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Resumo: Este artigo tem como objetivo enfatizar a transformação da educa-
ção enfocando a democratização do ensino e o trabalho do gestor educacio-
nal, utilizamos o levantamento bibliográfi co, registrando afi rmações de autores 
pertinentes ao tema. Ao nos referirmos à administração escolar, enfocando a 
popularização da escola e do ensino, é necessário nos reportarmos à fi gura do 
gestor educacional. Neste artigo, abordamos um breve histórico da administra-
ção escolar. Partimos da concepção da democratização do ensino e da escola. 
Discutimos a questão da autonomia como princípio gestor. Salientamos os con-
ceitos, princípios, estratégias e tipos de gestão escolar. O estudo a cerca deste 
tema revela que a atual concepção da forma de gerir uma instituição de ensino 
que prioriza a democracia e a participação de todos os envolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem, constitui uma dimensão muito importante e essencial 
para a consecução de objetivos previamente estabelecidos que devem contribuir 
com o desenvolvimento integral do educando. 

Palavras-chave: Educação Pública. Gestão Educacional. Participação Demo-
crática. 

Introdução

 Com o objetivo de enfatizar a transformação da educação enfocando a 
democratização do ensino e o trabalho do gestor educacional inicialmente veri-
fi camos que a atual concepção da forma de gerir uma instituição de ensino que 
prioriza a democracia e a participação de todos os envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem, é resultado de um processo socioeconômico, político 
e social vivido ao longo dos anos que enfatizam a transformação da educa-
ção. Para compreendermos o presente é necessário considerarmos o passado 
atentando-nos que a escola está inserida em um contexto e portanto constitui 
e é constituída por todos os aspectos que formam a sociedade em geral. Ao 
tratarmos sobre a gestão faz-se necessário também tratarmos dos conceitos, 
princípios, estratégias e tipos de gestão escolar. O trabalho constitui-se em um 
levantamento bibliográfi co acerca do tema e parte da premissa da administração 
da instituição de ensino pelo viés da democracia considerando assim a historici-
dade e as peculiaridades de todo o processo.
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Administração escolar: breve histórico 

 Bravo e Escodro (2001, p. 11) esclarecem a necessidade de nos reportar-
mos a história para compreendermos o presente 

Os traços marcantes da sociedade é que têm determinado ao longo 
dos tempos a administração das organizações. Assim, no passado, a 
sociedade tinha forte passado autoritário, fazendo com que a educação 
tivesse um administração autocrática. Já no presente, a sociedade tem 
nítido compromisso com a democracia, razão por que a administração 
da educação há de ser democrática e objetivará o acesso à educação 
de todas as pessoas, pois este é um direito do cidadão. 

 Inicialmente, na época da colonização (entre 1500 e 1700) apenas uma 
parte da população tinha acesso à escolarização (fi lhos dos colonos). Segundo 
Ribeiro apud Caetano- Souza e Vasconcelos (2005, p. 33), “no dia 28/6/1759, 
foi criado o cargo de diretor geral dos estudos”. De acordo com o mesmo autor, 
esse órgão determinava exames para todos os professores, proibia o ensino 
público ou particular sem licença do diretor geral dos estudos e designava comis-
sários para o levantamento sob o estado das escolas e dos professores.
 Ribeiro apud Caetano-Souza e Vasconcelos (2010, p. 35) pontuam que

Com a chegada da família real e da corte portuguesa, em meados 
de 1808, o Brasil se tornou sede da Coroa portuguesa, aumentando 
a população do Brasil. Houve a necessidade imediata de uma nova 
reestruturação e organização administrativa em todos os ministérios. E 
em consequência disso, fez-se necessário, a partir dessa nova realida-
de, uma demanda muito grande no campo educacional. Para preparar 
e qualifi car pessoas em áreas diversas e específi cas foram criadas 
novas escolas e novos cursos a fi m de atender a formação de novos 
campos do trabalho, rompendo com o ensino jesuítico.

 Com o surgimento da nação brasileira impôs-se exigências à organização 
educacional, iniciando a estruturação do ensino imperial, sendo a educação mui-
to restrita em alguns estados. Podemos perceber que a cada período da história 
do Brasil, a educação aliada aos fatores socioeconômico e cultural apresentava 
características bastante peculiares à época.  
  No período imperial, as ações educacionais ainda eram escassas e dividi-
das, sendo impossível a ocorrência de um sistema educacional efetivo e de qua-
lidade. O que pode-se perceber neste período é que as tentativas de educação 
refl etiam o interesse da classe dominante da época.
 Ribeiro apud Caetano-Souza e Vasconcelos (2010, p. 35) escrevem

No início do século XIX, as responsabilidades sob as escolas eram das 
províncias, mas indiretamente essa responsabilidade acabava sobre o 
governo central pela omissão na tarefa de reorganização devido à ins-
tabilidade dos cursos. O Brasil passa por uma acelerada mudança, em 
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decorrência do desenvolvimento das atividades industriais compostas 
das camadas dominantes e médias, em consequência da moderniza-
ção da sociedade dando início ao movimento Republicano.

