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RESUMO 

 

Atualmente o termo administração escolar vem sendo substituído pelo termo gestão 

democrática. Essa substituição não tem um caráter sinônimo visto que o primeiro está 

relacionado à rigidez e o segundo a democracia, mas estão conectados. Gestão democrática se 

centraliza na tomada de decisões compartilhadas, na busca pela promoção de uma escola 

participativa, que possibilite aos indivíduos envolvidos no processo da autonomia e expressão 

das ideias. Contudo esse trabalho propõe refletir sobre a possibilidade desse modelo de gestão 

viabilizar ao gestor através de sua ferramenta conceitual a oportunidade de trazer à tona a 

motivação do funcionário da escola pública. Utiliza-se da Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow como alicerce no auxílio ao entendimento do comportamento 

motivacional do funcionário da escola pública. Apresenta ainda a identificação de conceitos 

de gestão democrática e motivação e compreender as teorias de administração empresarial 

como base para as teorias da administração escolar. A metodologia empregada se faz a partir 

do levantamento bibliográfico e breve relato de experiências. O relato traz como resultado a 

desmotivação dos funcionários, sendo possível identificar a importância do gestor em 

conhecer o sentido do trabalho para o funcionário. Entende-se que a satisfação das 

necessidades individuais dependerá principalmente do retorno dado as motivações no trabalho 

e da tomada de decisões no processo de ajuda e satisfação das necessidades motivacionais.   

 

 

Palavras chave: Gestão democrática – motivação do funcionário – escola pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently the term school administration has been replaced by the term democratic 

management. This substitution does not have a synonym character since the first one is related 

to the rigidity and the second the democracy, but they are connected. Democratic management 

is centered on shared decision-making, in the search for the promotion of a participatory 

school, which enables individuals involved in the process of autonomy and expression of 

ideas. However, this work proposes to reflect on the possibility of this management model to 

enable the manager through his conceptual tool the opportunity to bring up the motivation of 

the public school employee. Maslow's Hierarchy of Needs Theory is used as a foundation in 

helping to understand the motivational behavior of the public school employee. It also 

presents the identification of concepts of democratic management and motivation and 

understand theories of business administration as the basis for theories of school 

administration. The methodology used is based on a bibliographical survey and a brief report 

of experiences. The report results in demotivation of employees, and it is possible to identify 

the importance of the manager in knowing the meaning of the work for the employee. It is 

understood that the satisfaction of individual needs will depend mainly on the return given the 

motivations at work and decision making in the process of help and satisfaction of 

motivational needs. 

 

Key words: Democratic management - employee motivation - public school. 
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INTRODUÇÃO 

A educação brasileira vem representando um dos últimos lugares no Ranking Mundial 

de educação.  Parece ser algo cada vez mais distante a crença sobre alcançar o topo ou até 

mesmo uma das primeiras colocações. Medidas como ampliação do acesso a escola pública, 

abertura a participação na tomada de decisões através da gestão democrática podem ser um 

caminho, mas o que pensar sobre a motivação dos funcionários da escola já que são 

fundamentais para a engrenagem do trabalho educacional. Não seria a motivação dos 

funcionários uma peça importante para que realmente chegue ao rendimento almejado? A 

motivação é o que move qualquer ser humano em busca da satisfação de seus desejos e 

vontades. Sabe-se que é um desafio diário para a gestão fazer com que esses profissionais se 

mantenham motivados, ainda mais diante do quadro caótico que a educação se encontra.  

O presente trabalho tem como objetivo provocar reflexões sobre a relação entre a 

gestão democrática e a motivação do funcionário na escola pública. Apresenta a 

administração escolar com base nas teorias da administração empresarial e a apropriação da 

utilização o do termo gestão na escola pública. 

O interesse pelo assunto se dá em saber sobre o que motiva o trabalho do funcionário 

da escola pública, se o mesmo sente-se motivado e se não motivado, o por quê.  

A problemática da pesquisa é saber como a gestão democrática pode influenciar na 

motivação do funcionário da escola pública.  

Ampliar reflexões sobre o estudo da motivação do funcionário na escola pública é de 

grande importância para o meio acadêmico visto que sem motivação não há realização de 

trabalho o que afeta consequentemente na efetivação do ensino aprendizagem. 

 A gestão democrática está associada ao fortalecimento da democratização do trabalho 

na escola visando a participação na tomada de decisões de todos os envolvidos no processo, 

oportunizando a autonomia e expressão de ideias é nesse contexto expressivo que enseja a 

motivação. 

A Teoria da motivação de Maslow fala sobre o comportamento motivacional e foi 

escolhida para investigar o mecanismo de motivação dos funcionários, pois a mesma define a 

motivação por ser o suprimento das necessidades dos funcionários; a medida que as 

necessidade são satisfeitas pelo funcionário ele avança para o próximo nível de satisfação e  
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para conseguir o resultado esperado dentro da escola é necessário que este funcionário esteja 

motivado, assim, a escola conquista uma ação efetiva dos funcionários.  

As colaborações das obras literárias de autores especialistas em educação e 

administração Dinair Leal da Hora, Heloisa Luck, Alberto Chiavenato, Vera Lúcia 

Cavalcanti, dentre outros ajudaram na compreensão do tema do trabalho. 

