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Resumo: Este artigo apresenta o ombudsman como mediador dos conflitos 
gerados na escola, propiciando a tomada de decisões que solucionem os proble-
mas. O ombudsman sedimenta a interface educacional com vistas ao aperfeiçoa-
mento democrático e à formação cidadã dos indivíduos inseridos nesta relação. 
Ao mesmo tempo em que solidifica a democracia como princípio educacional de 
cidadania, o ombudsman serve de anteparo contra as forças autoritárias que minam 
as estruturas individuais, a criatividade latente. A implementação do ombudsman 
numa escola particular depende de uma discussão prévia, quando deverão ser 
analisadas sua real necessidade, viabilidade e vantagens. Tal postura equilibrará 
as forças participativas, fator que impulsiona a instituição a cumprir sua função 
social. 
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COMUNICATION AND EDUCATION: NECEssITY AND 
ADVAnTAgeS of THe oMbuDSMAn AS MeDIAToR In THe 
SCHool ConflICTS

abstRact: This work presents the ombudsman as a mediator to the issues 
generated in the school, helping on the decision making process that will solve 
these issues. The ombudsman strengthens the educational interface between the 
democratic improvement and the development of  citizens inserted in this rela-
tionship. While making the democracy as an educational principle of  citizenship, 
the ombudsman also protects it from the authoritarian forces, which threatens 
their self-structures, the latent creativity. The implement of  the ombudsman at 
the private school depends on a previous discussion to analyze its real need, via-
bility and benefit. This attidude will balance the two forces involved, impelling 
the institution to follow through with its social function.
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IntRodução
Na Era Contemporânea, o ombudsman se tornou 

um dos mais antigos profissionais no Ocidente. Ape-
sar de sua história quase bicentenária na Europa, ele 
ainda permanece pouco conhecido no Brasil, onde sua 
atuação mais visível se manifesta em algumas compa-
nhias de energia e telefonia, instituições financeiras e 
de cartão de crédito, empresas jornalísticas e serviços 
públicos, como prefeituras, governos e secretarias 
estaduais, cuja função se confunde muito com a de 
outro profissional, o ouvidor.

Em relação ao setor educacional, raras são as 
instituições de ensino que implantaram o serviço de 
ombudsman. Em geral, isso ocorre em universidades,  
tanto públicas quanto privadas, ora sob a nomencla-
tura ombudsman, ora ouvidoria, cujas diferenças e signi-
ficados serão explicados mais adiante. Por outro lado, 
a presença de um ombudsman ou ouvidor é muito 
menor em escolas do ensino médio e fundamental, 
sobretudo nas particulares.

A abordagem desse tema, relacionando-o à educa-
ção, pode gerar inúmeras críticas e controvérsias. Deve-
se levar em conta que sua natureza polêmica aflora à 
mesa de debates devido às próprias raízes históricas de 
pouca ou nenhuma liberdade na história do Brasil. 

Não há como comparar o conceito de liberdade 
atual com aquilo que se entende como liberdade 
durante a fase final da colônia, o período imperial 
e a primeira metade do século passado. Apesar de 
muitas das leis que regem a nação terem sua origem 
em períodos de fechamento e ainda existirem mo-
vimentos resistentes ao livre pensamento, o Brasil 
desfruta de vantajoso processo quanto às liberdades 
de consciência e expressão.

Analisando a história brasileira e as tendências 
legislativas no Congresso Nacional, surge o alerta de 
que esse estado de aparente liberdade pode ser pas-
sageiro. De acordo com Sodré (1999), a cultura das 
forças políticas dominantes atuais sente dificuldade 
em se desenlaçar das raízes da opressão originadas 
durante o regime colonial. 

Em meados do século 18, o marquês de Pombal 
criou a Real Mesa Censória, proibindo a publicação e a 
leitura de livros, jornais e a comercialização de papel, cuja 
prática se dava somente com autorização do Santo Ofício 
da Inquisição, da Cúria romana e dos desembargadores. 
O ato era estendido ao Brasil e demais colônias lusitanas 
na África e Ásia. Até mesmo a existência de bibliotecas 
nas casas poderia levar alguém ao tribunal e suas conse-
qüências: prisão, multas pesadas, degredo, humilhação 
e morte. Livros eram privilégio de clérigos.

Devido a essa situação de ignorância social, o 
escritor português Teófilo Braga rotulou o Brasil de 
“desgraçado país, marasmado pela imbecilidade”.  Essa 
configuração do pensamento nativo quanto ao papel 
de um mediador ou representante se enraizará no 
preconceito contra aqueles que se identificavam com 
o exercício da democracia e da transparência.

A oposição à liberdade no Brasil se origina em 
um ódio secular, proveniente de indivíduos que 
vivem fora de moda, em conflito com o aperfeiço-
amento da democracia. Pode-se afirmar, também, 
que tal atitude é produto do autoritarismo, do ar-
bítrio, da burocracia, da intolerância e da falta de 
transparência daqueles que servem e se abastecem 
do poder, da visão limitada de mundo.

