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RESUMO

	 Este	estudo	tem	como	objetivo	identificar	o	modelo	de	
gestão adotado pelos gestores escolares nos dias atuais. Para 
o desenvolvimento do estudo em questão, foi feita uma pes-
quisa para observarmos como os autores abordam o tema da 
gestão escolar no século XXI, para então fazermos um paralelo 
sobre	as	variadas	funções	desse	novo	profissional	que	deve	ter	
e saber usar: autonomia administrativa, pedagógica, jurídica e 
financeira.	Além	de	desenvolver,	atualizar	e	 rever	permanen-
temente conhecimentos. Estas atitudes devem fazer parte do 
dia a dia do gestor escolar, como um processo de formação 
em serviço, de modo que desenvolva competência para o de-
sempenho efetivo das funções de gestão escolar e colaboração 
com a sua realização. Com as informações advindas da pesqui-
sa, é possível observar com mais propriedade o contexto da 
gestão escolar no século XXI, ou seja, ver mais atentamente as 
suas	perspectivas,	desafios	e	conquistas.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Comunidade Escolar. Autono-
mia

INTRODUÇÃO

 A administração escolar atravessa hoje uma fase de 
profunda transformação. No Brasil, as políticas educacionais 
vêm	sendo	definidas	por	importantes	mudanças,	distinguindo-
-se, principalmente as de ordem legal/institucional. No campo 
educacional, a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 surge como um passo 
decisivo nessas mudanças.
 Para Wahrhaftig (1999), em consequências dessas mu-

danças surge uma nova moldura institucional no setor edu-
cacional	 solidificada	 com	 o	 ordenamento	 jurídico	 dado	 pela	
Emenda Constitucional nº 14, pela legislação correlata que 
regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino	Fundamental	(FUNDEF)	que	depois	foi	modificado	para	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB) e, sobretudo, pela nova LDB nº 9.394/96 que ou-
torgou elevado grau de autonomia aos sistemas estaduais e 
municipais	de	ensino,	flexibilizando	a	organização	do	processo	
educativo e aumentando o espaço de construção da autono-
mia da escola. A progressiva descentralização de competências 
e atribuições coloca a gestão educacional como eixo impor-
tantíssimo para que os dois objetos estratégicos das reformas 
sejam	 alcançados,	 o	 aumento	 da	 eficiência	 e	 equidade	 dos	
sistemas de ensino e melhoria do padrão de qualidade das 
escolas públicas.

A gestão democrática implica primeiramente o repensar 

da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua so-

cialização. A socialização do poder propicia a prática da 

participação coletiva, que atenua o individualismo da re-

ciprocidade, que supera a expressão da autonomia, que 

anula a dependência, de órgão intermediário que ela-

boram políticas educacionais tais quais a escola é mera 

executora. (VEIGA, 2001, p.18)

 No Brasil, e também em outros países, uma caracte-
rística marcante em todas as experiências de reformas educa-
tivas tem sido a forte ênfase no desenvolvimento da gestão 
democrática e participativa das redes de ensino e das próprias 
escolas. As normas e as estratégias podem variar, mas são in-
corporadas como ponto chave: o fortalecimento da autonomia 
da escola, o incentivo à participação da comunidade na ges-
tão escolar, a inserção de critérios de representatividades, e de 
qualificação	e	competência	técnica	para	a	escolha	dos	direto-
res escolares. A descentralização das políticas educacionais e o 
fortalecimento da autonomia das escolas, diretrizes que norte-
aram as reformas nos anos 90, trouxeram novas preocupações 
para	os	dirigentes	dos	sistemas	de	ensino.	A	profissionalização	
é	um	dos	principais	desafios	que	a	gestão	educacional	enfren-
ta no momento, pois no contexto que vivemos, exige-se pro-
fissionais	com	um	novo	perfil	de	 liderança.	Para	uma	gestão	
democrática, necessário se faz o estabelecimento de critérios 
de	competência	profissional,	com	capacidade	de	diálogo	para	
mediar	conflitos	e	facilitar	a	interação	entre	os	diferentes	seg-

1 Licenciado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Almeida Ro-
drigues - ISEAR. Pós-Graduando do Curso de Gestão de Pessoas do Progra-
ma de Pós - Graduação da Faculdade Almeida Rodrigues. clesiofeliciano@
gmail.com.
2 Mestre em educação. Coordenador Pedagógico Geral da Secretaria de 
Educação do Município de Rio Verde. Coordenador do Curso de Pedagogia 
do Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues (ISEAR). 2012/01.lin-
domar.barros@uol.com.br.



