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RESUMO 

O tema abordado propõe mostrar questões referentes à gestão escolar. A pesquisa parte 
da concepção do que é a escola, bem como, sua função social. Segue a linha do que se 
pressupõe ser democracia, e por fim chega ao cume, que é a gestão democrática, pois 
ela é apontada como a melhor forma de conduzir as diretrizes da educação. Assim 
sendo, é possível buscar através da gestão democrática, uma alternativa que envolva a 
comunidade escolar, motivando-a de forma prazerosa e interativa. Dessa forma, todos 
estarão envolvidos nas tomadas de decisões, percebendo o quanto são importantes, e 
inseridos dentro de um processo tão vasto como a educação. O objetivo desse trabalho é 
constatar que, por meio da gestão democrática, a comunidade escolar estará coesa num 
1único propósito, formar cidadãos com responsabilidade social. 
Palavras Chave: Escola, Democracia, Gestão, Gestão Democrática. 
 
 

ABSTRACT  

The theme suggests to show issues of school management. The research starts from the 
design of what is the school, as well as its social function. It follows the line of what is 
assumed to be democracy, and finally reaches the summit, which is democratic 
management, because it is considered the best way to lead the federal education 
guidelines. Therefore, it is possible to search through democratic management, an 
alternative that involves the school community, motivating it in a pleasant and 
interactive way. Thus, everyone will be involved in decision-making, realizing how 
important they are, and inserted into a process as wide as education itself. The objective 
of this study is to see that through democratic management, the school community will 
be united in one purpose, to train people with social responsibility.  
Key-words: School, Democracy, Administration, Democratic Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Mesmo compartilhando a tarefa de educar com outros segmentos da sociedade, 

como a família, as comunidades e os meios de comunicação, a escola acaba sendo o 

principal foco de organização , sistematização e transmissão do conhecimento. Os 

principais agentes desse processo são o educador e o educando.  A escola é fruto do 

meio portanto, não tem razão de ser em si mesma.  O meio também é conseqüência 

dela. 

O que influencia os modelos vigentes é a relação entre educação, escola e 

sociedade pois é alvo de uma transformação contínua. O desenvolvimento da escola 

guarda estreita relação com o desenvolvimento da sociedade, e vice-versa. É por meio 

do conhecimento, da posse da ciência e do desenvolvimento tecnológico que o homem 

consegue mecanismos para entender e transformar a realidade material (natureza) e a 

sociedade em que vive, tornando-se capaz a exercer sua cidadania. 

Na atual conjuntura, o ganho de bens está profundamente relacionada à 

capacidade de produzir conhecimento e tecnologia. Em conseqüência desse fato, a 

escola assume um papel substancial no desenvolvimento socioeconômico de uma nação. 

Mediador e facilitador no processo de transmissão do conhecimento, o educador 

também possui a missão de colaborar para a formação dos valores . 

 A escola enquanto instituição social assume um caráter democratizador à medida 

que proporciona, não apenas o acesso, mas a apropriação do conhecimento e da 

tecnologia, bem como a formentação da criticidade do indivíduo, o qual através desta 

pode apontar as suas ideologias expondo-as e defendendo-as com a liberdade de 

cidadão. 

 A transformação que a escola exerce é determinada pelo grau de conscientização 

científica, técnica, crítica e criativa que seus docentes venham a alcançar. Como 

colaboradora para a transformação social, a escola fomenta as capacidades intelectuais, 

as atitudes e o comportamento crítico em relação à sociedade em que está introduzida.  

   Para se ter uma escola completa é preciso unificar dois temas que guardam 

entre si uma estreita articulação: democracia e escola. A democracia entra como valor e 

processo. É necessário estabelecer uma ligação coesa entre uma coisa e a outra. Neste 
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ponto poderá ser percebido que a democracia trás como conseqüência a educação e o 

conhecimento escolar é agente colaborador para a democracia.  

Para Gimeno Sacristan(1999), a democracia é um conjunto de procedimentos 

para poder conviver racionalmente, dotando de sentido uma sociedade cujo destino é 

aberto, porque acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder. São os 

cidadãos livres que determinam a si mesmos como indivíduos e coletivamente. 