 No ano de 1889, com a Proclamação da República, surge um novo gover-
no, pautado no modelo presidencialista que propunha um ensino gratuito, sem 
ligação ou vínculo com nenhum tipo de religião (ensino laico) e a liberdade para 
a escolha e participação na educação.

O projeto político da educação republicana e sua administração pro-
punham o plano de educação para todos, porém na prática foi mar-
cado por um forte dualismo. De um lado existia a elitização do ensino 
que procurava a continuidade dos estudos científi cos e para o povo se 
direcionava a proposta de uma educação elementar e profi ssional. A 
educação superior e secundária fi caria a cargo da União e a educação 
profi ssional e fundamental caberia à administração dos estados (PI-
RES; RODRIGUES, 2008).

 Faz-se extremamente necessário conhecer os avanços e processos his-
tóricos da administração escolar, a fi m de conduzir o processo educativo, pauta-
do em uma fi losofi a educacional (o que fazer e como fazer diante da realidade 
existencial) como também possibilitar a realização de decisões e consecução 
de objetivos, isto quer dizer que, dentre outros fatores, a qualidade da educação 
depende da competência de seus profi ssionais.
 Rosa (2004, p. 295) ao se referir sobre um dos maiores entraves para a 
qualidade da educação no que tange ao profi ssional incapacitado afi rma

A escola que não prestigiar a competência, o talento e, em vez disso, 
preferir o medíocre, o bajulador, certamente não merece continuar fun-
cionando. Aliás, o colaborador de talento provavelmente não permane-
cerá em uma escola que não lhe permite aplicar-se no melhoramento 
da própria instituição; ele precisa de desafi os e progressos para se 
sentir útil e, se não puder agir de acordo com sua própria natureza, tão 
logo seja possível mudará de escola.

 A educação, estruturada por meio de atitudes científi cas, é essencial ao 
homem e deve ser concebida como um processo global e dinâmico, capaz de 
auxiliar o homem na conquista de seus objetivos, desenvolvendo-o integralmen-
te. Ao atuar como gestor educacional é primordial, que o indivíduo disponha de 
conhecimentos científi cos, os quais possibilitarão contextualizar o que sabe e o 
que vier a saber. Lombardi (2006, p. 11) enfatiza

É o entendimento desse processo de transformação que possibilita 
entender como se deu a organização e a transformação do sistema 
educacional brasileiro, a forma como as escolas se constituíram, os 
regulamentos, as normas e as leis criadas para melhor organizar o seu 
funcionamento, as concepções fi losófi cas e pedagógicas que, em cada 
período, nortearam as inúmeras propostas de reformas educacionais.
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No que se refere à questão específi ca da administração escolar, o en-
tendimento contextualizado de nossa educação, a partir do referencial 
teórico explicitado, possibilita compreender como ela foi se constituin-
do e se transformando ao longo da história da educação brasileira, em 
função das transformações provocadas na sociedade em cada período 
histórico. Ou seja, permite perceber que a escola que temos hoje não 
é eterna, abstrata, a-histórica, atemporal, mas, sim, produto da ação 
humana concreta e objetivamente determinada pela forma como se 
articula e se relaciona as diversas forças políticas presentes em cada 
período histórico; que, portanto, como qualquer outra instância da vida 
e da sociedade, ela se transforma permanentemente, sendo nós, seres 
humanos, os agentes dessa transformação; que, fi nalmente, partindo 
da escola que temos, aprendemos com a história que é possível cons-
truir uma OUTRA ESCOLA, articulando-a mais coerentemente com um 
projeto político-pedagógico que vise a fazer da instituição escolar um 
instrumento de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. 

 No que tange a formação dos gestores escolares, não existem cursos 
de graduação específi cos, porém não pode-se permitir que o gestor baseie sua 
prática em ensaio e erro e por este motivo deve aprimorar-se constantemente, 
buscando formação continuada. Rosa (2004, p. 299) esclarece que

A gestão da escola não pode mais ser tradicionalista, ou seja, o antigo 
sistema do ganha-perde. Ao contrário, precisa se modernizar e adotar 
diversos sistemas modernos de gestão, voltados para o ganha-ganha, 
com uma honesta distribuição de lucros e todos voltados para o suces-
so solidário, entendendo que ninguém, por mais inteligente que seja, é 
melhor do que todos. 