Revista Científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO I - Edição I - Janeiro de 201390 ISSN 2317-7284

mentos da comunidade esc de gestão participativa deve ser 
efetivado e amparado pela Constituição Federal e consolidado 
pela  LDB nº 9.394/96. (WAHRHAFTIG 1999).
 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) nº 9.394/96 sintonizada às premissas neoliberais redi-
reciona o paradigma da educação e da escola no Brasil dando 
ênfase,	produtividade,	eficiência	e	qualidade	total.	Essas	orien-
tações, além de redirecionar as formas de gestão, os padrões 
de	financiamento,	a	estrutura	curricular	e	formas	de	profissio-
nalização, a estruturação dos níveis de ensino em educação 
básica e educação superior, também possibilitam o estabele-
cimento de mecanismos de descentralização, as novas formas 
de centralização e controle por parte do poder central. A lei 
destaca ainda o princípio da gestão democrática, a implan-
tação efetiva só acontecerá se a participação nos processos 
de gestão for ativa por parte de todos os atores e instituições 
intervenientes nos processos de gestão.
 De acordo com Gadotti (2001), de nada adiantaria 
uma Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que concede 
autonomia	pedagógica,	administrativa	e	financeira	às	escolas,	
se o gestor, professores, alunos, e demais atores do processo 
desconhecem	o	significado	político	da	autonomia.	Para	ele,	o	
exercício desta autonomia não é dádiva, mas sim uma constru-
ção contínua, individual e coletiva. 
 Para compreendermos melhor a importância dos limi-
tes e possibilidades da autonomia da escola, é fundamental 
ressaltarmos quatro dimensões fundamentais da autonomia: a 
administrativa,	a	financeira,	a	jurídica	e	a	pedagógica.

Autonomia administrativa consiste na possibilidade 

de a escola elaborar e gerir seus planos, programas e 

projetos. A autonomia administrativa da escola evita 

que esta seja submetida a uma administração na qual as 

decisões a ela referentes sejam tomadas fora dela e por 

pessoas que não conhecem a sua realidade, contribuin-

do, desse modo, para que a comunidade escolar possa, 

por meio da vivência de um processo democrático e par-

ticipativo, romper com a cultura centralizadora e pouco 

participativa em que têm sido elaborados os projetos e 

efetivadas as tomadas de decisões. (OLIVEIRA; MORAES; 

DOURADO, 2005, p. 5, grifo dos autores).

 Ter	 autonomia	 administrativa	 significa,	 também,	 não	
esquecer que a escola está inserida num processo que envolve 
relações internas e externas, sistema educativo e comunidade 
escolar. Já a

Autonomia jurídica diz respeito à possibilidade de a 

escola elaborar suas normas e orientações escolares em 

consonância com as legislações educacionais, como, por 

exemplo, matrícula, transferência de alunos, admissão 

de professores, concessão de grau etc. A autonomia 

jurídica da escola possibilita que as normas de funcio-

namento dessa sejam discutidas coletivamente e façam 

parte do regimento escolar elaborado pelos segmentos 

envolvidos na escola, e não de um regimento único, ela-

borado para todas as instituições que fazem parte da 

rede de ensino. (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2005, 

p. 5, grifo dos autores).

 A LDBEN nº. 9.394/96, ao abordar a forma de organi-
zação da unidade escolar, toca na questão da autonomia, ao 
explicitar, no art. 12, II, que os estabelecimentos de ensino te-
rão a incumbência de “administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais	e	financeiros”.	Assim	a

Autonomia financeira refere-se à existência e à utiliza-

ção	de	recursos	financeiros	capazes	de	dar	à	instituição	

educativa condição de funcionamento efetivo. A dimen-

são	financeira	da	autonomia	vincula-se	à	existência	de	

ajuste	de	recursos	financeiros	para	que	a	escola	possa	

efetivar seus planos e projetos, podendo ser total ou 

parcial. É total quando à escola é dada a responsabili-

dade de administrar todos os recursos a ela repassados 

pelo poder público, e é parcial quando a escola tem a 

incumbência de administrar apenas parte dos recursos 

destinados,	ficando	o	órgão	central	do	sistema	educa-

tivo com a responsabilidade pela gestão de pessoal e 

pelas despesas de capital. (OLIVEIRA; MORAES; DOURA-

DO, 2005, p. 6, grifo dos autores).