Ainda que o Brasil já tivesse um histórico de ouvi-
doria desde os tempos coloniais até a independência e 
uma certa tradição de afinidade com nações democrá-
ticas, por que o ombudsman não se popularizou?

Uma tal mentalidade não data de hoje, pois, conforme 
relato de frei Vicente do Salvador, primeiro historiador 
brasileiro, datado de 1627, “nenhum homem nesta 
terra é repúblico nem zela nem trata do bem comum, 
senão do bem particular”(Comparato, 1993).3 

No início de suas atividades, o ombudsman agia nas 
áreas de saúde e previdência social, ampliando mais 
tarde seu leque de atuação para outros setores. A edu-
cação, no entanto, permaneceu esquecida, abandonada 
a outras esferas (Volpi, 2002).

Esclarece-se aqui que esta pesquisa não visou 
mensurar ou analisar as relações do ombudsman com 
uma escola, sequer apresentá-lo como alguém super-
dotado de poderes consultivos que irão dar cabo a 
todos os conflitos gerados entre pais, alunos, profes-
sores, funcionários da escola, direção administrativa 
e a comunidade, aventando soluções criativas. Seu 
ineditismo impede de se traçar conjecturas vazias, 
meras especulações. Tal situação deverá ser objeto de 
futura investigação. Talvez em um ambiente diferente 
do proposto. Também não se trata de uma crítica ou 
sugestão efetiva a uma instituição confessional. Esta 
serviu apenas de parâmetro para o desenvolvimento de 
uma dissertação. A pesquisa poderia ser efetivada em 
qualquer outra instituição de ensino privada.

clIentes ou atoRes?
Os educadores preferem chamá-los de pais e 

membros da comunidade, no plano externo; e alunos, 
professores, funcionários e administradores, no con-
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texto interno. A publicidade, o marketing e o mercado 
optam pelo rótulo de clientes externos e internos. Fon-
SeCa (1994) diferencia a gestão escolar como endógena 
e exógena. A primeira se refere à democratização do 
conhecimento. Já a segunda se relaciona à forma como 
se administra a instituição. Democratização do saber 
tem a ver com socialização dos clientes ou atores. 

Segundo Hampton (1992), os papéis organi-
zacionais são mais bem definidos em instituições 
burocráticas, onde os “atores” aprendem com mais 
facilidade suas obrigações. Os “atores” são aqui 
entendidos como os “clientes”. 

Além de “clientes” e “atores”, aparecem como si-
nônimos para os indivíduos conectados à escola, “públi-
cos”, “usuários” e “consumidores”, o que dá a entender 
que certos autores consideram a escola um negócio, uma 
empresa que vende um produto, a educação.

azeVedo (2002) identifica aquele que paga, é 
influenciado ou se beneficia com os serviços pres-
tados pela escola, como o “cliente externo”, e os 
colaboradores (termo usado pelo mercado empresa-
rial) e proprietários como os “clientes internos”. Já 
mainardeS(2004) denomina pais e alunos de “consu-
midores”, referindo-se especificamente aos últimos, 
como “clientes” que merecem ser encarados de outra 
forma. Semelhante aos anteriores, nobrega (1999) 
considera o aluno como “usuário final”. 

Em oposição ao pensamento mercadológico da 
educação, mekSenaS (2002) chama os públicos in-
terno e externo da escola de “atores”. laVal (2004) 
critica veementemente que se denomine o público 
escolar de “cliente”, “quase-cliente”, “usuário”, pre-
ferindo o termo “ator”. Ele discorda dessa relação 
contratual e mercantil adotada pelas escolas, pois o 
tratamento dispensado aos “atores” passa a ser um 
modelo aplicado a “clientes”.

Divergindo da representação neoliberal da escola 
moderna, laVal (2004) protesta contra a transformação 
da escola em uma empresa que negocia a educação. 

Se a escola é vista como uma empresa agindo sobre 
um mercado, uma recomposição simbólica se impõe 
além dos círculos dos ideólogos liberais: tudo o que é 
da escola deve poder ser parafraseado em linguagem 
comercial. (laVal, 2004, p. 107)

mainardeS (2004) sugere que novas propostas 
de escolas de qualidade devem surgir com o obje-
tivo de combater aquelas com interesse puramente 
mercantil. A educação não é como qualquer outro 
produto. Ela deve ser preservada em torno de seus 
valores, de sua ética, daquilo que corrobora para a 
formação cidadã do ser humano.

Um dos motivos que conduziram a escola em dire-
ção ao mercado foi sua forma burocrática de organiza-
ção. laVal (2004) aponta como efeitos negativos desta 
deformação, a uniformidade, as restrições abusivas e 
extremas, uma mentalidade retrógrada, o medo das 
novidades positivas e a preocupação da escola em ser 
uma ponte de ligação entre seus atores e as autoridades 
públicas constituídas.