 Embora a educação seja usada como ferramenta de relações sociais ca-
pitalista, hoje já existe uma consciência libertadora, que conduz também a uma 
visão crítica e participativa da sociedade, onde o indivíduo é instigado e prepara-
do para expor seu ponto de vista e lutar sempre por seus direitos.
 Neste sentido, a escola é concebida como uma organização social, a par-
tir da cultura e subjetividade das pessoas e inclui a infl uência de forças externas 
e internas marcadas por interesses de grupos sociais, ou seja, busca relações 
com os outros indivíduos, mas também valoriza os elementos internos do pro-
cesso organizacional. E assim, Libâneo (2001, p. 100) destaca que “as concep-
ções de gestão escolar refl etem, portanto, posições políticas e concepções do 
homem e sociedade”.
 O conhecimento do processo histórico, oferece ao gestor subsídios à im-
plantação de práticas que viabilizem o seu trabalho frente a instituição de ensino, 
contribuindo positivamente no exercício de sua função nas dimensões articula-
dora, formadora e transformadora.

Da autonomia decretada à autonomia construída 
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 Ferreira (1998, p. 16) afi rma que “o conceito de autonomia está etimologi-
camente ligado à ideia de autogoverno, isto é, a faculdade que os indivíduos (ou 
organizações) têm de se regerem por regras próprias”.
 A autonomia da escola não pode ser defi nida de forma isolada, desconsi-
derando a participação da comunidade escolar em benefício da aprendizagem.
 Ferreira (1998, p. 17) pontua que

Importa, ainda, ter presente que a ‘autonomia da escola’, resulta, sem-
pre, da confl uência de várias lógicas e interesses (políticos, gestioná-
rios, profi ssionais e pedagógicos) que é preciso saber gerir, integrar e 
negociar [...]. A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam 
e equilibram diferentes detentores de infl uência (externa e interna) dos 
quais se destacam: o governo, a administração, professores, alunos, 
pais e outros membros da sociedade local.

 Utilizar recursos racionais para a consecução de fi ns preestabelecidos, é 
uma condição necessária à vida humana e isto nada mais é do que uma ativida-
de administrativa. Na escola, isto não é diferente. 
 Paro (2005, p. 105) corrobora dizendo que 

A educação entendida como apropriação do saber historicamente acu-
mulado, ou seja, como processo pelo qual as novas gerações assi-
milam as experiências, os conhecimentos e os valores legados pelas 
gerações precedentes, é fenômeno inerente ao próprio homem e que 
o acompanha durante toda sua história [...].

 Gerir uma instituição de ensino necessita de conhecimentos básicos. É 
extremamente necessário que o gestor aprofunde e compreenda o real signifi -
cado da gestão escolar, sua abrangência, suas dimensões de atuação e estraté-
gias de ação que contribuem para construir escolas efi cazes, orientando assim 
sua ação e contribuindo a efi cácia de seu desempenho profi ssional.
 Assim, torna-se necessário hierarquizar a gestão da escola, estabelecen-
do um representante da Lei e da ordem: o gestor educacional o qual utilizando-se 
de conhecimentos técnicos e práticos cuidará da organização e funcionamento 
da escola.
 Paro (2005, p. 124) esclarece

De um modo geral, os trabalhos teóricos sobre a Administração Esco-
lar, publicados no Brasil, adotam, implícita ou explicitamente, o pres-
suposto básico de que, na escola, devem ser aplicados os mesmos 
princípios administrativos adotados na empresa capitalista.

 Vale ressaltar que o caráter técnico da administração geral é meramente 
capitalista, o trabalho é racionalizado e pormenorizado e favorece os interesses 
sociais comuns. Neste aspecto, a administração geral faz-se presente no âmbito 
educacional.
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 Outro aspecto inerente ao sistema capitalista é o aspecto político. A edu-
cação pode contribuir para a transformação social na medida em que for utiliza-
da pelos grupos sociais para atender os interesses comuns entre os indivíduos 
constituintes da sociedade. Assim, podemos afi rmar que a educação e a política 
são duas esferas indissociáveis, havendo uma dimensão política em toda prática 
educativa e vice e versa.
 Paro (2005) afi rma que o que se chama de administração geral não tem o 
mesmo signifi cado e aplicabilidade no contexto escolar pois a escola visa a pro-
dução do conhecimento que não pode ser facilmente identifi cado e mensurado, 
além de que a escola não apenas presta serviço a uma clientela mas sim lida 
diretamente com o aluno, indivíduo coparticipante dos resultados obtidos e ele-
mento humano que requer tratamento especial, bastante distinto dos elementos 
materiais que lidam as empresas em geral.
 Neste sentido, é preciso que a escola aspire sua autonomia e busque 
condições necessárias para seu exercício. O reforço da autonomia não constitui 
um fi m em si mesmo mas um caminho para as escolas prestarem o serviço pú-
blico de educação e representa uma relação de confi ança entre a administração 
pública do Estado e o gestor educacional. 
 Ferreira (1998, p. 19, grifo do autor) esclarece 

