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RESUMO 

A gestão educacional trabalha com um modelo de administração, visando à organização dos 
processos educativos, sendo necessário destacar que um método de gestão não se restringe 
exclusivamente ao ato do gerenciamento, esse termo engloba todos os elementos inseridos em 
uma instituição definida como escola, envolvendo, inclusive à democratização do ensino. 
Estudar a prática escolar observando o poder implica analisar o poder-contra (dominação e 
violação da subjetividade) quanto o poder-fazer (incrementa o vigor da ação humana e social). 
É importante considerar a análise dos micropoderes que acontecem no interior de uma 
instituição escolar, observando as coerções, controles e proibições mas não esquecer das 
relações de participação de um modelo democrático. Este estudo se inspira nos ensinamentos 
de Paro (2010); Bezerra (2007); Arendt (2005) entre outros estudiosos da gestão educacional. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão educacional, poder, democratização. 

RESUMEN 

La gestión de la educación trabaja con un modelo de gestión, cuyo objetivo es la organización 
de los procesos educativos, es necesario hacer hincapié en que un método de gestión no se 
limita al acto de gestión, este término abarca todos los elementos insertados en una institución 
se define como una escuela, con la participación la educación inclusiva y democrática. 
Estudiar el poder observar la práctica escolar, implica analizar el poder-sobre (la dominación 
y la violación de la subjetividad) y el poder-(aumentar la fuerza de la acción humana y social). 
Es importante tener en cuenta el análisis de micro poderes que se producen dentro de una 
escuela, teniendo en cuenta las limitaciones, controles y prohibiciones de la relación, pero no 
te olvides de participar en un modelo democrático. Este estudio se inspira en las enseñanzas 
de Paro (2010); Bezerra (2007), Arendt (2005), entre otros estudiosos de la administración 
educativa. 
 

PALABRAS CLAVE: Gestión de la educación, poder,  democratización. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A definição do termo gestão começou a fazer parte do contexto escolar há pouco 

tempo, o uso frequente era administração escolar, abordando normas de ordenação e controle, 

elementos definidos na concepção de administração. Atualmente, ocorreu uma evolução em 

que a gestão escolar, passou a incorporar um dinamismo para as instituições de ensino, não 

sendo somente o setor educacional que sentiu a necessidade de uma mudança para a iniciativa 

de um novo processo no contexto social e econômico. 

Sobreviver em um novo modelo econômico determinou às escolas novos caminhos, já 

que a administração escolar, não estava atendendo as propostas de uma educação atual. No 

século XXI, ocorrem transformações nos sistemas públicos e privados do ensino nacional e 

apesar das dificuldades encontradas no aspecto educacional, a educação brasileira tenta se 

reconstruir com as reformas, buscando resgatar o espaço e a responsabilidade dos segmentos 

políticos e sociais. 

O desenvolvimento da gestão escolar, na visão democrática, possui características 

próprias e para que sejam efetivadas é necessário à promoção e o envolvimento de todos que 

estão ligados à instituição. A democratização de uma gestão educacional requer um passo 

importante, na sua concretização que é a busca por um conhecimento crítico, identificando 

determinantes da situação atual, observando características anteriores. 

O modo de democratização de gestão tem abrangências no exercício do poder, 

envolvendo processos de planejamento, abordando a tomada de decisões e a avaliação dos 

resultados que são alcançados, resultam no fortalecimento dos procedimentos de participação 

das comunidades participativas no governo da escola, ocorrendo à descentralização dos 

processos de decisão e divisão de responsabilidades. 

A gestão educacional democrática do ensino público procura assegurar a igualdade de 

condições, permitindo o acesso ao pluralismo de ideias, conforme estabelecimentos da 

Constituição Federal.  
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2. GESTÃO EDUCACIONAL E DEMOCRATIZAÇÃO 

 

Gestão educacional possibilita uma associação a uma instituição social relacionada ao 

ato de educar, Paro (2001) ressalta que existe pouca probabilidade de o Estado direcionar 

esforços para a democratização do saber, sem que isso seja compelido pela sociedade civil. 

No entanto, na perspectiva crítica o ato de gerenciar é entendido em sua perspectiva 

progressista, a serviço das camadas populares e da sociedade civil de um modo em geral. 

Na instituição escolar, cresce a constatação da explícita necessidade de a comunidade 

conquistar os direitos de cidadão e participar de forma efetiva na gestão da escola, com uma 

visão de autonomia em relação aos interesses dominantes do Estado. Esse aspecto só terá 

condições de acontecer, no momento em que aqueles que se beneficiam da democratização na 

escola, participarem, de forma ativa, das formulações e de decisões direcionadas ao alcance 

dos objetivos os quais guardam estreita relação com a função social e política da escola. 