A metodologia fundamentou-se em levantamento bibliográfico e breve relato de 

experiências de funcionários de escolas públicas da baixada fluminense, onde foi possível 

através de conversa informal identificar como o funcionário se sente em relação à motivação.  

O trabalho está dividido em três capítulos e considerações finais. O primeiro capítulo 

traz as teorias da administração empresarial que serviram de base à administração escolar. No 

segundo capítulo é apresentado o conceito de gestão democrática na escola pública, trazendo 

como complemento e suporte a Constituição da República Federativa de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. O terceiro capítulo menciona o conceito de motivação 

trazendo a Teoria Hierarquia das Necessidades de Maslow como suporte para o trabalho e um 

breve relato de experiências sobre a motivação de funcionários de duas escolas públicas na 

baixada fluminense.  
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1 ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL X ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

A administração escolar tem como referência conceitos das diferentes escolas de 

administração de empresas. Ela apresenta sua concepção fundamentada, a partir do século 

XX, nos modelos da Teoria da Administração, por meio de três escolas, com movimentos 

distintos: a Escola Clássica, a Escola Psicossocial e a Escola contemporânea. Em seu estudo, 

Dinair Leal da Hora, doutora em educação, administração e supervisão educacional pela 

Unicamp, afirma que a primeira dessas escolas, a clássica, surge no auge da Revolução 

Industrial e se divide em três movimentos: “a administração científica de Taylor, a 

administração geral de Fayol e a administração burocrática originada de uma disfunção da 

racionalidade de Weber” (HORA, 2012, p.34). 

A Escola Clássica surge a partir do seu primeiro movimento representado pela 

administração científica de Frederick Winslow Taylor
1
 que constituiu na tentativa de aplicar 

os métodos da ciência aos problemas da administração. Essa forma de administração 

apresentava como estratégia de trabalho o controle e a racionalização da tarefa desenvolvida. 

“Taylor estabeleceu o controle do trabalho como essencial para a gerência, produzindo uma 

nova forma de organização em que havia a necessidade de um trabalhador responsável pelo 

planejamento e controle das atividades: o administrador” (HORA, 2012, p.34). Percebeu-se a 

demanda no sentido de que uma pessoa deveria ficar com a responsabilidade de gerenciar 

através do controle, organização do planejamento das ações a serem desenvolvidas e o 

preparo, ou seja, a formação dos trabalhadores para execução de suas atividades. Sendo assim 

um gerenciava e os outros executavam o trabalho controlado por sua gerência, a hierarquia era 

vista como essencial nesse contexto administrativo. 

Os trabalhadores seriam selecionados de acordo com a função apropriada de melhor 

desempenho e a partir daí seria ensinado o melhor método para desenvolvimento do seu 

trabalho. Em contrapartida eram propostos “incentivos e prêmios salariais pressupondo que as 

pessoas são motivadas exclusivamente por interesses salariais e materiais” (MATOS e PIRES, 

2006, p.509). Baseado no contexto apresentado por Taylor é possível estabelecer paralelo 

entre a administração escolar e a sua teoria, partindo da ideia de que o gestor escolar apresenta 

                                                           
1
 Engenheiro mecânico norte-americano: Criou o sistema de administração Científica, que consistia no uso de 

métodos científicos cartesianos no sistema e administração das empresas. O método cartesiano duvida-se de cada 

ideia que possa ser duvidada. Só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado.  
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a função de identificar e difundir as tarefas relativas à administração da escola e compete a ele 

agir como um supervisor das tarefas a serem desenvolvidas no contexto escolar. 

Segundo Hora (2012), a Administração Geral de Henri Fayol
2
 é o segundo movimento 

da escola clássica e seu contexto aponta como bases para a Teoria da administração. O 

pensamento de Fayol complementou-se ao trabalho desenvolvido por Taylor. Tendo ele 

colocado em prática e aprimorado a teoria de seu antecessor. Sua preocupação principal 

estava direcionada ao administrador, sobre a forma de administrar e organizar. Ele 

estabeleceu um trabalho baseado em princípios para alcançar uma boa administração.  

Os princípios da divisão de trabalho, autoridade, disciplina, unidade de 

comando, unidade de direção, subordinação de interesses individuais aos 

interesses gerais, remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, 

estabilidade no quadro de pessoal, iniciativa, espírito de solidariedade e 

lealdade que constituem um dos modelos da estrutura capitalista (HORA, 

2012, p.34). 

Esses princípios apontados por Fayol fortalecem o administrador mediante a 

organização, planejamento, coordenação, comando e controle. Destacando a centralização do 

poder, da autoridade e da postura hierárquica frente ao trabalhador subordinado em relação 

aos interesses em função do sistema capitalista. Conforme a concepção de Fayol, cada pessoa 

é capaz de desenvolver tarefas a partir de suas habilidades, ou seja, uns apresentam 

predisposição a trabalhar na execução do trabalho e por outro lado existem aqueles que estão 

predispostos a administrar essa execução. 

