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                                                                                RESUMO  

Este artigo aborda a temática da gestão escolar em escolas públicas e como surgiu a função do gestor 

dentro da comunidade escolar. Posteriormente será discutida a função do dirigente escolar, abordando 

brevemente, como o ensino público brasileiro se organiza, pois para ter conhecimentos sobre a gestão, 

devemos saber como caminha a gestão escolar brasileira. Portanto, neste projeto serão abordados tópicos 

sobre a história da administração escolar, como se organiza o sistema de ensino brasileiro o processo de 

organização da gestão educacional e discutiremos sobre a formação do gestor escolar.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Administração escolar, gestão escolar, gestão educacional.   

 

1- INTRODUÇÃO      
                                                                                                                                           

Este artigo aborda a Gestão Escolar no Brasil e o surgimento do profissional gestor 
na educação, função, formação exigida para seu cargo e a organização do sistema 
escolar brasileiro. Segundo Lombardi (2010, p. 23), a palavra administração traz em seu 
significado o conceito “administrar”, seu sentido etimológico, (do latim administrare), é o 
ato de gerir, de governar, de dirigir negócios públicos ou privados; por “administração” (do 
latim administratione), deve-se entender como a própria ação de administrar. O autor 
ainda afirma que a administração surgiu no XIX, com intuito de promover estratégias 
organizacionais arquitetadas para disciplinar o trabalho e extrair maior produtividade.   

Diante disso, a História da Gestão Escolar no Brasil, começa com a vinda dos 
portugueses ou mais especificamente, com a vinda da ordem religiosa dos jesuítas no 
período histórico do Brasil Colônia, em 1549. Eles trouxeram sua organização do ensino e 
instauram-na no Brasil, a pedido do rei Dom João II e também da igreja católica para a 
catequização dos nativos. As doutrinas dos povos indígenas foram ignoradas pelos 
jesuítas. Fonseca e Menardi (2010) afirmam que a administração escolar no período da 
Brasil Colônia ficava sob responsabilidade dos jesuítas, que construíram colégios e 
instituições de caráter religioso. Eles faziam uso do método pedagógico Ratio Studiorum, 
publicado em 1599.  

Assim, para que os gestores na atualidade possam trabalhar de forma democrática 
e participativa, primeiramente, é necessário que tenham um conhecimento técnico e 
administrativo sobre o sistema de ensino público, cabendo a esses, conhecer regras, 
legislações e a estrutura da educação, saber quais os órgãos responsáveis sobre cada 
setor educacional e todas as técnicas administrativas. Desta forma, os gestores 
necessitam de uma formação específica, pois nos cursos de Pedagogia atuais, os futuros 
profissionais têm apenas uma abordagem breve sobre a gestão escolar, acabando por 
sair do curso, sem a capacitação mínima necessária para assumir como profissional de 
gestão escolar.  

Assim, na intenção de responder às seguintes perguntas: Como se deu a 
Administração Escolar no Brasil? Como se organiza a administração escolar? Desse 
modo, este artigo tem por objetivo discutir sobre a gestão escolar em escolas públicas no 
Brasil e a função do gestor dentro da comunidade escolar.   
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Estudo de pesquisa bibliográfica, por meio da leiura de livros que abordam a 
temática da Gestão Escolar no Brasil, tais como: A história da Administração Escolar no 
Brasil: do diretor ao gestor (LOMBARDI, 2010). A escola participativa: o trabalho do gestor 
escolar (LUCK, 2005). O gestor educacional de uma escola em mudança (SANTOS, 2008 
P.12). A gestão democrática e a construção de processos coletivos de participação e 
decisão na escola (DOURADO, 2006). Por meio da leitura dos livros e de alguns artigos 
nas páginas da Secretaria da Educação e do Portal de Periódicos Capes, foi feita a 
seleção do material para a elaboração deste artigo.  

  

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O princípio da educação brasileira surgiu em 1549 sobre um teor religioso, que era 
dominada pela fé católica. Seu objetivo era converter os índios para sua fé, mas ao verem 
que não conseguiam convertê-los sem primeiro alfabetizá-los. Mediante isso, foi criado 
uma administração escolar jesuíta, que ocorreu pelo “Ratio Studiorum” (SECO et al, 
2006). Documento esse que conduziu as formas de administração escolar, seu conjunto 
de regras e seus métodos avaliativos. Houve então, em 1759, uma grande mudança, na 
qual, o Marquês de Pomba, passou a organizar a escola a partir dos interesses do 
Estado. 

