diretores auxiliares das escolas públicas.                                                                                                                                        
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