Weber (Apud Hora, 1974) critica a estrutura bu-
rocrática porque concentra os poderes decisórios nas 
mãos dos chefes, característica de empresas privadas 
capitalistas. A escola confessional é uma instituição 
particular de ensino e capitalista porque sobrevive das 
mensalidades pagas pelos pais dos alunos e por alguns 
alunos que se auto-sustentam. A escola depende de um 
superávit para investir em equipamentos, reestruturação 
física, funcionários e corpo docente qualificado. Portan-
to, tem fins lucrativos e não pode ser considerada, como 
alguns assim a desejam, uma instituição filantrópica.  

Instrumentos de comunicação, incluindo o ombu-
dsman e a ouvidoria, colaboram para a valorização da 
imagem, seja de uma instituição privada ou pública 
(Centurião, 2003). doty (1999) frisa que os maiores 
patrimônios de uma corporação são o nome e sua re-
putação, erigidos e solidificados inclusive pelos clientes, 
principais atores do contexto educacional. 

Para conhecer o cliente é preciso ouvi-lo, pois ouvir, 
no dizer de SantoS Jr. (2000), compromete, envolve, 
desenlaça o monólogo e estimula a tolerância, a fim de 
se estabelecer uma sociedade mais justa. As instituições 
mais atualizadas no mercado procuram ouvir seus clien-
tes. Clientes, na visão de giangrande (2000), são os 
internos (funcionários) e os externos (consumidores). 

Quem pode atender os reclamos da clientela? O 
ombudsman, ou a ouvidoria, que contribui com os clientes 
fornecendo elementos de uma democracia participativa e 
proporciona a transparência (VilanoVa, 2004). 

autoRItaRIsmo, democRacIa e cIdadanIa
Não se pode culpar somente o Estado pela fuga 
dos deveres para com a educação dos cidadãos. 
Esta omissão também se aplica às instituições 
particulares de ensino.

Ao mesmo tempo em que a escola exterioriza 
apatia diante dos problemas, na outra ponta ela tenta 
impor soluções pelo autoritarismo. Analisando Dewey  
ao comentar o autoritarismo sobre os alunos, knigHt 
(2001) menciona o cerceamento do comportamento 
dinâmico dos discentes pela imposição da vontade e 
objetivos das autoridades. brunet (1992) acrescenta 
que nos ambientes autoritários as iniciativas individuais 
são observadas com desconfiança. Não somente as 
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reclamações e críticas são malvistas, mas até mesmo 
a criatividade e as idealizações positivas correm 
o risco de ser solapadas por uma administração 
autoritária (bueno, 2000).

Dewey defende o estabelecimento da demo-
cracia na escola a fim de preparar os alunos para a 
vida adulta. Ele se exprime a favor do estímulo de 
liderança e democracia extensiva não só aos alunos, 
mas aos professores, gerando o livre debate em tor-
no das questões que os envolvem (knigHt, 2001). 
CanaVez (1991) avalia a presença da democracia 
na escola como um princípio da educação de um 
cidadão ativo e participativo:

Levando a cidadania para o campo escolar, tudo indica 
que, na democracia, a escola deve educar o cidadão 
ativo. A tarefa da escola é dar-lhes a cultura e o prazer 
pela discussão, que lhes permitirão compreender os 
problemas, as políticas pretendidas e debater sobre 
isso. Ela deve também permitir-lhes recusar, a partir 
de critérios racionais, toda política arbitrária e violenta 
(Apud SilVa, 1991, p. 50).

Para se alcançar esse patamar de maturidade, 
os indivíduos engajados à instituição educacional 
necessitam de informação. Citando um conceito 
enunciado por Dewey, bogado (2003) complementa 
a equação de informação mais educação como sendo 
igual à democracia. Ele afirma que, quando isso se 
tornar possível, o cidadão recuperará sua confiança a 
fim de fazer da democracia um espaço público para 
o livre fluxo das idéias, melhorando a dignidade do 
ser humano. FonSeCa (1994) classifica como funda-
mento da democracia a participação do cidadão no 
meio social em que se insere.

tRansPaRêncIa

A jurisprudência que promove igualdade entre as 
partes somente se concretizará se houver transparência 
na resolução dos conflitos. Transparência implica em 
ouvir o outro e buscar soluções satisfatórias. 

Prejudicial à educação, o conservadorismo motiva a 
incerteza, o isolamento e o individualismo, impedindo 
o surgimento de novas idéias (Fullan e HargreaVeS, 
2000). Mais crítica, ForreSter (1997) acusa o conserva-
dorismo pela exclusão social, onde se ergue uma vidraça 
cada vez menos transparente, em que não se vê mais os 
despossuídos, indivíduos gradativamente apagados da 
comunidade. FonSeCa (2003, p. 99) denomina isso de 
“mundo de pouca luminosidade e muita sombra”.