Assim, o marquês criou um documento que organizava a educação, seu principal 
propósito era eleger um Diretor Geral de Estudos. Se por um lado, o Brasil anterior  tinha 
as concepções do Ratio Studiorum para gerir a escola, por outro lado nesta altura, passou 
a ter as concepções do Alvará Régio, que deste modo acabou deixando a educação por 
30 anos sem uma organização apropriada. Nesse período, após o fechamento dos 
colégios jesuíticos e a apreensão de seus bens, foi desmontada toda a organização 
escolar construída pelos padres.  

Logo após, surgiu então o Sistema de Ensino Imperial, composto por níveis: 
primário, secundário e superior. Os professores deveriam se submeter a ordens 
implantadas pelo sistema de ensino do império e como antes, tinha um Diretor Geral dos 
Estudos. 

A partir disso, em 1822 ocorreu a Proclamação da Independência brasileira, e 
neste período ocorreram muitos debates sobre educação, uma vez que a necessidade 
recais em criar quadros administrativos, que substituíssem a administração lusitana e que 
também garantissem à educação primária para toda a sociedade branca e livre. Assim, os 
debates da época começaram a exigir uma instrução pública que viesse ao encontro de 
ideias mais modernas, no entanto, não funcionou, pois, a emancipação pública não 
permitiu que se criasse um sistema de educação nacional. 

Em 1847, pela Lei nº 29, de 16 de março, criaram-se os regulamentos dos Liceus 
em São Paulo. Segundo eles, o governo nomearia um cidadão de inteligência, 
reconhecida probidade e patriotismo para “directhor” do liceu. 

Para que o currículo escolar fosse organizado, viram a necessidade de indicação 
de um diretor, pois novs disciplinas foram definidas com a finalidade de ministrar a 
educação popular, fundamental e profissionalizante. O ensino profissionalizante era 
destinado para o ensino das artes como: artesanatos, trabalhos pesados e comércio.  

Com a Proclamação da República, em 1889, novamente os debates se voltaram 
para a educação, assim, após um ano da República foi criada uma “escola modelo”. O 
principal regente da escola modelo foi denominado professor-diretor e tinha a função de 
administrar a escola, a contratação de professores e funcionários, os assuntos didático-
pedagógicos e as contas da escola.  
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Por meio do Decreto Estadual nº 248,  26 de setembro de 1894, criou-se o Grupo 
Escolar, que tinha por principal objetivo, padronizar o ensino e seus métodos. Cada 
professor deveria reger uma sala junto com seus auxiliares, e o Estado deveria 
supervisionar o ensino público. A administração era a principal função do Diretor, que 
deveria organizar, supervisionar e coordenar o ensino. A organização e a concepção 
pedagógica dessa proposta exigiam a instauração de novos papéis dentro da escola, 
estabelecendo-se, assim, uma divisão do trabalho em seu interior (SECO, 2006, p. 92). 
Assim, o papel do diretor era ser um governador da escola. 

Nos anos 30, a luta era pela instalação do Plano Nacional de Educação, que ficou 
conhecida como Manifesto dos Pioneiros da Educação, defendia no documento a 
obrigatoriedade da educação, a gratuidade e a nacionalização do ensino fundamental. 
Para os dirigentes do movimento, o documento propunha um conhecimento cientifico e 
filosófico, defendendo o caráter autônomo para descentralizar as decisões educacionais.   

Em 1961, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
a LDB nº 4.024/61. Ela prezava pelo caráter descentralizador e respeitava as diferenças 
regionais. No seu artigo 42, desaca que o diretor deve ser um profissional qualificado, 
mas o termo de qualificação deveria ser responsabilidade do Estado. 

Para que houvesse uma normatização sobre o entendimento do profissional 
qualificado, o antigo Conselho Federal de Educação (CFE) definiu no Parecer nº 93/62, 
que educador qualificado seria aquele que reunisse qualidades pessoais e profissionais 
que o tornasse capaz de infundir à escola a eficácia do instrumento educativo por 
excelência e de transmitir a professores, alunos e à comunidade sentimentos, ideias e 
aspirações de vigoroso teor cristão, cívico, democrático e cultural. 

