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A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

A realidade é observada 
como regular, estável e 

permanente. 

A realidade é observada 
como dinâmica e em 
contínuo movimento. 

Dirigente orientado pelo 
princípio de 

centralização.   

 

Dirigente orientado pelo 
princípio  de construção 

de autonomia. 





A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

O ambiente de trabalho e o 
comportamento humano 
são considerados como 

previsíveis. 

O ambiente de trabalho e o 
comportamento humano são 

considerados como   
imprevisíveis. 



A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 
 

 ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

Crise, ambigüidade e 
incerteza são encaradas 

como disfunção a ser 
evitada, nas organizações, 

pois impediriam o seu 
desenvolvimento.   

 

Crise, ambigüidade e 
incerteza são encaradas 

como aspectos naturais de 
toda organização e 

processo social e condição 
para o seu desenvolvimento.
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A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 
 

 ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

  

 

  

 

A responsabilidade maior 
do dirigente é a de 

obtenção e garantia de 
recursos necessários para 
o funcionamento perfeito 

da unidade.   

 

A responsabilidade maior do 
dirigente é a sua liderança 

para a mobilização de 
processos sociais 

necessários à promoção de 
resultados. 

 



A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 
 

 ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

A importação de modelos 
que deram certo em outras 
organizações é base para a 

realização de inovações.  

Experiências positivas em 
outras organizações servem 

apenas como referência  
para a busca de soluções 

próprias, orientadas para a 
transformação. 

O dirigente dedica-se ao 
comando e controle das 
ações e pessoas em sua 

organização.   

O dirigente dedica-se à 
orientação e 

acompanhamento de ações e 
pessoas em sua 

organização.   



A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 
 

 ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

As decisões são lineares e 
unilaterais. 

ou... ou   

As decisões são complexas 
e abrangentes. 

    



A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

O dirigente é quem 
estabelece as regras do 

jogo.   
 

As regras do jogo são 
estabelecidas em conjunto 

pelo dirigente  e seus 
companheiros de trabalho.

  
A objetividade garante 

bons resultados.   
A sinergia coletiva garante 

bons resultados. 

O importante é 
fazer mais, em 

caráter cumulativo. 

O importante é fazer 
melhor, com caráter 

transformador. 



A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

A autoridade do dirigente 
está centrada e apoiada em 

seu cargo. 

A autoridade do dirigente 
está centrada e  apoiada em 

sua competência. 

Modelos de gestão que 
deram certo, não devem 

ser alterados, para garantir 
a manutenção do status 

quo. 

A alteração contínua de 
processos é condição  para a 
evolução das organizações e 

do seu            trabalho.   



A LÓGICA DE CADA PARADIGMA 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 

GESTÃO 

O dirigente atua orientado 
pela ótica  fragmentadora 
que leva ao princípio da 

exclusão.   

O dirigente atua orientado 
pela ótica interativa, que 

leva ao princípio da 
inclusão. 

Os problemas são 
considerados como 
sendo localizados.  

Os problemas são 
considerados como sendo 
globais e sistêmicos.   

O poder é considerado 
como limitado e diminui 

quando repartido.   

 

O poder é considerado como 
sendo ilimitado e cresce 
quando compartilhado. 

O dirigente atua como 
um comandante. 

O dirigente atua como 
líder e mediador. 



DESAFIOS	  DO	  GESTOR	  ESCOLAR	  
NO	  COTIDIANO	  

� Ser presença competente, 
participativa e inspiradora em 
todos os momentos e espaços do 
trabalho escolar. 

� Ser empreendedor, formador de 
sinergia, mobilizador. 

� Adotar uma perspectiva de futuro 
e de conjunto. 

� Assumir uma lógica interativa. 
� Ser mediador  e articulador. 