No quadro do sistema público do ensino, ‘a autonomia das escolas’ 
é sempre uma autonomia relativa, uma vez que é condicionada quer 
pelos poderes de tutela e de superintendência do governo e da admi-
nistração pública quer do poder local, no quadro de um processo de 
descentralização.

 O reforço da autonomia das escolas é um reconhecimento por parte do 
Estado de que determinadas situações e condições podem ser geridas por uma 
administração local. Essa transferência de competências pressupõe a difusão de 
autonomias coletivas em detrimento das autonomias individuais.
Paro (2005, p. 133) pontua que

[...] o diretor se vê permanentemente colocado entre os dois focos de 
pressão: de um lado, professores, pessoal da escola em geral, alunos 
e pais, reivindicando medidas que proporcionem melhores condições 
de trabalho e promovam a melhoria de ensino; de outro, o Estado não 
satisfazendo a tais reivindicações e diante do qual o diretor deve “res-
ponder pelo cumprimento no âmbito da escola, das leis, regulamentos 
e determinações” dele emanadas, evitando inclusive, que as ações 
dos primeiros venham a representar quaisquer ameaças aos interes-
ses dominantes. Assim, como educador que é, e identifi cado como os 
objetivos legítimos da instituição que dirige, ele se sente compelido a 
atender às justas reivindicações da escola e da comunidade [...].

 Pode-se perceber então, que o Estado decreta a autonomia às escolas, 
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que por sua vez, devem ter um representante legal: o gestor educacional. Este 
então, deve saber articular os meios e processos para que de fato haja autono-
mia em suas decisões, as quais refl etem o interesse de um grupo (comunidade 
escolar) e objetivam a aquisição de resultados satisfatórios.

Conceitos

 Ao falarmos sobre educação, torna-se imprescindível compreendê-la en-
quanto ambiente, constituído e constituinte de uma sociedade e Lück (2009, p. 
82) esclarece 

Educação é processo humano de relacionamento interpessoal e, so-
bretudo, determinado pela atuação de pessoas. Isso porque são as 
pessoas que fazem diferença em educação, como em qualquer outro 
empreendimento humano, pelas ações que promovem, pelas atitudes 
que assumem, pelo uso que fazem dos recursos disponíveis, pelo es-
forço que dedicam na produção e alcance de novos recursos e pelas 
estratégias que aplicam na resolução de problemas, no enfrentamento 
de desafi os e promoção do desenvolvimento. 

 Os termos administração e gestão serão bastante abordados e conforme 
defi ne Silva (2007, p. 22, grifo do autor) “Os termos Gestão e Administração têm 
origem latina (gerere e administrare). O primeiro termo signifi ca governar, con-
duzir, dirigir. O segundo tem um signifi cado mais restrito – gerir um bem, defen-
dendo os interesses daquele que o possui – constituindo-se em uma aplicação 
do gerir”.
 Lück (2009, p. 26, grifo do autor) organiza a gestão escolar em duas áre-
as, de acordo com sua natureza, sendo: organização e implementação. 

As dimensões de organização dizem respeito a todas aquelas que te-
nham por objetivo a preparação, a ordenação, a provisão de recursos, 
a sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser realizado. Elas 
objetivam garantir uma estrutura básica necessária para a implementa-
ção dos objetivos educacionais e da gestão escolar. Elas diretamente 
não promovem os resultados desejados, mas são imprescindíveis para 
que as dimensões capazes de fazê-lo sejam realizadas de maneira 
mais efetiva.
 Essas dimensões envolvem a fundamentação conceitual e legal da 
educação e da gestão educacional, o planejamento, o monitoramento 
e avaliação das ações promovidas na escola, e a gestão de seus resul-
tados de modo que todas as demais dimensões e ações educacionais 
sejam realizadas com foco na promoção da aprendizagem e formação 
dos alunos, com qualidade social. 
As dimensões de implementação são aquelas desempenhadas com 
a fi nalidade de promover, diretamente, mudanças e transformações 
no contexto escolar. Elas se propõem a promover transformações das 
práticas educacionais, de modo a ampliar e melhorar o seu alcance 
educacional. 
As competências de implementação envolvem a gestão democrática 
e participativa, gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão admi-
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nistrativa, gestão da cultura escolar e gestão do cotidiano escolar, com 
foco direto na promoção da aprendizagem e formação dos alunos, com 
qualidade social. 