Como é percebido o autor mostra a democracia como um mecanismo que pode 

vir a possibilitar uma vida melhor para todos pois ela é imparcial e atua independente da 

condição social, econômica, raça religião ou sexo. A escola é o lugar que favorece ao 

pleno exercício da democracia, pois lá os indivíduos podem socializar, agregar valores e 

conhecimentos. 

No decorrer deste século as missões que cabem á educação e as diversas 

formas que a cobrem, faz com que englobe todos os processos, que levem as pessoas 

desde a infância até o fim da vida, a um conhecimento amplo do mundo, dos outros e de 

si mesma, arrumando de forma flexível às aprendizagens consideradas essenciais para a 

vida do educando.  

A gestão escolar é um desafio constante, pois envolve recursos humanos, 

materiais e pedagógicos. Com isso, evidencia que a atuação do gestor, na instituição 

escolar, é de extrema importância, para o bom desenvolvimento do trabalho.  

Para que a gestão escolar se torne efetiva, deve-se promover ações que 

envolvam, comprometam e que haja a participação de todos, num bem comum. A forma 

democrática da gestão vai além do exercício do poder, incutindo os processos de 

planejamentos, a tomada de decisões e a avaliação dos resultados obtidos.  

Assim sendo, essa nova forma de governar tem como intuito maior fortalecer 

procedimentos de participação escolar, descentralizando as decisões e dividir as 

responsabilidades. 

 

 

2. A função da escola na sociedade 
 

 Para entender a função social da escola, é fundamental localizá-la nos dias 

atuais, verificando os diversos papéis por ela exercidos no decorrer do tempo. De início 
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é notório compreender a variação de função em vários momentos da história apontando 

a distinção entre, sociedades, países, povos, etc. 

              A escola tem como papel fundamental a conscientização do homem para o 

exercício da cidadania e qualificação profissional. E isso ocorre sem depender das 

mudanças sofridas no transcorrer da história. No entanto, não se pode utilizá-la de 

maneira única, pois a mesma é um objeto de transformação social, uma vez que esta foi 

criada para socializar o saber sistematizado, assim sendo, é de extrema importância para 

o processo de redirecionamento de processos educativos que se aproximem da 

realidade.  

Dessa maneira, afirma-se que a escola é o lugar onde, desde sua criação veicula 

o conhecimento básico estabelecido pela sociedade para ser repassado às gerações 

vindouras,ou seja, ela é imprescindível para a formação de um ser crítico. Educar então, 

não se trata apenas de um processo profissional como outro qualquer com seus 

descasos, mas deve traçar caminhos que levem o educando a pensar sozinho e motivá-lo 

ao infindável desejo de edificar seus próprios conceitos, para estabelecimento sua 

liberdade como acesso firme de auto- afirmação social, proporcionando construir a sua 

própria história e sendo capaz de decidir sobre o seu futuro.  

Diante deste fato, o mediador de conhecimentos, o professor, jamais poderá 

cruzar os braços diante de tudo e vendo as coisas acontecerem sem se preocupar em 

buscar recursos para se adaptar aos atuais paradigmas de ensino que irão ajudar o aluno 

a atingir este importante patamar que lhe assegurará melhor condição humana dentro do 

largo contexto social.  

Em função de o aluno encontrar-se dentro de um contexto social se faz 

necessário o repasse de conhecimento. Não pode ser apenas o saber dos critérios 

matemáticos, históricos ou geográficos, mas, que vá além, buscando saberes mais 

complexos e talvez mais interessantes para o cotidiano do aluno. Prepará-lo para a vida.  

Essa é a forma mais desafiadora de uma educação, pois mostrar o mundo como ele 

realmente é, examinado em todos os seus pontos, parâmetros e exibido de maneira 

transparente, sem toldar crises, conflitos e até as atitudes macabras dos políticos torna-

se a maneira mais coerente e sensata de se formar cidadãos.  