A necessidade de participação de grupos voltados para a gestão na escola corresponde, 

não ao interesse de ignorar ou minimizar os conflitos que surgem nas relações sociais em 

curso e, particularmente na escola, tendo como objetivo buscar uma democratização da gestão 

escolar, condição necessária para a luta por alcances coletivos, visando um ensino de 

qualidade e uma sociedade com valores educativos. 

Na prática da gestão democrática Bezerra (2007) afirma que sua amplitude está 

relacionada às questões de colegiados escolares, formas de escolha de dirigentes e à relativa 

autonomia administrativa, pedagógica e financeira da escola, enfatizando metodologias 

diferenciadas. As questões da democratização da relação professor-aluno em sala de aula, o 

projeto político-pedagógico, a garantia de condições de trabalho a educadores e educandos, o 

currículo escolar e a aprendizagem não são alcançadas, na realização das práticas definidas 

como uma gestão democrática. 

Laranja (2004) discutindo a gestão do ensino básico apresenta a história e os motivos 

para o início de uma instituição educacional, geralmente nos deparamos com ideais pessoais 

ou coletivos em busca de uma realização, observando a manutenção e a difusão de seus 

valores e crenças, apesar de toda escola se organizar a partir da intencionalidade de um 

determinado grupo de pessoas, constituindo-se com uma própria identidade, envolvendo 

particularidades e fronteiras determinadas. 

É importante destacar a importância do projeto pedagógico: 
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Não apenas o documento em si. A produção e consecutivas revisões 
periódicas são o melhor instrumento para a construção e a manutenção da 
identidade da escola, bem como da apropriação dela por todos os professores 
e funcionários. É um processo dispendioso, exige grande investimento de 
verba (pelas inúmeras reuniões necessárias), disponibilidade real de tempo e 
trabalho, além do desgaste pelas discussões que forcosamente se criam em 
torno de temas críticos da instituição (LARANJA, 2004, p. 241). 

 

Uma vez instituída a escola visa o futuro com os processos de mudança e 

transformação. 

 
2.1 EDUCAÇÃO E PODER 

 
 

 Quando se analisa a mudança de comportamento é necessário enfatizar dois estados 

de poder: Paro (2010) conceitua o poder atual sendo determinado por poder em ato, sendo 

efetivamente exercido e poder potencial a simples possibilidade do exercício. No poder em 

ato a pessoa que detém o poder, produz a mudança do comportamento do outro a partir da 

vontade do primeiro. O poder atual supõe a existência do poder potencial, já que antes do 

exercício do poder é necessário que exista a possibilidade do exercício. 

“Poder significa a probabilidade de impor a própria vontade, dentro de uma relação 

social, mesmo contra toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade” 

(WEBER , 2000, p. 33), enfatizando o caráter potencial do poder enquanto que “o poder não 

se dá, não se troca nem se troca nem se retorna, mas se exerce, só existe em ação” 

(FOUCAULT, 1979, p. 175).  

Nos estudos sobre poder e educação Paro (2010) convém adotar o conceito mais geral 

de poder, envolvendo os estados potencial (quem tem o poder) e atual (quem o exerce). A 

existência de determinado poder potencial envolve a maior ou menor probabilidade de 

obediência, das ordens produzidas por quem tem o poder, com remissões aos conceitos de 

estabilizado (ato de continuidade), e institucionalizado (partido político, exército etc.). 

As definições de poder estabilizado e poder institucionalizado são importantes, na 

fundamentação e explicação para o conceito de autoridade, termo que às vezes é determinado 

de forma imprecisa e vaga ocorrendo muitas vezes à utilização como sinônimo de poder 

sendo importante entender como uma espécie de poder, mas com condições especificadas.  
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A construção do processo educativo acaba envolvendo o educador que tem a 

probabilidade de modificar comportamentos alheios e alguém que possibilita ao aspecto da 

modificação (educandos). Na afirmação de Paro (2010) todo desenvolvimento educativo 

acaba envolvendo uma relação de poder em seu sentido geral, podendo ocorrer em estado 

potencial ou atual. Essa determinação de relação pode acontecer com o poder-sobre (educador 

utiliza a coerção, manipulação, impõe os componentes culturais contra a vontade do 

educando) quanto com o poder-fazer (utiliza-se a persuasão, atualização histórico-cultural, 

com a constituição de sujeitos livres, prática democrática). 

Observando os elementos do poder percebemos que o poder existe e é exercido pelo 

educador e pelo educando, podendo atuar na capacidade de agir sobre as coisas ou na 

capacidade de determinar o comportamento de outros. 

