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Liderança e gestão da 
Educação

Abrindo caminhos para a aprendizagem significativa.

Júlio Furtado
www.juliofurtado.com.br

Para início de 
conversa...

Os Gestores Escolares da Educação 
Pública precisam, acima de tudo, 
garantir: 

• Acesso de todos à escola, 
• Permanência e 
• Qualidade Social do processo. 
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O que é Qualidade Social ?

• Representatividade sociocultural.  

• Representatividade de uma sociedade multiétnica, 
multilinguística, multicultural. 

• Atendimento às necessidades de todos, com igual oportunidade 
de acesso e qualidade, de forma a possibilitar uma real promoção 
social.
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Qual o seu conceito de igualdade?

Quais as competências 
necessárias para liderar?
Quais as competências 

necessárias para liderar?
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Ação

São necessárias 
competências 
em três níveis:

Liderar

Perseguir a 
excelência nos 

processos e nas 
pessoas

Desenvolver 
pessoas para que 
se tornem líderes

Gerenciar

Cuidar para que 
os processos 
funcionem

Cuidar para que 
as pessoas façam 

o que devem 
fazer

Gerir

Gerenciar e 
aperfeiçoar os 

processos

Gerenciar e 
desenvolver pessoas 

para que façam a 
gestão cada vez 

melhor dos processos

Não adianta só liderar ou só gerenciar.
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PODERPODER ESTRATÉGIAESTRATÉGIA

O poder é sempre 
limitado, logo, não 
pode ser exercido 
sem estratégias.

O líder precisa ter 
consciência do seu 

poder e do seu   
“não-poder”.

Gerente

Líder

Gestor 
Educacional

Recursos

Processos e 
Projetos

Resultados
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Gestão da Educação Municipal 

Racionalização dos 
recursos 

financeiros e 
materiais

Coordenação do 
esforço coletivo 

para o alcance dos 
objetivos traçados

Competências e habilidades de: 
• gestão financeira, 
• gestão de recursos e 
• gestão de processos

Competências e habilidades de:
• gestão da motivação, 
• gestão de conflitos e 
• gestão da avaliação de desempenho
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O gestor educacional 
precisa ter um olhar 

estratégico, que 
somente é possível, 

alternando o         
“olhar de perto” e o               

“olhar de longe”.
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GESTÃO DO PODER

Os três tipos de poder segundo             
John Galbraith

Poder 
Condigno

O poder da 
punição

Poder 
Compensatório

O poder da 
troca

Poder 
Condicionado

O poder do 
convencimento
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Vínculo da Gestão

Com as 
pessoas

Com os 
processos

Com a 
causa 

(projeto)

Personalismo Gerenciamento Gestão

O sucesso 
depende de 

“agradar” a todos

O sucesso 
depende de 

organização e 
controle

O sucesso 
depende de 

envolver todos na 
causa (projeto)

Grandes líderes tornam-se grandes 
líderes para realizarem alguma coisa, 

não para “serem importantes”.
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Estilos de Gestão

Liderança 
atual

Estilos de 
gestão

Hoje Futuro

Gestão por 
antecipação

Regulamentações

Estrutura

Sistemas

Processos

Cultura

Gestão da 
sobrevivência

Gestão do Status 
quo

Gestão de curto prazo

Gerenciamento 
de 

oportunidades

Guiada pela 
ameaça

Saber fazer

Saber relacionar-se Saber 
enxergar o 

todo
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Barber, 2009

Desmoralização Resultado

Negligência Complacência

Delegar X Abdicar

DELEGAR - É dar a outra pessoa uma tarefa cuja 
responsabilidade, em última instância, cabe a quem 
delega. Pressupõe:

• Fazer com,  Acompanhar,  Controlar,  Dar apoio

ABDICAR - É passar para outra pessoa uma tarefa e a 
responsabilidade total da mesma. Pressupõe:

• Deixar na mão do outro

• Somente cobrar resultado

• Não se comprometer

Não se delega responsabilidade!!!



12/02/2017

14

SUPERVISIONAR

ASSESSORAR

APOIAR

• Dirigir, orientar ou inspecionar em plano superior

• Remete-se ao ato de comando

• Verificar se está sendo feito da maneira certa

• Corrigir, se necessário.

• Assistir, auxiliar tecnicamente

• Prestar ajuda

• Fazer junto se for preciso

• Instruir, ensinar como se faz

• Sustentar, amparar, favorecer

• Criar instrumentos para que algo aconteça

• Cuidar do contexto para algo aconteça

• Criar condições

OS VERBOS QUE 
O GESTOR 
PRECISA  

CONJUGAR:

AVALIAR

SUSTENTAR

DEFINIR

ORGANIZAR

GARANTIR

CORRIGIR

MOTIVAR

INFORMAR

RECONHECER

COBRAR

CUIDAR

APOIAR

54321

AUTO-AVALIAÇÃO
COMPLEMENTO ( o quê ?)VERBO
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O perfil do líder que transformaO perfil do líder que transforma

• Nos últimos 50 anos houve uma “deslegitimação” da 
liderança legal ou atribuída.

Atribuição Conquista

Os dois principais requisitos da 
liderança transformadora:

1. A capacidade sócio relacional
• Tecer relações e fazê-las prosperar;
• Compreender o outro;
• Detectar talentos;
• “Cenografar” situações.



12/02/2017

16

Compreensão da relação entre liderança e objetivos 
do que se lidera.

Principal requisito da liderança 
transformadora:

Liderança Objetivos

A Liderança deve servir ao modelo de instituição e 
não o contrário.

Aprendizagem

Sentido e 
significado

Mediação Habilidades e
competências

Avaliação 

Maior desafio de todos: 
Obter bons resultados em sala de aula
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Valores e atitudes do Gestor 
Municipal de Educação

Aç
õe

s 
in

ic
ia

is

Escolas 
da Rede

Levantamento 
completo de estrutura, 
funcionamento e 
resultados.

Finanças

Estoque
Equipamentos

Materiais
Alimentos

Patrimônio

Agenda
Ações para os 100 
primeiros dias de 
gestão.

Profissionais

Parceiros Projetos
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Líder Abelha

Faz cera e se levanta só
para ferrar os outros.

Líder Caranguejo

Só faz o serviço andar  pra 
trás.

Líder Chiclete

Não desgruda!

Líder Síndico

Só se preocupa com o 
prédio.

Líder Disco Velho

Só chia.

Líder Doril
Surgiu problema? 

Sumiu...

Líder Broadway

Só pensa em eventos

Líder Fósforo

Esquenta a cabeça
por pouco.

Líder James Bond

Vive espionando.

Líder Atendente

Só fala: “O próximo”.

Líder Limão

Vive azedo.

Líder Lombardi

Só fala por trás.

Líder Morcego

Só aparece no fim do 
expediente.

Líder Peixe

Na hora de tomar decisão, nada.

Líder Sorvete

Se derrete todo quando 
vê um superior.

Líder Touro Sentado

Não tira o traseiro da cadeira.
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Sugestões de vídeos:

• https://www.youtube.com/watch?v=7wgoBh7DObA
• https://www.youtube.com/watch?v=cEwF5bWWSX0
• https://www.youtube.com/watch?v=ZdLWxOGB0eE
• https://www.youtube.com/watch?v=_vUlqIgJkm4
• https://www.youtube.com/watch?v=oRmFkhsrWqM&t=109s

• https://www.youtube.com/watch?v=4Ig7q29BBPA
• https://www.youtube.com/watch?v=wi9nmro7OoQ
• https://www.youtube.com/watch?v=TUxCPZNmEVM



12/02/2017

20

www.juliofurtado.com.br