Por que, então, deve haver transparência nas 
relações humanas? abramo (2002) se posiciona pela 
transparência por causa da falta de responsabilidade nas 

organizações, fator favorável à corrupção. Os primeiros 
passos para extinguir esse quadro negativo são as refor-
mas administrativas. Qualquer omissão nesse sentido 
demonstra a falta de compromisso com a transparência. 
doty (1999) adverte que a omissão de informações é 
um grave erro, estimulador da imaginação dos críticos. 
A inexistência de transparência serve de combustível 
para a desconfiança e a investigação da mídia.

Para existir transparência, é preciso haver credi-
bilidade na informação. Qualidade na informação à 
sociedade não depende exclusivamente das institui-
ções, mas dos usuários dos serviços prestados, como 
assevera blázquez (2002), cujo público aprende a 
participar e a ter consciência ética, resguardando a li-
berdade social. O cuidado com a informação fidedigna 
conduz a uma investigação mais acurada, tanto que 
baudrillard (1997, p. 80) menciona que “por trás de 
cada informação, um acontecimento desaparece; sob a 
cobertura da informação, um a um os acontecimentos 
são tirados”. Discursos evasivos, repletos de promes-
sas, obstaculizam e alteram o formato das mensagens. 
Daí a importância da informação para a transparência 
administrativa (bueno, 2000).

A fim de suavizar desgastes na imagem insti-
tucional, Forni (2003) admite como fundamentos 
a serem respeitados a verdade e a transparência. 
Num país em que o autoritarismo ainda é estimado 
como excelência moral, o ombudsman ou a ouvidoria 
conferem maior transparência aos atos institucionais 
e contribuem para o fortalecimento da cidadania, 
valorizando a democracia:

Em suma, em um país como o Brasil, em que o au-
toritarismo ainda é defendido por muitos como uma 
virtude e em que persiste, muitas vezes, uma execrável 
confusão entre o interesse público e o privado, a Ouvi-
doria auxilia no fortalecimento do indivíduo perante 
as grandes e mais complexas estruturas prestadoras 
de serviços e produtos, conferindo maior transpar-
ência às ações das instituições, buscando a superação 
da passividade com o incentivo à participação e, por 
conseqüência, aprimorando o grau de conscientização 
da cidadania e a valorização da democracia (...) No 
Brasil, o direito à prestação de serviços de qualidade, o 
acesso à informação e a ampliação dos mecanismos de 
controle e a transparência na gestão do bem público, 
devem ser incentivados e praticados, para a defesa 
do cidadão e aperfeiçoamento do próprio processo 
democrático (ViSmona, 2000, p. 17-18).

A transparência na gestão defende o cidadão e 
aperfeiçoa a democracia, concebendo qualidade aos 
serviços e à informação.
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Capacidade de abertura e honestidade são outras 
exigências cobradas das instituições. Quem não é ho-
nesto com seu público, jamais poderá se arrogar alguém 
que está à procura da verdade. O mesmo princípio 
orientador do método científico, ou seja, a confiabili-
dade, explica o processo de informação e seus valores 
(koVaCH e roSenStiel, 2003, p. 126).

PRofIssIonaIs de RelacIonamento
Em determinados pontos, de acordo com as 

tarefas assumidas, a Assessoria de Comunicação, o 
SAC, o Call Center e o ombudsman se entrelaçam, 
confundindo o entendimento de suas particularidades. 
Embora isso ocorra, há muito mais diferenças do que 
analogias, começando pelas origens da ouvidoria e do 
ombudsman, por exemplo.

Enquanto a ouvidoria tem raízes na administração 
pública colonial portuguesa, o ombudsman conserva sua 
herança escandinava, cuja atuação se desvincula de 
qualquer administração. Por outro lado, a ouvidoria é 
controlada pela administração, agindo mais em função 
de interesses internos, ao passo que o ombudsman atua 
como controlador externo (oliVeira, 2000).

Essa influência lusitana fez com que a ouvidoria 
brasileira se vinculasse ao Poder Executivo como 
mecanismo de controle interno, intraorgânico, da 
administração pública. Ao contrário da ouvido-
ria, gomeS (1996) explica que o ombudsman é um 
instrumento interorgânico, conectado ao Poder 
Legislativo, quanto sua atividade pública. Devido 
aos contatos externos, o ombudsman seria o legítimo 
representante e defensor dos direitos dos cidadãos. 
Mais específico, Centurião (2003, p. 60) determina 
que, “em geral, prefere-se o termo ombudsman no 
meio empresarial e ouvidor no serviço público, mas 
é aceitável o uso indistinto de ambos em qualquer 
situação”. Portanto, leite (1975) é o primeiro a 
afirmar que ombudsman significa “representante”, 
e nunca “ouvidor”.