 
 

Da parte do educando, a capacidade de agir sobre as coisas refere-se a sua 
ação intencional no processo de apreender a realidade, fazendo-se sujeito do 
aprendizado e incorporando elementos culturais que o engrandecem e o 
fortalecem, expandindo seu vigor, sua capacidade de poder-fazer, tornando-
se, pois, “poderoso” à medida que adquire cada vez mais capacidade de agir 
e fazer-se sujeito. Por seu turno a capacidade de determinar o 
comportamento de outros também está presente na atividade do educando na 
medida em que ele responde à intervenção do educador, com 
comportamentos que mudam a ação deste de modo a adequá-la às 
necessidades de aprendizagem do educando (PARO, 2010, p.47). 

 

 

O que acontece é na realidade uma relação dialógica no momento em que o educador 

não traz seu conhecimento pronto e fechado para ser aplicado ao aluno. É desenvolvida uma 

relação pedagógica com aspectos de competência do professor ou da instituição, com a 

proposta de um planejamento flexível a participação do aluno. 

Paro (2010) estabelece a conceituação de uma educação que predomina no senso 

comum que apresenta a prática pedagógica, descaracterizando a ideia do educando como 

detentor de poder, seguindo o modelo tradicional existe uma sequência que vai do professor 

que passa o conhecimento para o aluno de forma passiva, ignorando o complexo cultural que 

se incorpora na personalidade de cada ser humano e o seu envolvimento do aluno como um 

sujeito no processo de ensino. A concepção do tradicionalismo acredita que é possível 

desenvolver o ensino de forma direta, não envolvendo toda a subjetividade do educando e sua 

participação ativa na aprendizagem. 
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  O professor que envereda por esse caminho costuma não conseguir senão 

uma assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que 
estimula e imita a existência dos respectivos conceitos na criança, mas, na 
prática, esconde o vazio. Em tais casos, a criança não assimila o conceito, 
mas a palavra capta mais de memória que de pensamento e sente-se 
impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente do 
conhecimento assimilado. No fundo, esse método de ensino de conceitos é a 
falha principal do rejeitado método puramente escolástico de ensino, que 
substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de esquemas 
verbais mortos e vazios (VYGOTSKY , 2009, p. 247). 

 
 

O educador com o seu poder tem a capacidade de agir e mudar comportamentos de 

outros indivíduos. Existe um poder associado a sua profissão na função de didata e educador, 

em que todo processo de ensino para o outro é uma aprendizagem para si mesmo. O educador 

aprende no contexto educacional desenvolvendo seu aspecto profissional e intelectual. 

Esse determinado poder tem uma destaque no processo social, já que o educador não 

apenas modifica o comportamento do educando, mas nessa mediação possibilita a construção 

de uma personalidade. A espécie humana nasce com potencialidades infinitas para a formação 

humano-histórica, interiorizando a cultura disponível e tecendo sua personalidade, porém esse 

processo não acontece de forma natural é necessário a intervenção de um educador, 

caracterizando esse o seu poder Paro (2010). Através desse aspecto pode-se deduzir a 

importância da educação e do educador na ênfase da transformação do conhecimento. O 

jovem é introduzido em um mundo que lhe é desconhecido em que o educador é um norteador 

responsável na construção da educação. 

 
 

[...] O poder é sempre como diríamos hoje, um potencial de poder, não uma 
entidade imutável, mensurável e confiável como a força. Enquanto a força é 
a qualidade natural de um indivíduo isolado, o poder passa a existir entre os 
homens quando eles agem juntos, e desaparece no instante em que eles se 
dispersam. Devido a esta peculiaridade, que possui em comum com todas as 
potencialidades que podem ser efetivadas mas nunca inteiramente 
materializadas, o poder tem espantoso grau de independência de fatores 
materiais, sejam estes números ou meios [...] (ARENDT, 2005, p. 212). 
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Em todo poder social, o poder desenvolvido pela educação e pelo educador passa a 

existir em estado potencial, passando a se tornar atual no momento em que se realiza no 

processo de concretização. Na visão de Paro (2010) ao observar o poder de uma escola no 

sentido potencial, é necessário considerar a natureza dos objetivos que a instituição pretende 

realizar, tendo o conhecimento da intenção ou o interesse de quem tem o poder com a 

possibilidade de estabelecer se o poder está sendo exercido. 

Em uma educação democrática, o único modelo de exercício de poder relacionado ao 

processo pedagógico é a persuasão. Na proposta do diálogo a persuasão tem como 

peculiaridade o ato da incerteza. Quando alguém se dispõe a persuadir deve estar preparado 

para a possibilidade de não apenas persuadir na direção estabelecida, podendo ocorrer um 

sentido contrário. “Por isso a educação é sempre uma possibilidade, não uma certeza” 

(PARO, 2010, p. 55).  