	 A	autonomia	financeira	deve	possibilitar	à	escola	ela-
borar e executar seu orçamento, planejar e executar suas ativi-
dades, sem ter que necessariamente recorrer a outras fontes de 
receita, aplicar e remanejar diferentes rubricas, com o acom-
panhamento	 e	 a	 fiscalização	dos	 órgãos	 internos	 e	 externos	
competentes.	Em	síntese,	é	obrigação	do	poder	público	o	fi-
nanciamento das instituições educacionais públicas. (GADOT-
TI,	2001).	Por	fim	os	autores	relatam	sobre	a

Autonomia pedagógica essa dimensão da autonomia 

refere-se à liberdade de a escola, no conjunto das suas 
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relações,	definir	sobre	o	ensino	e	a	pesquisa,	tornando-

se condição necessária para o trabalho de elaboração, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Político-Pedagó-

gico da escola. (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2005, 

p. 6, grifo dos autores) 

 A escola, por sua vez, está estreitamente ligada à iden-
tidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à 
avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do 
projeto pedagógico da escola (VEIGA, 2001). 
 Torna-se necessário que a escola realmente perceba 
que a sociedade não é mais a mesma de anos atrás, e assuma 
o seu papel atual, perante essa nova realidade na busca de 
formar cidadãos críticos, participativos e atuantes, orgulhosos 
de seu saber, capazes de solidarizar com o mundo exterior e 
serem capazes de enfrentar o mundo do trabalho como realiza-
ção	profissional	através	de	atitudes	de	humanização	e	respeito	
ao próximo.
 Fixado na LDB 9.394/96, o princípio geral da “garantia 
de	padrão	de	qualidade”	(Art.	3,	IX),	a	questão	principal	para	
os Estados é precisamente a de “elaborar e executar políticas e 
planos	educacionais”	e	integrar	e	coordenar	as	suas	ações	e	as	
dos seus municípios.
 Nesse sentido, o artigo 12 da LDB estabelece as incum-
bências dos estabelecimentos de ensino, nos seguintes termos

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

-aula estabelecidas;

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente;

V – prover meios para a recuperação dos alunos de me-

nor rendimento;

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola;

VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência 

e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 

de sua proposta pedagógica.

 
 A regulamentação da LDB nº 9.394/96 em Goiás foi 
aprovada pela Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de 
1998. Essa lei apresenta claros indicadores de novas demarca-
ções histórico-políticas e pedagógicas para as escolas vincula-

das ao sistema estadual de ensino, destacando-se as escolas 
públicas.
 A referida legislação indica, dentre outros que compe-
tem ao Conselho Estadual de Educação de Goiás, “elaborar 
normas que regulamentem a gestão democrática na educação 
básica”	(art.	14	inciso	XV).	A	regulamentação	do	sistema	edu-
cativo goiano, enquanto instrumento jurídico, preconiza ainda 
alterações substantivas na gestão das unidades escolares da 
rede estadual de ensino, na medida em que institui o regime 
de eleições diretas para diretores e estabelece a existência de 
conselhos escolares deliberativos, de composição paritária. A 
lei	assim	define,

Art. 106 - As escolas mantidas pelo poder público es-

tadual obedecem aos princípios da gestão democrática, 

assegurada a existência de conselhos escolares paritá-

rios, dos quais participam os seguintes segmentos: di-

reção, professores, demais servidores, alunos e pais de 

alunos.

§ 1º - O conselho escolar paritário tem poder delibera-

tivo; 

§ 2º - Fica instituído o regime de eleições diretas para Di-

retores das Escolas descritas na presente lei, cuja regula-

mentação do processo eletivo será realizada no prazo de 

60 (sessenta) dias da publicação desta lei.

§ 3º - Poderão ser candidatos às eleições de que tra-

ta este artigo,  professores que contem, no mínimo, 02 

(dois) anos de comprovada experiência administrativa 

ou regência de classe. 

§ 4º - Fica estendido ao Diretor de Faculdade mantida 

pelo Estado o processo de escolha previstos neste artigo. 

§ 5º - A forma de participação dos segmentos da comu-

nidade	escolar	será	definida	pelo	Conselho	Estadual	de	

Educação. 

§ 6o A duração do mandato dos dirigentes é de dois 

anos, à exceção da do Reitor que é de quatro anos, per-

mitindo-se para todos uma reeleição.