Ao educador cabe saber o quanto se faz necessário o despertar de novas idéias 

pedagógicas em favor da valorização humana que será, a mola propulsora do 
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desenvolvimento social. É preciso entender o cosmos e suas transformações para que 

venham a ser verdadeiros educadores, ou seja, mediadores de um mundo melhor.  

             Assim sendo, função do educador é exercido na escola através do domínio do 

código científico e de suas linguagens e no repasse das mesmas ao alunado permitindo 

que ele não apenas interprete a realidade, mas interaja com ela de forma consciente, 

crítica e produtiva. 

 Em um mundo com fronteiras cada vez menos definidas, passamos a conviver 

com novos conceitos histórico-geográficos, culturais, econômicos e comerciais. Diante 

disso, os horizontes da escola devem expandir-se na mesma proporção, trabalhando com 

realidades mais amplas e fazendo-se mais presente na comunidade em que está inserida. 

 

2.1 Origem da escola 

A atual escola com crianças e jovens é algo novo na história da humanidade. É 

fato que, desde o passado, havia uma tarefa de repassar os conhecimentos as novas 

gerações de maneira sistemática e principalmente promovendo as normas de 

convivência fundamentais para os mais jovens . 

 Segundo o PROGESTÃO, módulo I (2001), afirma que, na antiguidade, tanto 

em Roma como na Grécia, a preocupação com a formação cultural daqueles que iriam 

constituir as camadas dirigentes estava presente. A educação dos meninos para a 

convivência pública e para a guerra era objeto de muita atenção. Tudo começou pelas 

universidades, o ensino era organizado e em instituição própria. Poucos eram os 

escolhidos para ter acesso aos primeiros aprendizados em cima das letras e formas 

elementares necessárias ao ingresso nas universidades. Quanto à escola começou a se 

instituir era apenas destinada aos filhos das classes sociais de mais alto prestígio. 

Uma reviravolta na educação aconteceu como a escola passou a ser vista como 

uma instituição que fosse apenas para as classes dominantes, mas também para os filhos 

das camadas dos dominados, ou seja, filhos dos trabalhadores. Toda essa movimentação 

ocorreu por conta dos ideais da Revolução Francesa e da democracia americana. Esses 

marcos importantes surgiram para romper como os modelos antigos e aristocráticos, 

uma vez que estes propunham um mundo com ideais igualitários.A partir desses 

elementos desencadeadores políticos houve uma necessidade exacerbada de se buscar a 
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democracia. Existe uma linha tênue entre a escola e a democracia, e foi a partir desse 

ponto que iniciou-se o processo de luta para modificar a escola, transformando o local 

de fácil acesso para todos, bem como viabilizando a aquisição de conhecimento para os 

mesmos, pois a escola antiga era para poucos e não para todos. 

 

2.2 A escola no Brasil 

A educação no Brasil começou como forma de dominação dos colonizadores, 

através dos jesuítas que vieram catequizar os índios. A explicação é do professor de 

história Mauro Cukierkorn, do Colégio Pentágono e do Curso Anglo de São Paulo. 

 “O movimento jesuítico, fundado na Espanha, era um dos baluartes da Contra- 

Reforma e peça fundamental na disputa com os protestantes pelas novas almas”, disse. 

Caso dos índios brasileiros. “Antes da chegada dos portugueses não havia forma 

educacional organizada. As tradições de cada tribo eram passadas de maneira não 

formal pelos anciãos”, afirmou Mauro. Portanto a primeira estrutura “escolar”, foi 

organizada pelos jesuítas para ensinar a religião aos nativos.  

De acordo com Mauro, os jesuítas desembarcaram no país, logo depois de 

Pedro Álvares Cabral (em 1530 já estavam instalados na colônia) e se apresentavam 

como “protetores do índios contra a escravidão”. Mas na verdade eles facilitavam a 

dominação destruindo a cultura local. “Pregavam a ordenação familiar, disciplina de 

horário, ensinavam que o bom cristão é manso, obediente e paciente. Além de vender a 

idéia de que a felicidade está no paraíso e não na vida terrena. Ou seja, tudo ao contrário 

do que era a vida dos índios brasileiros.  