Concluímos, pois, que uma empresa é um grupo de indivíduos agindo em 

conjunto sob uma certa hierarquia, com o fim de aliviar as dificuldades dos 

homens, aproximando-os em relações de solidariedade que facilitem o fim 

geral de todos a conservação e desenvolvimento da espécie (RIBEIRO, 

1938, p. 58).  

A partir da citação de Ribeiro é interessante destacar a iniciativa e o espírito de 

solidariedade também como princípios de modo a trazer uma boa reflexão de sua 

aplicabilidade no contexto administrativo. Ao relacionar os princípios da Teoria de Fayol com 

a organização e administração escolar, é importante levar em questão o olhar empresarial, o 

pensar numa sociedade capitalista e os limites impostos a essa vertente. No ambiente escolar 

as relações de solidariedade precisam estar presentes e entrelaçadas. É preciso o cuidado em 

relação à hierarquia e autoritarismo que ao invés de serem facilitadores como pretendido na 

administração empresarial possam vir a atrapalhar o desenvolvimento do processo 

educacional. 

                                                           
2
 Engenheiro de Minas, Francês, um dos teóricos clássicos da ciência da administração. 
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Conforme Hora (2012), a Administração Burocrática surge no terceiro movimento da 

escola clássica da administração com Max Weber
3
.  

A organização do trabalho e do capital na estrutura burocrática reforça a 

separação entre planejamento e execução, trabalho manual e intelectual, 

intensificando a dominação do capital sobre o trabalho, dada a sua extensão 

a todos os níveis da atividade humana (HORA, 2012, p.35). 

 

A teoria da administração burocrática de Max Weber está relacionada à produtividade 

e na transferência da responsabilidade pela produção ao trabalhador o qual deve produzir de 

forma eficiente o que lhe é encarregado, demonstrando habilidade no manejo de tempo e 

energia para o cumprimento de sua tarefa. A eficiência é o critério administrativo dessa 

escola, nesse movimento da escola clássica a eficiência era vista à medida que o trabalhador 

apresentasse o potencial de produzir efetivamente em quantidade significativa, com pouco 

investimento de recurso e em curta escala de tempo. O critério de eficiência administrativa 

trazido por essa escola é refutado a partir do surgimento da escola psicossocial. 

De acordo com Hora (2012), “surge a escola psicossocial, a partir da década de 1920, 

baseada no movimento das relações humanas de Mayo
4
, Roethliesberger

5
 e Dickson

6
 e no 

comportamento administrativo de Barnard
7
 e Simon

8
” (HORA, 2012, p.35).  

O surgimento do movimento das relações humanas apresentou-se como crítica à 

Teoria Clássica da Administração que relacionava o trabalho e sua produtividade a partir de 

uma visão mecânica e formal. Esse movimento teve início nos Estados Unidos, no momento 

em que a produção industrial do país começava a entrar em declínio ocasionando, mais tarde, 

como consequência dessa queda de produção a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque. 

Dado esse acontecimento iniciou-se uma série de questionamentos em relação à administração 

clássica o que de certa forma resultou no favorecimento de olhares direcionados e atentos para 

o movimento das relações humanas na busca pelo crescimento da produção industrial.  

Entre os anos de 1927 e 1932, Mayo desenvolveu um estudo que passou por quatro 

fases dentre elas fez referência aos fatores que motivavam os funcionários da fábrica Western 

                                                           
3
Sociólogo e economista Alemão.  

4
George Elton Mayo, sociólogo, australiano e reconhecido mundialmente como fundador do movimento das 

relações humanas.  
5
Fritz Jules Roethlisberger, engenheiro e assistente de Mayo em Hawthorne.  

6
Willian Dickson autor do livro Management and the worker junto a Roethlisberger no qual relata pesquisa 

desenvolvida referente às funções básicas da organização.   
7
Chester Barnard estudioso do comportamento administrativo e escritor dos livros The Functions of the 

Executive e Organization and Management, apresentou a teoria da cooperação na organização formal. 
8
 Herbert Alexander Simon, economista, estadunidense e influente cientista social do século XX que 

desenvolveu seu trabalho voltado para a tomada de decisão e comportamento humano. 
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Eletric Company, a qual direcionava sua produção em equipamentos de telefonia, situada no 

bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago, Estados Unidos. Em relação ao experimento, a 

primeira fase focava em analisar o desenvolvimento do trabalho de seus funcionários sob a 

intensidade da luz separadas em constante e variável. Depois de realizado o experimento 

dessa primeira fase não se encontrou correlação direta. A segunda fase esteve direcionada a 

observação dos resultados do trabalho realizado mediante ao acompanhamento de supervisão 

constante e supervisão flexível. Percebeu-se que os empregados eram motivados sob o 

trabalho desenvolvido junto à supervisão flexível. A terceira fase apresentou como objeto de 

estudo as relações humanas no trabalho com interesse nas atitudes e nos sentimentos 

vivenciados pelo trabalhador. Notou-se que o trabalho em grupo flui à proporção em que as 

relações não sofrem pressão de supervisões. Já a quarta fase culminou na análise da 

organização informal dos trabalhadores. Chegou-se a conclusão de que à medida que ocorre a 

integração entre os componentes da equipe de trabalho eles sentem-se motivados e cresce o 

nível de produtividade.  