 A regulamentação da gestão democrática na referida 
lei, vincula-se aos anseios dos trabalhadores em educação en-
contrando-se, ainda, sintonizada à defesa e implementação de 
ações e mecanismos de participação da comunidade escolar 
nos destinos da escola pública.
 Para ser gestor da educação hoje, no século XXI, é pre-
ciso ter uma cultura geral, o que inclui possuir conhecimentos 
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legais, jurídicos, cognitivos e pedagógicos, deve saber admi-
nistrar além de ter o respeito e o respaldo da comunidade es-
colar. Deve saber ouvir e falar na hora certa, saber articular 
as	ações	propostas,	ter	autoridade	sem	ser	autoritário.	Enfim,	
deve ter competência técnica, pedagógica e humana. 
 Para Gadotti (2004) a gestão democrática insere-se em 
seu próprio projeto político pedagógico, exigindo dos mem-
bros da comunidade uma ruptura com o modelo de escola 
pública visto como apenas aparelho burocrático do estado e 
passando a ser uma conquista da comunidade onde todos os 
segmentos assumem sua quota de responsabilidade frente ao 
projeto	da	escola.	Define	duas	razões	como	justificativas	para	
a implantação da gestão democrática sendo:

1ª) A escola deve formar para a cidadania e, para isso, 

ela deve dar o exemplo (...).

2ª) A gestão democrática pode melhorar o que é especí-

fico	da	escola,	isto	é,	o	seu	ensino	(...).	(GADOTTI,	2004,	

p. 35)

 
 Assim, faz um paralelo entre autonomia e gestão de-
mocrática em instituições escolares sendo que “a autonomia 
e a gestão democrática da escola fazem parte da própria na-
tureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, 
portanto,	uma	exigência	de	seu	projeto	político-pedagógico”	
(GADOTTI, 2004, 35).
  Para tanto, escola e comunidade devem trilhar juntas 
o	 aprendizado	da	democracia,	 onde	o	 fim	da	 escola	 é	 estar	
à serviço da comunidade e a comunidade envolvida propor-
cionará uma melhor participação e envolvimento no serviço 
prestado a mesma. 
 A participação e o envolvimento nas atividades de-
senvolvidas na escola pública, seja dando sugestões, seja in-
fluindo	nas	decisões,	torna-se	parte	de	um	processo,	do	qual	
já participam o pessoal da escola e os usuários que podem 
contribuir para a tão desejada e nem sempre explicitada auto-
nomia da escola. Na verdade, a descentralização do poder na 
escola, propicia mecanismos que viabilizam e estimulam tanto 
a participação dos servidores quanto a dos usuários na tomada 
de decisões no que se refere aos rumos que a escola deve se-
guir. Caminho contrário da onda neoliberal conservadora que 
estimula,	 a	 pretexto	 de	 “modernizar”	 uma	 gestão	 eficiente,	
nos moldes da gestão empresarial capitalista e que prima pela 
centralização do poder e pelo não reconhecimento do papel de 
sujeitos dos usuários e do pessoal da escola. (PADILHA; RO-
MÃO, 2004).

	 É	papel	do	Estado	fiscalizar	o	cumprimento	dos	objeti-
vos mais gerais da educação escolar, já que é seu dever peran-
te a comunidade que o mantém. Porém, não se pode priorizar 
a existência apenas de mecanismos de avaliação externa dos 
resultados já que o que se almeja é a verdadeira autonomia da 
escola.
 O ideal, quando se quer realmente a autonomia da es-
cola, é que se avalie todas as atividades que acontecem na 
escola e que isso se transforme num processo gradual de con-
quista de qualidade e de elevação dos envolvidos na condição 
de sujeitos.
 Compreendendo que a administração participativa não 
ocorre	de	forma	espontânea.	“No	âmbito	da	escola,	especifi-
camente é necessário que seja provocada, procurada, vivida e 
apreendida por todos os que pertencem à comunidade esco-
lar”	(HORA,	2006,	p.	51).	Na	perspectiva	de	uma	gestão	de-
mocrática, ideias e comportamentos novos surgem, nos quais 
precisa-se acreditar e adotar

1. O diretor é aquele que está na liderança, a serviço da 

comunidade	escolar	para	o	alcance	de	suas	finalidades.

2. Os especialistas (supervisor, orientador, diretor) são 

possuidores	 de	 um	 conhecimento	 específico	 em	 uma	

área, assim como cada professor o é; o trabalho coletivo 

dessas diferentes especialidades na escola é o que pro-

vocará mudanças.

3. A expectativa que alunos, pais, comunidade têm em 

relação à escola é uma dimensão que não pode ser ig-

norada e sim conhecida para ser atendida.

4. Os indivíduos precisam assumir as responsabilidades 

de suas atividades, sem que alguém lhes diga o que e 

como fazer. Não pode, pois, existir a dicotomia – uns 

pensam, outros executam -, mas todos precisam ter e 

desenvolver o compromisso político próprio do ato edu-

cativo.

5.	O	individualismo,	a	desconfiança,	a	acomodação	e	o	

egoísmo devem ceder lugar ao sentido coletivo da crítica 

e autocrítica, do direito e do dever, da responsabilidade 

social frete ao ato educativo.