 Assim, concebemos a escola como uma organização de trabalho que 
precisa ser conduzida por um indivíduo capacitado e competente, que de fato, 
articule os meios e ações para que a escola cumpra o papel a que se destina. Li-
bâneo (2001, p. 96) afi rma que o estudo da escola como organização de trabalho 
não é um estudo novo e baseia-se na Administração escolar com dois enfoques: 
científi co-racional e enfoque crítico.

[...] No primeiro enfoque, a organização escolar e tomada como uma 
realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente; portan-
to, pode ser planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar 
maiores índices de efi ciência e efi cácia. As escolas que operam nesse 
modelo dão muito peso a estrutura organizacional [...] O segundo enfo-
que vê a organização escolar basicamente como um sistema que agre-
ga pessoas, importando bastante à intencionalidade e as interações 
sociais que acontecem entre elas, o contexto sócio- político etc. [...].

 A gestão escolar constitui uma dimensão muito importante da educação 
pois ao observar a escola e os desafi os que permeiam a prática educativa é pos-
sível adotar estratégias e ações a fi m de solucionar problemas. Ao conceituar a 
gestão escolar, Lück (2009, p. 24) defi ne

Gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afi nado 
com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementa-
ção de seu projeto político-pedagógico e compromissado com os prin-
cípios da democracia e com os métodos que organizem e criem con-
dições para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, 
no âmbito de suas competências), de participação e compartilhamento 
(tomada de decisões conjunta e efetivação de resultados) e auto-con-
trole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações). 

 Faz-se necessário também entendermos o adjetivo público, caracterizan-
do a escola. 

Sabemos que o público se contrapõe ao privado e, por isso, se refere 
também ao que é comum, coletivo, por oposição, ao particular e indivi-
dual. Em contrapartida, público está referindo aquilo que diz respeito à 
população, o que lhe confere sentido de popular por oposição ao que 
se restringe ao interesse das elites. Finalmente, público está referi-
do ao Estado, ao governo, isto é, ao órgão intitulado em determinada 
sociedade para cuidar dos interesses comuns, coletivos, relativos ao 
conjunto dos membros da mesma sociedade (SAVIANI, 2005, p. 2)

É imprescindível que o diretor conheça os desafi os que a sociedade apresenta 
e que conheça em sua totalidade o signifi cado da gestão escolar. Lück (2009, p. 
18) aconselha que é necessário que o gestor

Também ainda, envolve-se no esforço de aprofundar a compreensão 
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do signifi cado da gestão escolar pela qual é responsável, sua abran-
gência, suas dimensões de atuação e estratégias de ação que contri-
buem para construir escolas efi cazes.

 A escola como organização formadora de opinião e cidadãos deve com-
preender os variados aspectos que envolvem a educação, explicitando os obje-
tivos, fundamentos, princípios, diretrizes, características pertinentes a todo pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Princípios e estratégias 

 Atualmente, muito se tem falado no Brasil e no mundo sobre a gestão es-
colar, pois a presença de características peculiares a esta nova concepção são 
capazes de atuar na melhoria da qualidade de ensino oferecido aos alunos.
 Lück (2009, p. 18) considera

[...] Conhecer, compreender e incorporar em suas ações os fundamen-
tos e princípios da educação, assim como as determinações legais 
norteadoras dos processos educacionais constitui-se, portanto, uma 
das primeiras e contínuas preocupações do diretor escolar na busca 
de realizar um bom trabalho, no sentido de liderar e orientar sua escola 
para que melhor e com competência sempre maior desempenhe o seu 
papel social, realizando seus objetivos educacionais.

 Quanto aos princípios da gestão escolar, o planejamento, a organização, 
a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a ava-
liação dos processos necessários para que a educação se efetive e promova a 
aprendizagem e a formação integral do aluno, são atribuições do gestor.
 Bravo e Escodro (2001, p. 14) esclarecem

A adoção de novos valores é um processo lento e gradual, que deve 
levar em conta a cultura existente no contexto no qual a educação se 
insere.
Os novos princípios devem ser repetidos e reforçados, estimulados em 
sua prática, até que a mudança desejada se torne reversível. É preciso 
demonstrar persistência e continuidade.
O papel do gestor é fundamental no acatamento e na prática de prin-
cípios de gestão. É preciso ter coerência nas ideias e transparência na 
execução de projetos.