A educação do índio trouxe para eles uma nova visão de mundo, com a 

introdução da culpa e a negação do prazer. Essa é uma forma eficiente de dominação 

cultural: destruir a identidade de um povo. E eles ganhavam as crianças através das 

músicas religiosas”, afirmou. 

O professor comentou que os índios, nesse choque de culturas, até diziam: 

“branco vive para trabalhar e índio trabalha para viver”. Um bom exemplo de 

que a catequização era uma forma eficaz de dominação do povo conquistado, de acordo 

com o professor, é que quando os bandeirantes começaram a pegar os índios para 
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substituir o trabalho escravo dos negros, foram buscá-los nas missões jesuíticas. “Onde 

já estavam mansos”, explicou. 

Cukierkorn disse acreditar que os negros conseguiram manter sua cultura e 

tradição de forma mais intensa que os índios, porque não participaram desse processo 

educativo protagonizado pelos jesuítas. “Como o processo de escravidão já era 

difundido, dizia-se que os negros não tinham alma. A explicação religiosa era de que 

todos os negros eram descendentes de Caim, que matou Abel, e foi banido”, disse. 

O período de dominação dos jesuítas sobre toda e qualquer forma de educação 

no Brasil foi duradoura. Desde 1530 até a metade do século XVIII. “Sendo que o 

Marquês de Pombal, considerado um déspota esclarecido, no período em que esteve no 

poder em Portugal, acabou com a dominação dos jesuítas”, lembrou o professor. Porém, 

o efetivo declínio ocorreu com o ciclo do ouro (final do século XVII, começo do XVIII) 

que transformou o cenário da colônia, favorecendo o crescimento das cidades, gerando 

um boom populacional e, portanto, aumentando a necessidade de educar. “Mas é bom 

lembrar que a educação estava nas mãos dos religiosos e que a maioria dos senhores 

brancos analfabetos. Quando muito, mandavam seus filhos para ser educados na Europa 

e nunca aqui no Brasil”.  

O mestre também esclarece que foi Dom Pedro I quem deu o passo pioneiro 

para a educação pública primária no Brasil, com sua lei de 15 de outubro de 1827 que 

organizava a educação das crianças dentro do Império, inclusive tratava até dos salários 

dos professores e do currículo das escolas. “É por causa desta lei que o dia do professor 

é comemorado no dia 15 de outubro”,afirmou. 

Mas foi apenas no período republicano que houve maior disseminação da 

educação em terras brasileiras, com o surgimento das escolas privadas, controladas por 

grupos religiosos a maioria católicos, mas havia também os maçons. 

No entanto a situação continuava quase similar a anterior, porém foi no século 

XX que tudo começou a mudar.  

3. Democracia 

3.1. Conceito 
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A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga (demo=povo e 

kracia=governo). Este sistema de governo foi desenvolvido em Atenas (uma das 

principais cidades da Grécia Antiga). Embora tenha sido o berço da democracia, nem 

todos podiam participar nesta cidade. Mulheres, estrangeiros, escravos e crianças não 

participavam das decisões políticas da cidade. Portanto, esta forma antiga de 

democracia era bem limitada. 

3.1 A Revolução Francesa 

Um dos grandes marcos para o exercício da atual democracia foi a Revolução 

Francesa, pois esta, significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. 

O povo ganhou mais autonomia e seus direitos sociais passaram a ser respeitados. A 

vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a 

burguesia conduziu o processo de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma 

sociedade burguesa e capitalista foram estabelecidas durante a revolução. A Revolução 

Francesa também influenciou, com seus ideais iluministas, a independência  de alguns 

países da América Espanhola e o movimento de Inconfidência Mineira no Brasil. 

 Apesar de todo o esforço e o derrame de sangue de muitos homens, não foram 

alcançados todos os desejos que remeteram a revolução , porque a                                                                                

desigualdade social e de riqueza continuavam e continuam existindo.  

 

                Embora na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen), os delegados tenham formulado os ideais da 

Revolução, sintetizados em três princípios: "Liberté, Egalité, Fraternité" (Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade). 