Mayo não desenvolveu essa pesquisa sozinho, ele teve como parceiro Roethlisberger 

que estabeleceu seu ponto de vista referente ao trabalho e as relações humanas o que é 

possível apreciar a partir da seguinte reflexão de ROETHLISBERGER,  

Um homem cujo emprego careça de função social é como um homem sem 

nação: a atividade a que tem de dedicar à maior porção de sua vida se torna 

despida de todo o sentido e significação humanos. [...] Se esta civilização 

tem de sobreviver, cumpre que alcancemos uma nova compreensão da 

motivação e da conduta humana nas organizações de empresa 

(ROETHLISBERGER ,1966, p.478apud, PRADO e ALVES, 2011).  

Roethlisberger também desenvolveu uma pesquisa junto a Dickson na qual fizeram 

uma análise a respeito de um grupo de homens que trabalhavam em uma área de 

equipamentos de comunicação telefônica e observaram que o envolvimento social mostra-se 

de grande importância no desenvolvimento do trabalho.  

Com base nas conclusões relacionadas a experiências realizadas em Hawthorne a 

partir do olhar direcionado pelo movimento das relações humanas, os trabalhadores passam a 

ser vistos como grupo e não mais individualmente. É importante destacar que o movimento 

das relações humanas não desmente a escola clássica e sim apresenta uma visão de grupo 

participativo no contexto da produção e referencia a motivação incluindo aspectos 

psicossociais como importantes para o desenvolvimento do trabalho, o que Taylor não havia 

priorizado em seu estudo.  
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A teoria comportamental da administração parte dos princípios do movimento das 

relações humanas e tem como precursores Barnard e Simon, que a partir da teoria trouxeram 

um novo olhar reflexivo a respeito das teorias já presentes no contexto administrativo.  

Segundo Chiavenato
9
, na teoria comportamental também conhecida como teoria behavorista 

“a ênfase permanece nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional mais amplo” 

(CHIAVENATO, 2003, p.328).  

A percepção de Barnard e Simon no que se refere ao comportamento administrativo 

baseia-se nos critérios de eficiência e eficácia como consta na seguinte afirmação: “a 

administração tem a função de regular o processo de decisões a luz dos critérios de eficiência 

e eficácia” (HORA, 2012, p.36).  No contexto administrativo os resultados alcançados através 

da produtividade caracterizam a eficiência e as decisões a eficácia. Ao trazer para a 

circunstância da administração educacional, a eficiência está relacionada aos resultados 

alcançados, ou seja, a promoção efetiva da educação já a eficácia da gestão será medida 

através das decisões tomadas, ou seja, da capacidade da gestão em realizar as tomadas de 

decisões sobre o processo de desenvolvimento educacional. “A abordagem comportamental 

também chamada behaviorista marca a mais forte influência das ciências do comportamento 

na teoria administrativa e a busca de novas soluções democráticas, humanas e flexíveis para 

os problemas organizacionais” (CHIAVENATO, 2003, p.324). 

A Escola Contemporânea caracterizou-se pela era da informação, referiu-se ao critério 

da efetividade definido por seus teóricos e “consiste na mensuração da capacidade de produzir 

a solução ou resposta desejada, o que supõe um compromisso real e verdadeiro com os 

objetivos sociais e as demandas políticas da comunidade” (HORA, 2012, p.36). O critério da 

efetividade preocupa-se com soluções e respostas para questões relacionadas ao 

desenvolvimento social e as reais necessidades da comunidade. Trazer a efetividade é buscar 

a responsabilidade quanto ao compromisso de se sobrepor a eficiência.    

Na década de 1930, aconteceram diversos movimentos dentre eles o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova de 1932, no Rio de Janeiro. Esse movimento serviu como ponto 

de partida para realização de discussões sobre a escola pública e sua a administração. 

Diversos educadores brasileiros estiveram envolvidos com discussões sobre os rumos da 

educação no país dentre eles Roldão Lopes de Barros e José Querino Ribeiro aparecem 

                                                           
9
 Idalberto Chiavenato é graduado em filosofia e pedagogia, com especialização em Psicologia pela USP. É 

mestre e Doutor em Administração pela City University of Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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destacados por diversos autores por apresentarem grande influência e importância no início do 

processo de reflexões sobre a administração escolar.   

Em 1934, na Universidade de São Paulo junto a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, Roldão Lopes de Barros deu início às aulas como professor no curso de especialização 

para administradores escolares, sendo considerado o precursor nos estudos de administração 

escolar no meio universitário. Roldão teve como base a Teoria de Fayol, que como visto 

anteriormente complementa a teoria de Taylor. Nesse momento é dada uma grande 

importância à formação dos administradores escolares. A implementação do curso tinha como 

objetivo qualificar os profissionais que já estavam no cargo de diretor de escola. Esse início 

voltado à especialização do diretor foi um avanço de grande importância para a administração 

escolar. Os estudos de Roldão foram significativos e de grande somatório para os estudiosos 

interessados na administração escolar. Ele “escreveu seus textos tendo como referência a 

bibliografia americana, em especial a obra de Cubberley, e sua análise tinha também a 

influência do trabalho de John Dewey, introduzida no país por Anísio Teixeira”  (RIBEIRO, 

1978,p.192). 