 Nas situações cotidianas do contexto escolar, o gestor é o responsável 
maior pelo norteamento do modo de ser e de fazer da escola e seus resultados. 
A gestão escolar constitui uma dimensão muito importante da educação pois ao 
observar a escola e os desafi os que permeiam a prática educativa é possível 
adotar estratégias e ações a fi m de solucionar problemas. Lück (2009, p. 25) 
ressalta ainda que
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[...] a gestão escolar é um enfoque de atuação, um meio e não um fi m 
em si mesmo. O fi m último da gestão é a aprendizagem efetiva e sig-
nifi cativa dos alunos, de modo que, no cotidiano que vivenciam na es-
cola desenvolvam as competências que a sociedade demanda, dentre 
as quais se evidenciam pensar criativamente; analisar informações e 
proposições diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com 
clareza, oralmente e por escrito; empregar a aritmética e a estatística 
para resolver problemas; ser capaz de tomar decisões fundamentadas 
e resolver confl itos.

 Tendo em vista as fi nalidades da educação a partir de uma fi losofi a de va-
lores, como um processo global, contínuo, dinâmico e racional, a escola consiste 
em um importante elemento formador de indivíduos.
 Andrade (2004, p.30) pondera que 

O novo conceito de gestão escolar associa-se, pois, à democratização 
e a participação consciente e responsável de toda a comunidade esco-
lar no processo decisório, em ações articuladas e conjuntas, visando o 
ensino de qualidade.

 Consolidar uma prática pedagógica que realmente transforme o processo 
de ensino e aprendizagem consiste em um desafi o para os profi ssionais da edu-
cação. Martins (2002, p. 26) salienta ainda que 

Toda ação humana tem em vista um objetivo, explicito ou não. A ca-
pacidade de concepção de resultado a ser produzido, antes de sua 
concretização material, é uma faculdade essencialmente humana. É 
a partir da concepção do objetivo na sua mente, que o homem tem 
condições de acionar os meios mais adequados para atingi-lo. Esse 
aspecto é fundamental no processo da atividade humana, já que per-
mite ao homem deter o controle sobre o processo e o produto de seu 
trabalho.

   Ao discorrer sobre a fundamentação, princípios da educação e gestão 
escolar Lück (2009, p. 16) enfatiza que a ação do diretor escolar será tão limi-
tada quanto for sua concepção sobre a educação, sobre gestão escolar e o seu 
papel profi ssional na liderança e organização da escola. Ressalta ainda que o 
atual contexto social que vivemos, exige que a escola em uma ação contínua e 
permanente se reinvente, aprimore e desenvolva competências que favoreçam 
a atuação do sujeito na sociedade em que vive.

Tipos de Gestão

 Libâneo (2001) apresenta três concepções de gestão: técnico-científi ca 
(ou funcionalista), a autogestionária e a democracia-participativa. A concepção 
técnico-científi ca baseia-se na hierarquia de cargos e funções e tende a seguir 
princípios e métodos da administração empresarial é conhecida como gestão da 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

66

qualidade total apresenta a característica da divisão técnica do trabalho escolar, 
o poder centralizado no diretor, comunicação linear hierárquica, maior ênfase 
nas tarefas do que nas pessoas e descuido dos objetivos específi cos em detri-
mento da valorização dos procedimentos burocráticos.
 Já na concepção autogestionária há predomínio da responsabilidade co-
letiva, ausência de direção centralizada e acentuação da participação direta e 
por igual de todos os membros da instituição, ênfase nas inter-relações, deci-
sões coletivas por meio de reuniões, assembleias,  eliminação de autoridade 
e poder, vínculo das formas de gestão interna com as formas de autogestão 
social, ênfase na auto-organização do grupo de pessoas por meio das eleições 
e alternância no exercício das funções, recusa a normas e sistemas de controle, 
responsabilidade coletiva, contestação do poder instituído (LIBÂNEO, 2001).
 Lück (2009, p. 70) ao abordar a gestão democrática, esclarece