ViSmona (2000) rebate, insistindo que ouvidoria 
e ombudsman são as mesmas funções, representando 
os cidadãos e zelando pelos seus interesses, tanto 
na iniciativa privada quanto no serviço público. Suas 
funções são análogas, porque ambos recebem reclama-
ções, avaliam sua competência, identificam as causas e 
propõem soluções. 

laroCCa (2004) não concorda com as diferenças 
conceituais, apenas com as aplicadas à prática fun-
cional. Segundo ela, ouvidoria e ombudsman são as 
mesmas funções. Sua diferença consiste na tradição 
de se relacionar, a ouvidoria ao serviço público e o 
ombudsman às instituições privadas. 

Em relação aos outros serviços de atendimento, 
Centurião (2003) exemplifica que o SAC e Call Cen-
ter solucionam os casos rotineiros com os clientes, o 
ombudsman se volta para as questões excepcionais. O 
ombudsman presta consulta aos clientes insatisfeitos 
com o atendimento, produtos ou serviços. Os aten-
dentes não receberam autonomia para resolver os 
casos que seriam encaminhados ao ombudsman. Este 
vai investigar, focando soluções e não os culpados. 
Enquanto o SAC e o Call Center são reativos às re-
clamações, a ouvidoria e o ombudsman são proativos 
às consultas da clientela. Aqueles geram dados, os 
últimos trazem a referência viva.

Reforçando esta diferença entre o ombudsman e 
o SAC, maCiel (2004) sustenta que ombudsman não é 
serviço de atendimento ao consumidor, nem um local 
onde depositam queixas, mas um ambiente em que 
se processa conhecimento, fomentando a análise e o 
debate em torno do aprimoramento da qualidade.

ombudsman
Por incrível que possa parecer, não há consenso 

entre os autores e pesquisadores a respeito da origem 
da expressão ombudsman, surgindo, inclusive, diversas 
deturpações, principalmente anglofônicas, o que de-
monstra ignorância e subserviência à cultura global 
dominante. Explicando a procedência da palavra 
ombudsman, ViSmona (2000) insiste em sua origem 
nórdica, resultado da união de ombud (“represen-
tante”, “procurador”) e man (homem no sentido 
genérico). Por conseguinte, não existe o termo om-
budswoman. Não tem origem inglesa. Mais minucioso, 
Volpi (2002) classifica ombudsman como de origem 
sueca, palavra composta por ombuds (“representan-
te”, “portador”, “intermediário”) e man (homem no 
sentido genérico humano). Como no idioma sueco 
não há flexão feminina nem no plural, mencionar 
ombudswoman é interpretação equivocada.

Contornando os detalhes discordantes, laroCCa 
(2004) utiliza o termo ombudsman tanto para homem 
como para mulher. Apoiado nestas primeiras consi-
derações, pode-se dizer que maCiel (2004) erra ao 
grafar o termo ombudsman em seu artigo.  Ele cita 
duas traduções para o vocábulo, uma advogada por 
Costa (“aquele que representa”), e outra salientada 
por Mendes (“pessoa encarregada de delegação”).  
gobbi, SantoS e SantoS (2002, p. 116) consentem 
com Volpi e laroCCa, definindo ombudsman como 
de origem sueca, de gênero comum ao homem e à 
mulher, cujo significado indica “o profissional trei-
nado para ouvir queixas e providenciar soluções”, 
enfatizando a inexistência da palavra ombudswoman.
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Em desacordo com todos os autores anteriores, 
FilHo (2004, p. 151) sustenta polemicamente que o 
termo ombudsman é norueguês e não sueco, “como 
pensam alguns erroneamente”, mais precisamente 
do nórdico antigo, e não deve ser traduzido como 
“ouvidor”, mas “representante”. A palavra “repre-
sentante” não se ajusta à designação dada na França, 
cuja Assembléia Nacional modificou profundamente 
o modelo sueco, chamando-o de médiateur ou, sim-
plesmente, mediador (FilHo, 1993).

PaPel InstItucIonal e função
marqueS (2004) enumera uma série de funções a 

serem desempenhadas pelo ombudsman:
• Ouvir todos os clientes, respeitando os princípios 
e a ética institucionais.
• Atuar com empatia junto aos clientes.
• Disponibilizar uma via de comunicação entre a 
instituição e o cliente.
• Prestar contas diretamente à hierarquia superior.
• Agir com autonomia e independência.
• Procurar elevar a qualidade dos serviços oferecidos.
• Agilizar o tempo de resposta das indagações 
dos clientes.
• Encaminhar denúncias, críticas, reclamações, 
sugestões e solicitações aos setores competentes a 
fim de que haja pronta resposta.
• Prevenir conflitos.
• Ressaltar a credibilidade da instituição e seus 
funcionários.
• Manter constante relacionamento com todos os 
setores da instituição, sedimentando a harmonia 
entre as partes e o bom atendimento aos clientes 
(marqueS, 2004, p. 121-122).
Para laroCCa (2004), não basta ouvir em casos de 

prejulgamentos. Mesmo em situações excepcionais, a 
mediação do ombudsman ocorrerá somente se os setores 
competentes não solucionarem a questão reclamada. 
Por isso, giangrande (2000) defende que o ombuds-
man jamais deve deixar uma pendência em aberto. Os 
clientes devem ser tratados com respeito, evitando se 
direcionar a eles como números, peças de um grande 
negócio no mercado, mas deixando as relações mais 
humanizadas (Centurião, 2003).