O educador com o seu poder de educar propicia ao aluno não diretamente o aprender, 

mas estabelece uma mediação do querer aprender. O aluno utiliza todos os mecanismos, 

(livros, cadernos explicação do professor etc.) para produzir o seu conhecimento. A 

contradição passa a residir no fato de que seu poder-fazer se realiza por meio do fazer do 

outro. Através da persuasão o educador aciona um conjunto de potencialidades, produzindo a 

incorporação de elementos da cultura no educando, o educador passa a estimular condições 

para que o educando se eduque. 

Na especificação de Paro (2010) ao não aceitar o processo de ensino unilateralmente, 

entendendo que ensino e aprendizado são faces de uma moeda, envolvidos num mesmo 

processo entre educador e educando, o segundo passa a participar da cumplicidade. O poder 

estabelecido pelo professor e da instituição apresenta-se como poder estabilizado e 

institucionalizado, período em que a escola e professores passam a ter funções definidas e 

coordenadas de maneira estável e aceitas institucionalmente. 

No modelo tradicional o poder passa por mudanças, quando o professor não consegue 

controlar o resultado de notas, o mesmo sente-se aniquilado, porque acabou de perder o único 

poder que tinha diante de uma classe. É através do diálogo e da persuasão que o educador 

atinge a concordância livre com os alunos e o poder-fazer se concretiza.  À instituição escola 

não basta oferecer o aprender no interior da sala de aula, já que não é exclusivamente nesse 

espaço que a educação acontece.  
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É indispensável segundo Paro (2010) considerar o conceito de currículo oculto que se 

encontra presente dentro e fora das salas de aula. A escola tradicional ignora esse currículo 

contemplando exclusivamente o que está no currículo formal. A escola tradicional não 

valoriza o currículo oculto, dando exclusividade ao que se encontra na definição formal do 

currículo, momento em que acaba separando de forma negativa a aula desenvolvida em outros 

espaços escolares, valorizando simplesmente a aula que ocorre dentro das classes. A atividade 

prática da escola, em função do exercício democrático, deveria pautar-se pelas ações coletivas 

e pela cooperação entre indivíduos. 

 

 

 Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar a um acordo quando 
se fala de democracia, entendida como contraposta a todas as formas de 
governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de 
regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a 
tomar decisões coletivas e com quais procedimentos (BOBBIO, 2000, p. 30). 

 

 

Bobbio (2000) afirma que um grupos social está vinculado a tomar decisões 

vinculatórias para todos os componentes do grupo, com o objetivo de manter a própria 

sobrevivência interna e externa. Em determinados casos as decisões de grupo são decididas 

por indivíduos sem a presença do grupo. Para que uma decisão tomada por indivíduos possa 

ser caracterizada como coletiva é importante que esteja relacionada às regras que estabeleçam 

quais são os indivíduos autorizados a resolver decisões vinculatórias para todos do grupo. 

Um regime democrático com as decisões coletivas se caracteriza por atribuir esse 

poder no momento em que autorizado pela lei fundamental, torna-se um direito a um número 

muito elevado de membros do grupo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao falarmos de gestão educacional e poder diretamente estamos falando de um 

modelo de administração, visando à organização dos processos educativos, sendo necessário 

destacar que um modelo de gestão não se restringe exclusivamente ao ato do gerenciamento, 

esse termo engloba todos os elementos inseridos em uma instituição definida como escola, 

envolvendo a democratização do ensino. È necessário que as instituições de ensino construam 
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um plano de gestão educacional com uma qualidade em conjunto de atividades usadas e 

coordenadas, com base em políticas e diretrizes estabelecidas alcançando o planejamento 

estratégico.  

É importante considerar a análise dos micropoderes que acontecem no interior de uma 

instituição escolar, observando as coerções, controles e proibições mas sem esquecer das 

relações de liberdade, fortalecimento de subjetividade e do incremento do poder-fazer 

direcionado para os outros. 

 O desenvolvimento da gestão escolar, na visão democrática, possui características 

próprias e, para que sejam efetivadas, é necessário à promoção e o envolvimento de todos que 

estão ligados à instituição. 

 Não podemos esquecer que uma educação de qualidade, dentro do processo de gestão 

escolar, deve partir do princípio de que, qualquer participação efetiva e consciente dos 

indivíduos floresce por meio dos estímulos empregados na articulação dos aspectos 

financeiros, pedagógico e administrativo.   
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