Essa foi uma síntese do pensamento iluminista liberal e burguês. Nesse documento, em 

que se pode ver claramente a influência da Revolução Americana, defendia-se:  

- o direito de todos à liberdade, à propriedade,  

- à igualdade - igualdade jurídica e não social, nem econômica  

- e de resistência à opressão. 

 Constata-se que, ao longo dos dois últimos séculos, as lutas sociais das classes 

populares expandiram o serviço público, que, todavia, ficaram incrustados, como 

conquistas sociais, numa sociedade capitalista que se sustenta no individualismo. Esta 

contradição, permanente numa sociedade de interesses conflitantes e contraditórios, 
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vive diferentes momentos históricos, conforme a luta social se expande ou retrai. No 

entanto percebe-se que os ideais da luta não se concretizaram como um todo até os dias 

atuais. 

3.2. O que é democracia? 

Embora existam pequenas diferenças nas várias democracias, certos princípios 

e práticas distinguem o governo democrático de outras formas de governo. 

Democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são 

exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes 

livremente eleitos. 

Um outro conceito afirma que,  democracia  é um conjunto de princípios e 

práticas que protegem a liberdade humana; é a institucionalização da liberdade. 

Ela baseia-se nos princípios do governo da maioria associados aos direitos 

individuais e das minorias. Todas as democracias, embora respeitem a vontade da 

maioria, protegem escrupulosamente os direitos fundamentais dos indivíduos e das 

minorias. 

As democracias protegem de governos centrais muito poderosos e fazem a 

descentralização do governo a nível regional e local, entendendo que o governo local 

deve ser tão acessível e receptivo às pessoas quanto possível. 

Uma das suas principais funções é proteger direitos humanos fundamentais 

como a liberdade de expressão e de religião; o direito a proteção legal igual; e a 

oportunidade de organizar e participar plenamente na vida política, econômica e cultural 

da sociedade. 

O sistema democrático sujeita os governos ao Estado de Direito e assegura 

todos os cidadãos recebam a mesma proteção legal e que os seus direitos sejam 

protegidos pelo sistema judiciário. 

As democracias são diversificadas, refletindo a vida política, social e cultural 

de cada país. As democracias baseiam-se em princípios fundamentais e não em práticas 

uniformes. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
10

Os cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm o dever de 

participar no sistema político que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas 

liberdades. 

As sociedades democráticas estão empenhadas nos valores da tolerância, da 

cooperação e do compromisso. As democracias reconhecem que chegar a um consenso 

requer compromisso e que isto nem sempre é realizável. Nas palavras de Mahatma 

Gandhi, “a intolerância é em si uma forma de violência e um obstáculo ao 

desenvolvimento do verdadeiro espírito democrático”. 

3.5 A democracia na escola 

Antônio Júlio de Menezes Neto, em seu artigo sobre o Igualitariasmo cita que, 

na modernidade, a educação pública escolar emerge dos ideais da Revolução Francesa 

que, apoiada no Iluminismo e sua crença no desenvolvimento da ciência e da técnica 

como pilares de construção de um mundo mais justo, defendeu e implementou a idéia 

da escolarização universal como um dos fatores que serviriam ao progresso econômico 

e social. Mas, contraditoriamente, a Revolução Francesa consolidou a vitória da 

burguesia e seu ideal individualista, e o que germinou foi a contradição entre os ideais 

públicos e o individualismo burguês. Mas, mesmo com a hegemonia burguesa, a 

modernidade conhecerá a constante luta entre estes ideais. 

Desde então, a sociedade busca caminhos para assegurá-la. Nesse  ponto pode-

se afirmar quer a democracia não é algo dado, mas sim um processo, em permanente 

construção. 

Dentro de uma sociedade democrática, a escola cumpre um papel de suma 

importância, no âmbito de assegurar a todos a igualdade de condições para a estada bem 

sucedida na escola. A legislação brasileira (Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96) enfoca que isso deve acontecer dentro de um contexto 

de gestão democrática, princípio básico de organização do ensino público. 
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Numa instituição escolar existem várias funções, e as pessoas possuem papéis 

diferentes na escola, assim a sua gestão não será apenas uma tarefa isolada do diretor ou 

da equipe diretiva. Para que isso aconteça estão a frente do processo a Constituição 

Federal e a LBD defendendo a implantação do princípio da gestão democrática do 

ensino público. Assim, percebe-se que escola e gestão devem estar lado a lado, pois não 

se pode pensar em democracia sem gestão democrática da escola, e vice – versa. 