A realização da gestão democrática é um princípio defi nido na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Art. 3º. Inciso VIII), e na 
Constituição Federal (Art. 206, inciso VI). O mesmo se assenta no 
pressuposto de que a educação é um processo social colaborativo que 
demanda a participação de todos da comunidade interna da escola, 
assim dos pais e da sociedade em geral. Dessa participação conjunta 
e organizada é que resulta a qualidade do ensino para todos, princí-
pio da democratização da educação. Portanto, a gestão democrática 
é proposta como condição de: i) aproximação entre escola, pais e co-
munidade na promoção de educação de qualidade; ii) de estabeleci-
mento de ambiente escolar aberto e participativo, em que os alunos 
possam experimentar os princípios da cidadania, seguindo o exemplo 
dos adultos. Sobretudo, a gestão democrática se assenta na promo-
ção de educação de qualidade para todos os alunos, de modo que 
cada um deles tenha a oportunidade de acesso, sucesso e progresso 
educacional com qualidade, numa escola dinâmica que oferta ensino 
contextualizado em seu tempo e segundo a realidade atual, com pers-
pectiva de futuro.

 A concepção democrática- participativa baseia-se na importância da bus-
ca de objetivos comuns assumidos por todos, defendendo uma forma coletiva de 
gestão em que as decisões são coletivas e discutidas publicamente (LIBÂNEO, 
2001).
 Lück (2009, p. 71) pondera

[...] a gestão democrática escolar é exercida tanto como condição cria-
dora das qualifi cações necessárias para o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades específi cas do aluno, como também para a cria-
ção de um ambiente participativo de vivência democrática, pela qual os 
alunos desenvolvem o espírito e experiência de cidadania, caracteriza-
da pela consciência de direitos em associação a deveres. Destaca-se, 
pois, que a formação do aluno e a sua aprendizagem constituem-se no 
objetivo central da gestão democrática [...].

 Na gestão democrática- participativa, podemos perceber que as compe-
tências são delegadas e avaliadas sistematicamente e as decisões operaciona-
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lizadas diferenciando função de saberes (LIBÂNEO, 2001).
 Lück (2009, p. 75) esclarece ainda 

[...]a gestão democrática pressupõe a mobilização e organização das 
pessoas para atuar coletivamente na promoção de objetivos educacio-
nais, o trabalho dos diretores escolares se assenta sobre sua compe-
tência de liderança, que se expressa em sua capacidade de infl uenciar 
a atuação de pessoas (professores, funcionários, alunos, pais, outros) 
para a efetivação desses objetivos e o seu envolvimento na realização 
das ações educacionais necessárias para sua realização.

 Borges (2008, p. 9) corrobora 

Portanto, gestão democrática da escola pública é muito mais que um 
sinônimo de administração; seu sentido adquire uma dimensão mui-
to maior do que a ideia de comando e qualidade total, presente no 
meio empresarial. Gerir democraticamente uma escola pública, uma 
organização social dotada de responsabilidades e particularidades, é 
construir coletivamente. Isto signifi ca contrapor-se à centralização do 
poder na instituição escolar, bem como primar pela participação dos 
estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na ges-
tão do estabelecimento, na melhoria da qualidade do ensino e na luta 
pela superação da forma como a sociedade está organizada.

  Vale ressaltar ainda que há qualifi cação e competência profi ssional, bus-
ca de objetividade no que tange a aspectos específi cos, organização e gestão, 
acompanhamento e avaliação sistemáticos que visam à reorientação e acompa-
nhamento do trabalho, a iniciativa e participação de todas as pessoas da escola 
e que se relacionam com ela são valorizadas (LIBÂNEO, 2001).
 Conforme aponta Lück (2009, p. 69) no que tange as competências de 
gestão democrática e participativa, o gestor

Lidera e garante a atuação democrática efetiva e participativa do Con-
selho Escolar ou órgão colegiado semelhante, do Conselho de Classe, 
do Grêmio Estudantil e de outros colegiados escolares.
Equilibra e integra as interfaces e diferentes áreas de ação da escola 
e a interação entre as pessoas, em torno de um ideário educacional 
comum, visão, missão e valores da escola. 
Lidera a atuação integrada e cooperativa de todos os participantes da 
escola, na promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, 
orientado por elevadas expectativas, estabelecidas coletivamente e 
amplamente compartilhadas.
Demonstra interesse genuíno pela atuação dos professores, dos fun-
cionários e dos alunos da escola, orientando o seu trabalho em equipe, 
incentivando o compartilhamento de experiências e agregando resul-
tados coletivos. 
Estimula participantes de todos os segmentos da escola a envolverem-
-se na realização dos projetos escolares, melhoria da escola e promo-
ção da aprendizagem e formação dos alunos, como uma causa comum 
a todos, de modo a integrarem-se no conjunto do trabalho realizado. 
Estimula e orienta a participação dos membros mais apáticos e dis-
tantes, levando-os a apresentar suas contribuições e interesses para 
o desenvolvimento conjunto e do seu próprio desenvolvimento. Man-
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tém-se a par das questões da comunidade escolar e interpreta cons-
trutivamente seus processos sociais, orientando o seu melhor encami-
nhamento. 
Promove práticas de co-liderança, compartilhando responsabilidades e 
espaços de ação entre os participantes da comunidade escolar, como 
condição para a promoção da gestão compartilhada e da construção 
da identidade da escola.
Promove a articulação e integração entre escola e comunidade próxi-
ma, com o apoio e participação dos colegiados escolares, mediante a 
realização de atividades de caráter pedagógico, científi co, social, cul-
tural e esportivo.