José Querino Ribeiro desempenhava a função de diretor escolar, quando foi convidado 

para participar como aluno do curso de especialização para administradores escolares na 

Universidade de São Paulo onde estudou e formou-se. Ele educador de grande nome, citado 

em diversos artigos com elogios ao seu brilhantismo na educação, já havia publicado, no ano 

de 1938, o ensaio Fayolismo na administração das escolas públicas. Sua intenção era que esse 

estudo apresentasse apoio para o estudo da administração racional das escolas. Em sua obra 

destacou a importância da administração, levantando algumas hipóteses sobre a convivência 

em sociedade chegando a conclusões sobre a real necessidade da cooperação e do fator moral 

voltado para a administração. “Este trabalho, elaborado quatorze anos antes do Ensaio de uma 

teoria da administração escolar, pode ser considerado, ao mesmo tempo, uma obra original e 

inédita, e precursora da sua tese de cátedra” (MENESES, 2007, p.545). 

Segundo Meneses (2007), referindo-se ao título escolhido por Ribeiro, ele escolheu o 

termo Administração Escolar ao invés de Administração da Educação, pois:  

A escolha do título Administração escolar, e não educacional, vai decorrer 

dessas considerações, por ser esta muito mais ampla que a primeira. Escolar, 

pois envolve apenas os aspectos da educação e da instrução que se 

enquadrem e se desenvolvam dentro do processo de escolarização (Meneses, 

2007, p. 547).   
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Em seu livro O ensaio de uma teoria da administração escolar, o autor teve o cuidado 

de direcionar as reflexões num sentido mais específico e objetivo para a administração escolar 

envolvendo aspectos referentes à educação e o desenvolvimento do processo de construção do 

ensino aprendizagem dentro da escola pública, preferiu não se apropriar da terminologia 

administração educacional por considerar ser um termo de amplitude e complexidade de 

discussões.  

De acordo com Meneses (2007), Ribeiro em suas reflexões sobre administração 

escolar chega as seguintes considerações: 

Administração escolar é o complexo de processos, cientificamente 

determináveis, que, atendendo a certa filosofia e a certa política de educação, 

desenvolve-se antes, durante e depois das atividades escolares para garantir-

lhes unidade e economia. José Querino Ribeiro sempre apresentou, com 

objetividade, uma posição de equilíbrio com relação à administração escolar, 

alertando para o perigo de reducionismo ao se aplicar à escola a lógica da 

empresa ou ao tratar as questões escolares como expressão e continuidade de 

uma empresa industrial. Insistia na peculiaridade do trabalho da escola, 

complexo e delicado, que não manipula matéria-prima, mas acompanha e 

orienta o desenvolvimento de seres humanos em formação na atividade 

administrativa que designava como a de prestar assistência à execução 

(MENESES, 2007 p.548). 

Nos estudos de Ribeiro ele considera o Estado como uma empresa, partindo do ponto 

de vista de que uma empresa se preocupa com a eficiência de seus serviços prestados, 

entende-se que a educação é o serviço prestado pela escola e essa tem a preocupação com o 

rendimento do ensino ofertado por ela, sendo assim é possível considerá-la uma das empresas 

do Estado. Mas Ribeiro ressalta o cuidado para com o reducionismo ao aplicar essa lógica da 

empresa à escola, pois a escola não é uma indústria e não está voltada para a produção de 

produtos proveniente de matéria prima manipulável e sim a escola está preocupada em 

promover trocas e construções de aprendizagens significativas entre indivíduos sendo essa a 

sua finalidade.  

Segundo Hora, os teóricos da educação baseiam-se em dois pressupostos básicos da 

administração empresarial com fins a administração escolar: 

1. As organizações, mesmo com objetivos diferentes, são semelhantes e, 

portanto, suas estruturas são similares e, como tais, os princípios 

administrativos podem ser os mesmos, desde que sejam feitas as devidas 

adaptações para o alcance de suas metas – “generalidade”. 

2. A organização escolar e o sistema escolar como um todo precisam 

adotar métodos e técnicas de administração que garantam a sua eficiência e 

atendam aos objetivos estabelecidos pela sociedade – “racionalidade” 

(HORA, 2012, p.39,40). 
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A partir dessa citação é possível refletir sobre a aplicabilidade das teorias da 

administração empresarial no desenvolvimento da administração escolar. Do ponto de vista da 

administração empresarial é possível oportunizar à administração escolar garantia de 

eficiência através da prática de suas teorias. Para alcançar efetividade na utilização das teorias 

da administração é importante partir da visão de que a escola é uma organização onde sua 

finalidade encontra-se direcionada à promoção de trocas e aprendizagens significativas 

buscando o desenvolvimento pleno do educando. É possível ver a importância da 

administração empresarial como base para reflexões sobre a administração escolar tendo 

como ponto de partida a tomada de consciência de que os objetivos são diferentes, mas as 

estruturas são parecidas. Sendo assim a releitura e aplicabilidade das teorias da administração 

empresarial devem corresponder de acordo com a realidade e particularidades do ensino.  