Um fato se torna relevante: não há como um om-
budsman atuar sem amparo legal dentro da instituição 
de que faz parte. Centurião (2003) intercede para que 
o ombudsman permaneça sempre próximo à direção e 
tenha livre circulação interna. Para isso, é vital um bom 
relacionamento com os funcionários de cada setor e 
que se siga o conselho de ligá-lo ao principal executivo, 

diretor ou presidente. Sua atuação não pode sofrer 
limitações. Nenhum problema consegue ser solu-
cionado sem a devida independência. Os gestores 
necessitam de autonomia.

PeRfIl do PRofIssIonal
Diante das pressões sofridas no exercício das tarefas 

de ombudsman, requer-se do profissional uma postura de 
autodomínio. Descrevendo o perfil para o ombudsman, 
giangrande  (2000) arrola uma lista com os traços 
característicos ideais para cumprimento de sua missão:

• Conservar equilíbrio emocional perante os 
problemas suscitados pelos clientes internos e 
externos da instituição.
• Ser proativo, ou seja, antecipar os fatos, orientan-
do medidas de prevenção ou correção. Tal perfil 
ajuda a evitar frustrações de maior abrangência.
• Capacidade de persuadir, apresentando de forma 
convincente sua argumentação e lógica, perfil que 
demonstra segurança nas decisões tomadas.
• Operar simultaneamente com seus companheiros 
a solução das questões.
• Não esmorecer diante dos impedimentos e reve-
ses criados pelos indivíduos com má vontade.
• Ouvir com atenção às queixas, respondendo 
com argumentos seguros, sem esconder ou 
enganar os clientes.
• Apurar e analisar todos os fatos, pois o ombudsman 
não poderá responder com evasões. O cliente exige 
respostas transparentes e objetivas, sem rodeios.
• Procurar conhecer todos os setores da instituição, 
bem como seus serviços e produtos. Afinal, o clien-
te carece de informações completas e convincentes 
(giangrande, 2000, p. 40-42).

ObjetivOs dO Ombudsman
Como em qualquer função, o ombudsman persevera 

em busca de objetivos, às vezes frustrados pela falta 
de comprometimento dos companheiros e de apoio da 
direção institucional que o empossou. Torna-se um de-
safio ao ombudsman atender o cliente que espera alguma 
reação por parte da instituição. Assim, “o ombudsman 
tem a função de cobrar o que foi efetivamente realizado 
ou não” (laroCCa, 2004, p. 73).

Outro objetivo do ombudsman visa investir na con-
solidação da imagem institucional atraindo apoio e 
adquirindo o devido respeito da clientela e da comuni-
dade em que se insere. Centurião (2003) expressa que 
a comunicação aperfeiçoa e estreita o relacionamento 
com a clientela, amadurecendo a responsabilidade entre 
ambos. Os dados recebidos pela direção aprimoram a 
informação encaminhada pelo ombudsman.
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Sua missão tem objetivos reativos e proativos, re-
afirma laroCCa (2004). Ao surgir o problema, ele tem 
de resolver a questão. Sua postura proativa favorece a 
evitar a volta de questões análogas. giangrande (2000) 
distingue quatro objetivos do ombudsman:

• Atender a quem o consulta. 
• Contestar os atos da instituição, informando-os 
à direção superior.
• Participar das reuniões administrativas decisórias, 
explicando suas decisões e a posição dos clientes 
externos e internos.
• Divulgar os direitos e deveres dos clientes, encora-
jando-os ao exercício da cidadania, submetendo suas 
queixas ao ombudsman cada vez que se sentirem 
desrespeitados (giangrande, 2000, p. 45-47).

PrinciPais tarefas

Tendo em vista a prestação de funções consultivas e 
de orientação no aprimoramento da qualidade de serviços 
e produtos, doty (1999) explica a importância da transpa-
rência entre as tarefas do ombudsman. O primeiro motivo 
reporta à possibilidade de responder a quase todas, senão o 
quadro completo das indagações da clientela. Em segundo 
lugar, reduz o temor do desconhecido quando a instituição 
escancara os fatos e esclarece os questionamentos levanta-
dos. Em circunstâncias delicadas, essa atitude de abertura 
no relacionamento favorece a imagem institucional. SuSkind 
e Field (1997) sustentam que a direção deve decidir o que 
vai ou não revelar, alertando que o uso de subterfúgios e as 
evasivas não produzem resultados satisfatórios.