A escola é o local onde mais se pode exercer a democracia tanto para a 

organização de uma vida coletiva como também um processo. Portanto, é nesse espaço 

que crianças e jovens aprendem limites, que asseguram o seu direito bem como o direito 

do outro.  Assim, Patrice Canivez, afirma: 

A escola, de fato, institui a cidadania. É ele o lugar onde as crianças 
deixam de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se 
numa comunidade mais ampla em que os indivíduos estão reunidos 
não por vínculos de parentesco ou afinidade, mas pela obrigação de 
viver em comum. A escola institui, em outras palavras, a coabitação 
de seres diferentes sob a autoridade de uma mesma regra. (CANIVEZ, 
1998) 

A palavra cidadania vem da palavra cidade e, nesse ponto Ricardo Prado 

(2000), enfoca que o cidadão, porém é mais apenas que um morador. Ele é aquele que 

está interessado no que acontece na sua comunidade. Para discentes e docentes, a cidade 

é a escola. 

O autor ainda enfatiza que do ponto de vista do educador, a cidadania passa por 

boas relações com os colegas, com a direção, com os funcionários – pelo direito de 

ensinar, ou seja, formar cidadãos. Do ponto de vista do aluno, ela reside no direito de ir 

à escola e só começa a fazer sentido quando ele aprende. 

A escola é o local que expressa mais coletividade, pois é o lugar onde criamos 

o nosso individual a partir de uma convivência coletiva. Neste espaço aprendem-se as 

regras de respeito, que é a base da democracia. Dessa maneira todos podem ouvir e 

serem ouvidos.  

Em suma, a instituição escolar é o lugar no qual o indivíduo além de adquirir 

os conhecimentos necessários  para exercer uma profissão, também  é o lugar onde os 

princípios básicos de convivência coletiva e democrática acontecem. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
12

4. Gestão 

Do que se trata a gestão? A gestão é um termo aplicar  para quem está  gerindo, 

ou seja gerenciando algo . E gerir o que seria? As definições recolhidas foram as 

seguintes: 

Afetar recursos de forma a maximizar o objetivo; 

Tomar decisões; 

Organizar; 

Liderar; 

Comunicar; 

Controlar. 

 

             Neste âmbito, encontramos a palavra gerir associada a áreas como os Recursos 

Humanos, à estratégia, ao planejamento, ao ambiente, ao stress, ao conhecimento, aos 

sistemas de informação, em suma, a gestão aplica-se a todos os aspectos do nosso dia a 

dia familiar e profissional. 

 A questão que importa referir é que em qualquer área em que a gestão é 

aplicada existe sempre um conjunto de recursos que se pretendem otimizar, com um fim 

específico. 

Gerir pressupõe, obviamente, que seja dada a possibilidade ao indivíduo de 

fazer uso das suas competências e dos recursos de que dispõe tendo em conta um 

determinado objetivo. Isto é, aspectos da gestão como controlar, liderar e organizar só 

são possíveis se existirem as condições necessárias à sua concretização. 

             Segundo Araújo (2004), as funções do gestor foram, num primeiro momento, 

delimitadas como: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. No entanto, por 

ser essa classificação bastante difundida, é comum encontrá-la em diversos livros e até 

mesmo em jornais de forma condensada em quatro categorias. São elas: planejar, 

organizar, liderar e controlar. 