É importante ressaltar que a educação na década de 1970, vivenciou um regime 

autoritário, centralizado e de estruturas burocráticas. O poder estava centralizado nas mãos do 

diretor e havia ausência de escuta da comunidade escolar referente a seus anseios delimitando 

a participação ativa nas práticas de aprendizagens. Esse cenário foi berço para o surgimento 

de questões referentes à democratização da escola pública. A partir dessa reflexão, Libâneo 

destaca a utilidade da distinção “no estudo dos processos de organização e gestão, duas 

concepções bastante diferenciadas em relação às finalidades sociais e políticas da educação: a 

concepção científico-racional e a concepção sociocrítica” (LIBÂNEO, 2015, p.102). Ele fala 

de forma resumida sobre a distinção dessas duas concepções, onde na concepção científico-

racional prevalece uma visão mais burocrática e tecnicista da escola e na concepção 

sociocrática a organização escolar é concebida como um sistema que agrega pessoas 

destacando as interações sociais existentes no contexto do grupo. Ainda segundo Libâneo, a 

concepção cientifico-racional é o modelo mais comum encontrado na escola brasileira, 

mesmo sabendo da existência de modelos de escolas que apresentem uma visão sociocrática.   

   A partir da década de 1980 que o processo de democratização no Brasil teve início, 

com base legal na Constituição de 1988, o desafio foi tentar passar do conservadorismo para 

princípios mais humanísticos e democráticos. Diversos artigos relatam que ainda é um desafio 

da atualidade a democratização do processo de ensino na escola pública brasileira. É possível 

promover a efetivação de um modelo de escola sociocrática na qual se destaca a forma 

democrática de gestão a partir de tomadas de decisões baseadas na responsabilidade coletiva é 

possível dentro de uma concepção autogestionária, na qual enfatiza a “ausência de direção 

centralizada e acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da 
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instituição. Tende a recusar o exercício da autoridade” (LIBÂNEO, 2015, p.103). A 

descentralização do poder do administrador da escola no modelo de escola sociocrática e o 

envolvimento de todos os indivíduos integrantes no processo educacional são os pontos 

nodais da gestão democrática. 
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2 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA 

 

Durante o momento referente ao período de transição e o fim da ditadura militar, a 

população brasileira demonstrou grande anseio por um momento de mudanças referentes ao 

exercício da democracia. A elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 expressou em sua íntegra esse anseio da sociedade por mudanças efetivas, buscando 

oferecer em seu contexto a garantia por vivências democráticas.  

Antes de entrar no mérito da Constituição de 1988 é importante ressaltar que a 

nomenclatura “administração escolar” surgiu a partir de bases referenciadas nas teorias da 

administração empresarial na década de 1930 sendo muito utilizada no meio acadêmico, a 

escola clássica, como já visto no primeiro capítulo, priorizava seu trabalho centrado no 

administrador, apresentando-o como autoridade por excelência no ambiente escolar. É por 

volta da metade da década de 1980 com o aquecimento das discussões sobre questões 

democráticas e a partir da inserção da gestão democrática como um dos princípios do ensino 

público que o termo “gestão” começa a ser utilizado acreditando-se que essa nomenclatura 

compreendia melhor no que diz respeito ao conceito de democracia. A gestão escolar 

democrática é representada efetivamente em seu conceito pela promoção de uma escola 

participativa onde os indivíduos envolvidos no processo de construção de aprendizagens 

apresentem autonomia e expressão de suas ideias. 

No decorrer do trabalho o termo gestão escolar será utilizado não no sentido de 

descartar os preceitos da administração empresarial e sim com a intensão de ampliar e 

enriquecer complementando o pensamento, partindo do entendimento que “gerir é 

administrar, gerenciar, dirigir” (LIBÂNEO, 2015, p.85), sendo que numa visão de 

descentralização do poder do diretor num sentido de compartilhamento das tomadas de 

decisões promovendo a participação dos envolvidos no processo de ensino aprendizagem.  

O conceito de gestão democrática será apresentado em uma discussão mais ampla no 

corpo do texto do presente capítulo.  

A “gestão democrática do ensino público”, como já citado anteriormente, é um dos 

princípios de ministração do ensino, previsto no art. 206 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 no inciso VI em especial.   
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Art. 206  

(*) O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 

de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

(*) Emenda Constitucional Nº 19, de 1998. 

A referida seguridade da gestão democrática do ensino público, presente na lei 

representa uma conquista para os fins da escola pública brasileira. A implementação dessa 

modalidade de gestão democrática ainda acontece de forma gradativa e torna-se importante 

destacar que a gestão democrática a que a lei se refere e que discutiremos no presente texto é 

a gestão da escola pública. As orientações sobre a gestão democrática da escola pública, 

presentes na Constituição Federal de 1988, evidenciam um grande passo para o caminho da 

democratização do ensino público.  