Com a reformulação da Lei 4024/61 pela Lei nº 5.692/71, o curso primário e o 
ginásio foram considerados um só curso (primeiro-grau), e exigiu-se que tivesse caráter 
obrigatório, permanente de oito anos. Após isto, iniciou-se o período da ditadura no Brasil, 
que prezava pela privatização do ensino e pelo tecnicismo pedagógico. Era proibido o 
diálogo sobre gestão democrática na escola, assim no início de 1980, as ciências sociais 
contribuíram fortemente para o começo de democratização do ensino, pois teriam 
grandes desafios para que construíssem uma sociedade democrática, criticando a forma 
administrativa do regime militar.   

Segundo LUCK (2005), no ano de 1980, o movimento em favor da 
descentralização e da democratização da gestão das escolas públicas foi iniciado. Por 
meio disso, surgem reformas educacionais que propuseram fortalecer a democratização 
da gestão do ensino apoiado por legislações.  Logo após, a Constituição Federal do Brasil 
é aprovada, em 1988 e estabelece em seus artigos 205 e 206, a educação como dever do 
Estado e da família, prezando também pelo desenvolvimento pessoal e social dos sujietos 
para o exercício da cidadania.   

Em 1996, com a Emenda Constitucional n° 14 e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), fundada pela Lei n° 9394/96, regulam o sistema educacional 
brasileiro. No Brasil, a educação se estrutura por dois meios, Educação Básica – formada 
por  educação infantil, fundamental, médio e educação superior. A educação infantil é 
dividida por etapas de até três anos. O ensino fundamental, obrigatório, tem duração de 
oito anos, sendo que o Estado deve ofertar vagas. Já o ensino médio, como etapa final do 
processo escolar obrigatório, tem duração de três anos, visando que o aluno seja 
preparado para o trabalho ou para o ensino superior. 

O princípio da gestão democrática do ensino público foi incorporado à Constituição 
Federal de 1988 e à legislação da LDB para a Educação Nacional. Junto a outros 
princípios inseridos no artigo 206 do corpo constitucional, visa fortalecer a “Constituição-
Cidadã”.  
 A partir destes resultados, a pesquisa realizada evidenciou a necessidade de uma 
maior discussão sobre a gestão escolar, pois o Brasil ainda tem o modelo de gestão 
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centralizadora e autoritária, que afasta-se de uma gestão democrática e que contradiz a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96.A LDB preza pela gestão democrática e 
pela participação da comunidade escolar. Esse fato, evidencia que há uma má formação 
do gestor educacional brasileiro, que em sua maioria, possui apenas a formação inicial no 
decorrer dos cursos de Pedagogia, desta maneira o gestor deveria exercer o cargo se 
cursasse,  ao menos, um curso de pós graduação em gestão. 
 
4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O estudo realizado levou a conclusão que a gestão participativa e coletiva é a 
melhor forma de desenvolver a gestão democrática, porque envolve toda a comunidade 
escolar e promove uma aprendizagem de maior qualidade.   

Por meio da pesquisa bibliográfica foi possível um aprofundamento sobre a História 
da Gestão Educacional no Brasil, que em 1549 começou com seus primeiros atos. Assim, 
o primeiro documento de administração do Brasil, o Ratio Studiorum era um conjunto de 
regras que servia para regulamentar o ensino jesuítico.   

Para que seja possível pensar em um ensino transformador, primeiramente é 
preciso pensar em uma escola democrática, que preze pela coletividade. Neste contexto,  
o diretor ou gestor deve ser o principal agente democrático, mas para tal, ainda é preciso 
refletir sobre sua formação, visto que, para atuar nessa profissão, esse deve fazer o curso 
de pós-graduação em Gestão Escolar, pois o curso de Pedagogia não está apto a formar 
um gestor, dado que o Pedagogo já carrega muitas outras funções profissionais. Desse 
modo, para que possamos ter uma gestão democrática, coletiva, participativa, levando 
sempre a busca de uma educação transformadora, é preciso refletir cada vez mais sobre 
a formação do gestor e a sua atuação no ambiente escolar. 

Em forma de conclusão, o gestor deve ser aquele que dirige de forma participativa 
a comunidade escolar, que preza pela coletividade e a participação efetiva. Os gestores 
escolares têm como desafio, democratizar todas as práticas escolares, buscando sempre 
introduzir todos os sujeitos da comunidade escolar, a fim de que cada sujeito assuma uma 
função dentro da escola. O maior pensamento da escola democrática é formar um aluno 
transformador, não apenas um aluno conteúdista, mas um sujeito pensante, criativo e 
cidadão.  
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