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APROXIMAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO 

EMPRESARIAL E ESCOLAR 

 INTRODUÇÃO 

A teoria da Administração Empresarial visa a organização do trabalho nas empresas com um objetivo definido: 

o lucro. Dentro do sistema produtivo capitalista ocorre a produção em massa de mercadorias, causando a 

alienação dos trabalhadores. Já a teoria Administrativa Escolar tem por objetivo a sua organização da escola e 

o seu sistema, onde deve buscar formar cidadãos, com a garantia de um ensino de qualidade, trabalhando a 

emancipação do sujeito em busca de torná-lo um ser pensante e independente. 

CONCLUSÃO 

A função da administração é comum em qualquer 

empreendimento social, mas no sistema escolar a 

gestão deve ser democrática, visando ampliar o 

conhecimento dos alunos, usando as bases da 

gestão empresarial para melhorias na escola, 

divisão das tarefas e na sua organização. O papel 

dos gestores escolares precisa incorporar a 

modernização. A escola não deixa de ser uma 

empresa, pois precisa administrar seus recursos, 

assim possuindo um grupo de profissionais, 

professores e um grupo de administrativo, cujo 

objetivo é atender seus alunos com a finalidade de 

transmissão de um conhecimento.  
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Conclusivamente, é possível afirmar que as estratégias 

de gestão aplicadas à empresa podem e devem ser 

assumidas pelas escolas, desde que respeitadas as 

diferenças entre os fins e a natureza da produção de 

uma e outra instituição. Lembrando que um aspecto 

importante: aluno não é cliente, mas parceiro na 

produção do conhecimento, e conhecimento não é 

produto comercial, porque não pode ser comprado. Ele 

é adquirido na construção, estabelecidas entre 

professor e aluno na sala de aula. Lembrando as 

relações administrativas são meios de construção de 

uma ambiente pedagógico eficaz ao serviço escolar.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1: O Papel do Gestor. 

FONTE: O papel do gestor na gestão democrática escolar. Disponível em: 
<http://focopedagogiavirtual.blogspot.com.br/2013/05/a-gestao-escolar-deve-ser-

entendida.html>. Acessado em: 04 de outubro de 2016.  

Para se ter uma ação educacional de qualidade, 

devemos dentro da instituição andar de mãos dadas  

formando uma gestão, onde tomamos decisões 

conjuntamente com o dirigente da escola. Assim 

facilitando o processo de decisões e os 

encaminhamentos necessários para que conseguissem 

atingir o objetivo principal da escola, o qual se refere a 

educação dos alunos. O papel do gestor não é um papel 

fácil, quem o pratica deve ter a plena consciência que 

trabalhar dentro de uma instituição escolar você terá 

como teoria administrativa um exemplo empresarial, 

mas terá que aplicar estas teorias na administração 

escolar, visando o bem estar dos alunos e funcionários.  

 