Dentre as mais importantes obrigações do ombu-
dsman, as principais tarefas enunciadas por marqueS 
(2004) visam:

• Proteger os interesses dos clientes, de acordo 
com preceitos legais.
• Responder ao cliente no menor prazo possível, 
de modo claro e objetivo.
• Receber o cliente com cortesia e respeito, livre 
de qualquer preconceito.
• Agir com transparência, inteireza moral, impar-
cialidade e justiça.
• Participar de reuniões e comissões da instituição.
• Sugerir modificações nos procedimentos com o 
fito de evitar futuras falhas no sistema.
• Detectar problemas nos serviços oferecidos, 
visando impedir reincidências.
•Preservar o sigilo das informações (marqueS, 
2004, p. 123-124).

cOmO imPlantar

A implantação do ombudsman numa instituição 
requer planejamento prévio, estratégia de divulgação, 

orientação e conscientização das partes envolvidas. 
Quando a Presidência ou a Diretoria Executiva se 
distancia de seus clientes mostra o momento para se 
criar o ombudsman (laroCCa, 2004). Contudo, segun-
do FilHo (1993), sem democracia, ninguém deve se 
iludir com o sucesso de seu estabelecimento. Ele só 
poderá ser efetivado num ambiente democrático e de 
participação dos indivíduos.

Para reconhecerem os atos do ombudsman, oliVeira 
(2000) relata como estratégias:

• Instituir um órgão independente para receber 
as queixas.
• Assentar ferramentas de conciliação e inter-
mediação.
• Cumprir as promessas feitas aos clientes externos.
• Apontar as causas reais de um conflito ou reivin-
dicação, evitando evasivas baseadas em dificuldades 
orçamentárias (oliVeira, 2000, p. 28).
Uma condição mínima para a implantação do 

ombudsman, segundo laroCCa (2004), é a presença 
de um SAC. Centurião (2003) indica a busca de um 
profissional qualificado no mercado ou alguém dentro 
da própria instituição. Ele prefere um elemento des-
vinculado da organização, sem vícios internos, com 
independência para propor ajustes e mudanças. Por 
outro lado, haverá maior resistência à nomeação, be-
nefício de um profissional originado dentro do quadro 
de funcionários, cuja vantagem reside na possibilidade 
de ele conhecer os procedimentos internos e já ter uma 
rede de relacionamentos. O ponto negativo se relaciona 
à rivalidade interna e à acomodação do ombudsman, 
por haver atuado na instituição em outras funções.

Mais do que duas pessoas não são recomendáveis 
no ombudsman. laroCCa (2004) desaconselha, pois o 
sigilo das informações passa a correr risco de vazar. 
Quanto maior a estrutura, maior o efeito burocrático 
das ações. O titular e um assistente são suficientes. 
Preservar a imagem dos clientes e da instituição faz 
parte da tarefa de transformar a escola em modelo de 
cidadania (Centurião, 2003).

Duas razões desaconselham que o ombudsman 
exerça outra função na instituição: a grande responsa-
bilidade do setor exige dedicação total, não sobrando 
tempo para qualquer atividade paralela; e a vinculação 
do ombudsman a qualquer setor cerceará sua atuação 
se ele for inferior na na escala hierárquica, limitando 
sua autonomia (Centurião, 2003). 

vantagens da imPlantaçãO

Os próprios resultados colhidos pelas organiza-
ções, sejam elas públicas ou privadas, e até mesmo pelos 
países que o implantaram, revelam apenas vantagens 
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e nenhum prejuízo na criação do ombudsman. O pri-
meiro benefício, citado por lyra (2000), é o estímulo 
à democracia, quando o cidadão percebe que sua 
contribuição aperfeiçoa a eficácia administrativa dos 
serviços prestados.

Em seguida, vem o exercício prático da ética, do 
sigilo das informações. Trata-se, na visão de VilanoVa 
(2004), de um trabalho educativo, sem caráter punitivo, 
com o único objetivo de desenvolver uma cultura cida-
dã nos indivíduos, cujo intuito sublinha a importância 
do respeito aos direitos do outro.

Num país de tantas desigualdades sociais, o om-
budsman redimensiona as diferenças. FilHo (1993) 
acredita nesse departamento como canal de comu-
nicação voltado à resolução dos problemas sociais 
sem discriminação de classe, dispensando igual 
tratamento a todos os queixosos.

O caráter não-punitivo (exceção dos casos extre-
mos) das ações do ombudsman e a resolução satis-
fatória das questões servem de elo de integração dos 
funcionários. giangrande (2000, p. 39) diz que os 
colaboradores passam a “vestir a camisa da empresa” 
ou a “sentir com o coração da empresa”.

consIdeRações fInaIs
Ao analisar uma instituição educacional confessio-

nal, surgiram algumas respostas: primeiramente, a falta 
de informação diante do crescimento institucional dis-
tancia os indivíduos participantes uns dos outros. Em 
segundo lugar, sua natureza autoritária contribui para 
essa realidade, formando uma via única de comunicação 
baseada em relações hierarquicamente verticalizadas. 
E, em terceiro plano, tais circunstâncias demonstram 
um interesse superior da instituição no crescimento 
numérico e não no aperfeiçoamento das relações com 
os clientes, sejam eles externos ou internos.