6. O comando, por ser sensível às necessidades e aos 

interesses dos diversos grupos, agiliza o confronto dos 

mesmos, resultando em ações criadoras.

7. A gestão da escola passa a ser, então, o resultado 

do exercício de todos os componentes da comunidade 

escolar, sempre na busca do alcance das metas estabele-
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cidas pelo projeto político-pedagógico construído coleti-

vamente. (HORA, 2006, p.52). 

 Compreendemos que a gestão participativa para que 
se torne realidade no âmbito escolar, é necessário que seja 
provocado, procurada e apreendida por todos. A gestão demo-
crática da escola então passa a assumir um caráter diferente, 
mais humano voltado para o aluno e para o bem-estar. 
 A autonomia é um processo aberto de participação do 
coletivo da escola, na construção de uma escola competente, 
em	que	os	 seus	profissionais	assumem	as	suas	 responsabili-
dades e prestam contas e seus alunos tem sucesso. Mas para 
que essa autonomia aconteça é importante o entendimento 
pelos participantes da escola dos vários desdobramentos dos 
conceitos	e	significados	relacionados	ao	processo.	Em	especial,	
é importante o entendimento das implicações relacionadas a 
essa prática, que envolvem princípios, atitudes e estratégias 
para um bom processo de gestão. (LÜCK, 2008).
 Os princípios que orientam a prática de autonomia em 
gestão escolar são caracterizados em nove tópicos principais 
sendo eles: 

• Comprometimento

• Competência

• Liderança

• Mobilização 

• Coletiva

• Transparência

• Visão estratégica

• Visão proativa

• Iniciativa

• Criatividade (LÜCK, 2008, p. 108-110)

 Mesmo o gestor escolar partindo de boa fé, e boas 
intenções, é necessário que ele tenha a consciência de evitar 
certas práticas e atitudes, consideradas por Lück (2008), de 
atitudes de cerceamento das práticas autônomas sendo elas:

• Acomodação

• Imobilização

• Autoritarismo

• Burocratização

• Medo de perda de poder e controle

• Delimitação e transferência de responsabilidade

• Dependência

• Individualismo (LÜCK, 2008, p. 111-113).

 Com isso, a construção da autonomia da gestão esco-
lar passa pelo desenvolvimento de atitudes, atitudes essas que 
foram citadas anteriormente, assim como pelo esforço sistemá-
tico e organizado de várias estratégias, a seguir explicitadas.

• Organização de mecanismos de gestão colegiada

• Formação de parcerias

• Desenvolvimento de espírito comunitário e de equipe

• Desenvolvimento de competências de autogestão. 

(LÜCK, 2008, p. 115).

	 Verifica-se	que	o	desenvolvimento	da	autonomia	é	um	
processo prolongado que demanda o envolvimento de todos 
na escola e implica em mudança de atitude e colocação em 
prática de novos entendimentos, de modo a se poder mudar 
a cultura escolar. Esse desenvolvimento não ocorre espontane-
amente e nem mesmo apenas a partir do esforço próprio da 
escola. Ele necessita de orientação externa, orientada para a 
construção da autonomia da gestão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A gestão escolar no século XXI é pautada por leis de-
mocráticas que auxiliam e ajudam o trabalho escolar. Assim 
esse	novo	gestor	é	um	profissional	que	consegue	gerir	de	for-
ma participativa e principalmente democrática, estabelecendo 
para a comunidade escolar a qual faz parte um relacionamento 
de liderança e engajamento.

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando 

um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos 

democráticos como o de ouvir os outros, não por puro 

favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o 

do acatamento às decisões tomadas pela maioria e que 

não falte contudo o direito de quem diverge de exprimir 

sua contrariedade. O gosto da pergunta, da vitória, do 

debate [...], (FREIRE, 1997, 89).

 
 Dessa forma, constatamos que a gestão escolar atual 
está mais preocupada com os agentes que fazem parte do pro-
cesso de ensino aprendizagem, voltados em uma perspectiva 
democrática,	pois,	assim	o	profissional	que	estará	em	cargo	de	
gestor saberá e terá autonomia: administrativa, pedagógica, 
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jurídica	e	financeira.	O	que,	de	certa	forma,	só	contribuirá	para	
o	desenvolvimento	de	um	trabalho	de	gestão	mais	eficiente	e	
eficaz.
 Portanto, gestão nos dias atuais é um tema que deve 
ser bastante discutido, principalmente no que tange a gestão 
de	pessoas,	afinal	relacionamento	interpessoal	não	é	tarefa	fá-
cil, é tarefa de um gestor-líder.
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