            “Definir o futuro da empresa, principalmente, suas 

metas, como serão alcançadas e quais são seus propósitos e seus objetivos" (ARAÚJO, 

p.169, 2004), ou como "ferramenta que as pessoas e as organizações usam para 
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administrar suas relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo 

decisório." (MAXIMIANO, p.105, 2002). 

pode-se constatar que […] se fosse possível seqüenciar, diríamos que 
depois de traçada(s) a(s) meta(s) organizacional (ais), é necessário que 
as atividades sejam adequadas às pessoas e aos recursos da 
organização, ou seja, chega a hora de definir o que deve ser feito, por 
quem deve ser feito, como deve ser feito, a quem a pessoa deve 
reportar-se, o que é preciso para a realização da tarefa. (ARAÚJO, 
169, 2004). 

Assim sendo: 

Organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma 
estrutura que facilite a realização de objetivos. O processo de organizar 
tem como resultado o ordenamento das partes de um todo, ou a divisão 
de um todo em partes ordenadas. (MAXIMIANO, p.111, 2002). 

 

Metas traçadas responsabilidades definidas, será preciso neste 
momento uma competência essencial, qual seja, a de influenciar 
pessoas de forma que os objetivos planejados sejam alcançados. 
(ARAÚJO, 170, 2004). 

Justapondo liderar, Maximiano usa essa função como, executar: "o processo de 

execução consiste em realizar as atividades planejadas que envolvem dispêndio de 

energia física e intelectual" (MAXIMIANO, 119, 2002). 

Estando a organização devidamente planejada, organizada e liderada, 
é preciso que haja um acompanhamento das atividades, a fim de se 
garantir a execução do planejado e a correção de possíveis desvios 
(ARAÚJO, p.170, 2004). 

 

4.1 Gestão Escolar 

Constituindo uma dimensão importantíssima da educação, a gestão escolar, 

observa a escola e os problemas educacionais globalmente, e busca abranger, pela visão 

estratégica e de conjunto, bem como, pelas ações interligadas, tal como uma rede, os 

problemas que, de fato, funcionam de modo interdependente. 

Vale ressaltar que a gestão escolar prima pela aprendizagem efetiva e 

significativa dos alunos, ela é uma dimensão,um enfoque de atuação, um meio e não um 

fim em si mesmo, de modo que, no cotidiano os discentes vivenciam na escola, 

desenvolvem as competências que a sociedade demanda,dentre as quais se evidenciam: 
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pensar criativamente; analisar informações e proposições diversas, de forma 

contextualizada; expressar idéias com clareza, tanto oralmente, como por escrito; 

empregar a aritmética e a estatística para resolver problemas; ser capaz de tomar 

decisões fundamentadas e resolver conflitos, dentre muitas outras competências 

necessárias para a prática de cidadania responsável. 

Assim sendo, o processo de gestão escolar deve mediar seus trabalhos de forma 

que possa  garantir que os alunos aprendam sobre o seu mundo e sobre si mesmos em 

relação a esse mundo, adquiram conhecimentos úteis e aprendam a trabalhar com 

informações de complexidades gradativas e contraditórias da realidade social, 

econômica, política e científica,como condição para o exercício da cidadania 

responsável. 

Mediante a procura, o sentido de educação e de escola se torna mais amplo e 

necessita de cuidados especiais. O estudante não aprende apenas na sala de aula, mas na 

escola como um todo: pela maneira como a mesma é organizada e como funciona; pelas 

ações globais que promove; pelo modo como as pessoas nela se relacionam e como a 

escola se relaciona com a comunidade, pela atitude expressa em relação às pessoas, aos 

problemas educacionais e sociais,pelo modo como nela se trabalha, dentre outros 

aspectos. 

Portanto esse repto, adquiri forma e importância a gestão da escola e a atuação 

dos profissionais que a impulsionam. Promover a realização desse trabalho e refletir 

sobre o mesmo é, portanto,uma tarefa aberta a contribuições.  