 A gestão democrática-participativa valoriza a participação da comunidade 
escolar, concebe docência como trabalho interativo, acredita na construção co-
letiva de objetivos e do funcionamento da escola. 
 Libâneo (2001, p. 99) explicita que

Atualmente, o modelo democrático - participativo tem sido infl uenciado 
por uma corrente teórica que compreende a organização escolar como 
cultura. Esta corrente afi rma que a escola não é uma estrutura total-
mente objetiva, mensurável, independente das pessoas, ao contrário, 
ela depende muito das experiências subjetivas das pessoas e de suas 
interações sociais, ou seja, dos signifi cados que as pessoas dão as 
coisas enquanto signifi cados socialmente produzidos e mantidos. Em 
outras palavras, dizer que a organização é uma cultura signifi ca que 
ela é construída pelos seus próprios membros.

 Dentro dessa prática, é necessário que o gestor repense a todo instante 
os métodos utilizados para garantir o funcionamento da escola, reforçando a 
criticidade do processo e favorecendo a aquisição do crescimento cognitivo e o 
desenvolvimento das capacidades individuais dos educandos bem como o forta-
lecimento dos vínculos entre toda a comunidade escolar.

De fato, a organização e gestão refere-se aos meios de realização do 
trabalho escolar, isto é, à racionalização do trabalho e à coordenação 
do esforço coletivo do pessoal que atua na escola, envolvendo os as-
pectos físicos e materiais, os conhecimentos e as qualifi cações práti-
cas do educador, as relações humano-interacionais, o planejamento, a 
administração, a formação continuada, a avaliação do trabalho escolar. 
Tudo em função de atingir os objetivos. Ou seja, como toda instituição, 
as escolas buscam resultados, o que implica uma ação racional, estru-
turada e coordenada. Ao mesmo tempo, sendo uma atividade coletiva, 
não depende apenas das capacidades e responsabilidades individu-
ais, mas de objetivos comuns e compartilhados e de ações coordena-
das e controladas dos agentes do processo (LIBÂNEO, 2001, p.106).

 A sistematização do trabalho de gerir uma escola deve ser planejada a fi m 
de obter resultados satisfatórios ao processo de ensino e aprendizagem e se tra-
tando de gerir uma instituição pública a atuação do gestor educacional deve ser 
pautada na participação de todos, popularizando assim a tomada de decisões e 
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os interesses comuns da comunidade.

Considerações fi nais

  Diante do objetivo de enfatizar a transformação da educação enfocando 
a democratização do ensino e o trabalho do gestor educacional conclui-se que 
a escola tem uma certa autonomia. O gestor enquanto representante legal da 
unidade escolar tem uma autonomia parcial no que diz respeito à tomada de 
decisões e realização de atividades que lhe competem. A utilização de recursos 
racionais para a consecução de objetivos pré-estabelecidos exige que o gestor, 
enquanto administrador compreenda o real signifi cado da gestão escolar, sua 
abrangência, dimensões de atuação e estratégias de ação que contribuam com 
seu desempenho profi ssional. 
 Neste artigo, abordamos um breve histórico da administração escolar. 
Partimos da concepção da democratização do ensino e da escola. Discutimos 
a questão da autonomia como princípio gestor. Salientamos os conceitos, prin-
cípios, estratégias e tipos de gestão escolar e inferimos que nas situações coti-
dianas do contexto escolar, o gestor é o responsável maior pelo norteamento do 
modo de ser e de fazer da escola e seus resultados e no entanto a escola como 
uma organização de trabalho precisa ser conduzida por um indivíduo capacitado 
e competente, que de fato, articule os meios e ações para que a escola cumpra 
o papel a que se destina.
 Dado a complexidade do tema, não tivemos a pretensão de esgotar a 
refl exão a respeito dessa temática e sabemos que novos enfoques poderão ser 
realizados. Acreditamos que ao abordar esse tema contribua com a sociedade 
acadêmica no que tange a antecipação de informações sobre a gestão escolar.
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