É interessante trazer a reflexão no sentido de que verdadeiramente mesmo mediante a 

seguridade da lei, fazer a gestão democrática acontecer, ou seja, colocar seus preceitos em 

prática, não é uma tarefa fácil. É sim um desafio que requer entendimento, habilidade, 

empenho e esclarecimento sobre essa modalidade de gestão. É possível afirmar que nos dias 

atuais ainda existe diretor escolar na atuação do seu trabalho que não sabe como promover 

uma gestão democrática dentro da instituição de ensino que lhe foi confiada a dirigir. Esse 

diretor ainda centraliza o poder em si e usa do autoritarismo na direção da escola, 

configurando o reflexo desse comportamento num retrocesso ou engessamento dos avanços 

esperados para a administração escolar. 

A aplicabilidade da gestão democrática “na forma da lei” trouxe a necessidade de 

legislação complementar e após oito anos da criação da Constituição Federal de 1988, foram 

estabelecidos apontamentos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a fins de 

consolidação da Constituição de 1988. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n°9.394 de 20 de dezembro de 

1996, refere-se a gestão democrática em destaque no inciso VIII. 
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Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  

*(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

O inciso VIII da LDB toma como base o inciso VI da Constituição de 1988 e 

acrescenta a frase: “e da legislação do sistema de ensino”. O que abre grande discussão no 

meio educacional brasileiro, conferindo a cada sistema de ensino a elaboração de legislação 

própria com a finalidade de colocar em prática esse inciso.  

O artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação destaca como competência dos 

sistemas de ensino a definição de normas sobre a gestão democrática do ensino público na 

educação básica, a partir dos princípios de participação dos profissionais da educação na 

elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP), da comunidade local e conselho 

escolar. Como é possível verificar na citação a seguir: 

  

Art. 14°. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 

e conforme os seguintes princípios: 

 I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

político-pedagógico da escola;  

II - Participação das comunidades escolar e local em Conselho Escolar ou 

equivalente. (BRASIL, 1996) 

 

O referido artigo enfatiza a “participação” como princípio da gestão democrática e 

abrange a interação de todos os profissionais da educação, da comunidade escolar e local, do 

conselho escolar ou equivalente na elaboração do projeto político pedagógico da escola. A 

ênfase à participação é uma característica da gestão democrática participativa da escola 

pública. A escola é o palco principal da democratização do ensino e o ambiente de 

possibilidades de trocas e vivências, onde os princípios de democracia previstos na lei serão 

colocados em prática. Essa prática parte do pressuposto da oportunidade de promoção de 

vivências democráticas, num contexto escolar participativo. A gestão democrática no artigo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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15 da LDB traz em evidência a autonomia assegurada às unidades escolares públicas de 

educação básica.  

Art. 15. “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 

de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público”.  

 

A seguridade referente a autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira 

conferida às unidades públicas de ensino “significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e 

formas de organização, manter-se relativamente independente do poder central, administrar 

livremente recursos financeiros”(LIBÂNEO, 2015, p.118). Essa postura configura uma forma 

participativa de se fazer uma gestão democrática, onde todos podem ajudar no caminho que a 

escola objetiva traçar. Tendo em vista a seguridade da gestão escolar democrática em lei é 

fundamental trazer a tona reflexões sobre o funcionamento da gestão democrática na escola 

pública. 

 

2.1 Conceito de gestão democrática 

 

Para entender melhor a definição do conceito de gestão democrática do ensino público 

e sua aplicabilidade é importante partir da análise de definições sobre democracia.  

Ao buscar o conceito de democracia no dicionário Aurélio, é encontrada a seguinte 

definição: “s.f. 1. Governo do povo; soberania popular. Doutrina ou regime político baseado 

nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder.” (FERREIRA, 

1989, p.154). Esta definição é clara e objetiva quando enfatiza o “governo do povo”, e torna-

se apropriado a possível interpretação, no contexto, de que a efetivação da participação da 

população, digo, do povo num governo é fundamental e faz-se de forma ativa.  

Nos estudos de Cavalcante
10

 ao se referir à definição de democracia afirma ser o 

“governo do povo ou governo da maioria. Ser um país democrático significa viver de acordo 

com uma comunidade de valores virtuosos e justos que se afirmam no bem-estar e em prol do 

coletivo, em que todos possam ter direito à cidadania” (CAVALCANTE, 2011, p.22). A 

democracia tem o povo como centro do seu governo e o objetivo desse governo é oportunizar 

ao povo a possibilidade de se viver de forma justa, participando das tomadas de decisões 

                                                           
10

 Mario Balbino Cavalcante é especialista em história do Brasil. 
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coletivas procurando assim garantir o direito à cidadania. Partindo do conhecimento e 

apropriação do conceito de democracia é possível dar prosseguimento para as reflexões sobre 

o conceito de gestão democrática.  

Segundo Souza
11

 (2009) em seu artigo explorando e construindo o conceito de gestão 

democrática:  

A gestão democrática é aqui compreendida, então como um processo 

político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam 

problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham, 

controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da 

própria escola na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, 

sustentado no diálogo na alteridade e no reconhecimento às especificidades 

técnicas das diversas funções presentes na escola, tem como base a 

participação efetiva de todos os seguimentos da comunidade escolar, o 

respeito às normas coletivamente construídas para os processos de tomadas 

de decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da 

escola (SOUZA, 2009, p.125).  