 

4.2  Gestão  Democrática na Escola 

De acordo com a estrutura de gestão colegiada, o próprio Ministério da 

Educação (MEC) orientou a organização dessas estruturas, com o objetivo de 

sistematizar e organizar a formação desses mecanismos de gestão, denominando-os 

genericamente como Unidade Executora, cuja responsabilidade precípua seria a de 

receber, executar e gerir recursos financeiros da unidade escolar: 

 

A Unidade Executora é uma denominação genérica, adotada para referir-se às 
diversas nomenclaturas, encontradas em todo território nacional para 
designar entidade de direito privado, sem fins lucrativos, vinculados à escola, 
tendo como objetivo a gestão dos recursos financeiros, transferidos para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Não importa qual a denominação 
que a unidade escolar e a comunidade escolham para a Unidade Executora, 
seja ela Associação, Caixa Escolar, Círculo de Pais e outras. O princípio 
básico é a busca da promoção da autonomia da escola e participação da 
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comunidade, em todas as suas dimensões: pedagógica, administrativa e 
financeira (Brasil, 1997). 
 

 
Com a existência dessa unidade, a escola estaria hábil a receber, diretamente do 

MEC, recursos financeiros para suas necessidades cotidianas. Também muitos Estados 

repassam recursos diretamente para suas escolas. O critério para o valor dos repasses 

tem como base o número de alunos matriculados e que freqüentam cada unidade escolar 

(Gestão em Rede, 1999).  

Percebe-se, nessas tomadas de iniciativas, a acentuação à dimensão financeira 

para promover a autonomia, e não a mudança das relações em comum, de modo a 

elaborar a reciprocidade de compromissos.  

O movimento de descentralização e construção da autonomia da escola 

acontece mediante aos mecanismos de eleição de diretor, uma vez que, no Brasil, o 

provimento do cargo de diretor da escola se dá pela prática tradicional da indicação 

política, nesse ponto entra emerge contrapartida à nova forma de gerir com o povo e 

para o povo. 

 

A escolha do diretor escolar, pela via da eleição direta e com a participação 
da comunidade, vem se constituindo e ampliando- se como mecanismo de 
seleção diretamente ligado à democratização da educação e da escola pública, 
visando assegurar, também, a participação das famílias no processo de gestão 
da educação de seus filhos (Parente, Lück, 1999, p. 37). 

 
Para a construção e implantação de um modelo de gestão baseado em eleições 

diretas, torna-se necessária a participação de todos, seja no na busca da escolha de 

critérios, definição de quais informações serão coletadas, e como serão tratadas e 

disponibilizadas como “feedback” do processo. 

A parte humana não pode ser desprezada, ao contrário, o levantamento e 

avaliação das diferentes maneiras de pensar e agir têm importante papel neste modelo 

de gestão. O feedback2 é uma preciosa forma de comunicação que não deve ser jogada 

fora. Ao se conscientizar de um fato importante para uma das partes, se espera uma 

ação, caso não ocorra,acaba por se perder a credibilidade diante de situações similares. 

Várias ênfases para a elaboração organizada de critérios, indicadores e metas 

poderiam ser estabelecidos ao mesmo tempo, pois deve-se observar, por exemplo, 

aspectos como desenvolvimento humano, diálogo, tolerância, aproximação entre 

pessoas de diferentes culturas, condições sócio-econômicas, raças, etnias, religiões, 

gêneros e estruturas de família. 

                                                           
2
  Retorno imediato das ações executadas. 
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Conforme Kaplan (2004), ]deve-se apresentar como um sistema de gestão 

estratégica o qual dará o suporte aos dirigentes a implementarem, esclarecerem, 

comunicarem/compartilharem e gerenciarem a estratégia com o estabelecimento de 

metas individuais e de equipe e a conseqüente alocação de recursos, planejamento e 

orçamento, feedback e aprendizado estratégicos. A estratégia é o ponto de referência 

para todo o processo gerencial. 

 Unificar a ideologia é a base para o aprendizado estratégico, onde uma 

estrutura de indicadores deve ser implementada nas seguintes perspectivas: financeira, 

relacionada aos clientes, processos internos, aprendizado e inovação. 

 No entanto, não há resultados coesos e consistentes que apontem a efetividade 

desse mecanismo na prática efetiva de gestão democrática, tendo sido até mesmo 

identificada a intensificação do autoritarismo da gestão escolar por diretores eleitos, em 

certos casos. Cabe lembrar que não é a eleição em si que democratiza, mas sim o que 

ela representaria. 
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