Não há dúvidas quanto à obrigação das escolas experi-
mentarem os serviços do ombudsman, a fim de se certificar 
de suas vantagens. Trata-se de uma reivindicação dos 
clientes externos e internos, especificamente pais, alunos 
e parte do corpo docente. A maioria não pode ter seus di-
reitos obstruídos pela vontade de direções conservadoras. 
Tal atitude inovadora abriria as portas para os clientes, cujo 
acesso permanece limitado e burocratizado aos alunos e 
pais, em primeiro plano, e aos professores, por mais que 
eles neguem tal assertiva, em segunda instância. 

Visualizando o cenário de outro ângulo, torna-se 
muito mais cômodo apontar o dedo e criticar uma 
administração autoritária. Difícil, mesmo, seria assumir 
o comando de uma instituição e, diante de situações 

conflituosas ou da exigência de respostas imedia-
tas, tomar decisões impopulares e desconsiderar 
qualquer tipo de análise ou comentário mordaz. As 
definições, interpretações e análises a respeito do 
autoritarismo e da democracia contribuíram, nesta 
pesquisa, para uma compreensão do papel do gestor 
na administração escolar e seu compromisso com a 
formação cidadã dos indivíduos inseridos na comu-
nidade. Tais conceitos também ampliaram a visão a 
respeito de educação, não só como o desenvolvi-
mento harmonioso do ser, física, social, intelectual, 
moral e espiritualmente, mas também, com respeito 
à dignidade e à liberdade individuais.

Outro ponto importante nesta pesquisa ressalta o 
esclarecimento das diferenças fundamentais entre As-
sessoria de Comunicação, SAC, Call Center, ouvidoria 
e ombudsman, distinguindo suas funções e determinando 
quais os corretos procedimentos em cada um destes 
setores. Essas definições podem ajudar a minimizar 
atitudes incompatíveis com as áreas citadas e os profis-
sionais responsáveis por elas. Some-se a isso o fato de 
um número considerável de professores e funcionários 
desconhecer o papel desempenhado pelo ombudsman. 
Considerável e, ao mesmo tempo, estarrecedor, pois 
reproduz o pensamento de uma sociedade antidemo-
crática, acostumada a gestões autoritárias.

Esta pesquisa reforça a convicção de que novas 
ações não devem ser temidas pelos gestores na edu-
cação. O investimento em projetos criativos abre 
caminho para o desenvolvimento e a solidificação da 
democracia participativa.

Qualquer ação aplicada em parceria com os clien-
tes rende melhores resultados, sobretudo quando se 
propiciam condições de as famílias participarem e 
colaborarem nos projetos da escola: “As escolas com 
melhores resultados são, normalmente, aquelas que 
conseguem criar condições propícias a uma colabora-
ção das famílias na vida escolar” (nóVoa, 1992, p. 27). 
Se a escola acredita numa gestão democrática, então 
que se introduza a transparência nos relacionamentos 
intraorgânicos (entre alunos, professores, funcionários 
e direção) e interorgânicos (entre pais e escola).

O papel da escola não se resume a ensinar a ler, 
escrever e contar, mas a assumir um compromisso 
de formar cidadãos e transformar os parâmetros 
deficitários da sociedade. maCiel (1987) perfaz suas 
conjecturas intercedendo em prol de desenvolver 
nos estudantes, além dessas habilidades básicas, 
atitudes críticas diante da realidade. E o ombudsman 
concorre para esta situação.
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notas
1 De acordo com o cadastro de filiação da Associação Brasileira de 

Ombudsman/Ouvidores, há 22 universidades com Ouvidorias, ou Ombuds-
man, e apenas duas escolas de ensino médio e fundamental. Disponível em: 
<http://www.abonacional.org.br>. Acesso em: 21 dez. 2004. Ratificado 
em: 19 abr. 2006.

2 BRAGA, Teófilo. Bocage. Porto, 1902. In: SODRÉ, Nelson W. 
História da imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

3 COMPARATO, Fábio K. Que tal instaurarmos a república? Folha 
de S. Paulo, 8/4/93.

4 Em julho de 2005, uma rede educacional confessional no Sul 
do Brasil recebeu pela quarta vez consecutiva o Prêmio “Marketing 

& Negócios Internacionais”. Trata-se de um reconhecimento de 
instituições do meio empresarial ao papel da escola no mercado. Esta 
distinção nunca foi entregue à rede por ser filantrópica, mas pelas suas 
estratégias mercadológicas.

5 John Dewey (1859-1952), filósofo e educador norte-americano da 
primeira metade do século 20.

6 Ombudsmen no mundo e no Brasil: da admissão de falhas à busca 
do aprimoramento.

7 Caio Túlio Costa, primeiro ombudsman na imprensa brasileira, 
na Folha de S. Paulo, de 1989 a 1991. Jairo Faria Mendes é jornalista 
e professor da PUC-MG.
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