 

A gestão democrática é uma gestão de integração dos indivíduos que atuam de forma 

participativa com envolvimento no processo da busca pela promoção de um mesmo ideal. 

Tomando o âmbito escolar como referência, seu objetivo é a oferta de uma educação de 

qualidade que disponibilize oportunidades ao indivíduo quanto ao desenvolvimento de forma 

plena de suas potencialidades. 

Heloísa Luck
12

 reforça o conceito de gestão democrática na seguinte citação: 

O conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do 

processo pedagógico, à participação responsável de todas as decisões 

necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com 

resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos (LUCK, 

1997, p.1). 

 

Nesse perfil de gestão é importante pensar sobre a presença do diálogo coletivo na 

construção de estratégias e tomada de decisão sobre o melhor caminho para que se chegue ao 

objetivo comum. Numa gestão democrática não existe apenas o compromisso com o “eu, 

meu” e sim o compromisso com o “nós, nosso”, sendo preciso estreitar laços de 

compromissos na busca pelos resultados a serem alcançados em prol da promoção da 

educação. A participação coletiva embutida na gestão democrática traz a existência de fatos 

de grande importância a serem pensados e compartilhados coletivamente tais como: a decisão 

sobre a forma pelo qual o gestor será escolhido, quais são as reais necessidades da unidade 

                                                           
11

 Angelo Ricardo de Souza é Doutor em Educação: História, Política, Sociedade pela PUC-SP. 
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 Heloísa Luck é doutora em Educação pela Columbia University em Nova York. 
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escolar no momento da construção do Projeto Político Pedagógico, o destino referente a 

aplicação das finanças em favor da escola, dentre outros. ”No âmbito educacional, a gestão 

democrática tem sido defendida como dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, 

visando a garantir processos coletivos de participação e decisão” (BRASIL, 2004).  

A participação coletiva na gestão democrática compete o empenho de todos os 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem: professores, alunos, funcionários, pais, 

responsáveis, direção e comunidade escolar. Atuantes na resolução de problemas, sobre as 

necessidades e tomadas de decisões referentes à unidade escolar, na construção, 

acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico, na administração dos recursos 

financeiros, tudo isso conjuntamente. A gestão democrática da educação precisa acontecer de 

forma continuada sendo importante que se leve em consideração a qualidade da educação que 

se pretende ofertar o que passa também a ser uma questão de cunho coletivo.  

Segundo Luck, “A escola é uma organização social constituída pela sociedade para 

cultivar e transmitir valores sociais elevados e contribuir para a formação de seus alunos, 

mediante experiências de aprendizagem” (LUCK, 2009, p.20). Sabe-se que o ambiente 

escolar é o espaço onde são desenvolvidas reflexões, trocas de aprendizagens e valores.  Para 

que as relações de trocas sejam efetivamente promovidas é importante que o ambiente seja 

acolhedor e oferte momento de bem-estar e prazer para os envolvidos construírem suas 

aprendizagens. Quando os indivíduos envolvidos no processo educacional têm a possibilidade 

e a predisposição em participar constantemente e efetivamente do processo as chances de 

alcançar a promoção de uma educação de qualidade é bem mais possível. 

A educação se faz a partir de participação, da troca de experiências compartilhadas, de 

querer fazer acontecer sendo impossível fazê-la acontecer sozinho; é possível fazer um 

paralelo com a impossibilidade de se falar sobre democracia sem citar o envolvimento dos 

indivíduos, pois a mesma é fruto da construção das relações de interações efetivas entre eles.  

De acordo com Heloisa Luck,  

Escolas eficazes são aquelas que envolvem os funcionários na equipe geral 

da escola, desde o delineamento do seu projeto político-pedagógico, até a 

discussão de projetos especiais da escola utilizando suas leituras e ideias 

como fonte de referência, de modo a agregar valor a esses projetos e 

valorizar a sua contribuição à escola (Luck, 2009, p.22). 

 

São integrantes da equipe escolar: professores, secretário, auxiliar administrativo, 

orientador pedagógico, orientador educacional, coordenador, supervisor, merendeiras e 
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auxiliares de serviços gerais. Todos os indivíduos citados precisam estar em participação ativa 

cooperando em parceria com o gestor “diretor” da unidade educacional, agregando 

conhecimentos e valores em busca do objetivo comum que é a promoção da educação de 

qualidade. É importante reiterar que numa gestão escolar democrática, o gestor não 

desenvolve seu trabalho sozinho, individualmente e sim em conjunto, apoiado em sua equipe 

e no Conselho Escolar. 

 No modelo de gestão democrática participativa os profissionais da equipe escolar 

atuam de forma direta e participativa, desenvolvendo diferentes papéis em uma determinada 

unidade de ensino. Chiavenato define papel como um “conjunto de atividades e 

comportamentos solicitados de um indivíduo que ocupa determinada posição em uma 

organização” (CHIAVENATO, 1994, p.129). Esses papéis individuais desenvolvidos por 

cada membro da equipe escolar se complementam a medida que buscam um objetivo comum, 

nesse caso a oferta do ensino. “O desempenho de papel de cada pessoa, todavia, é 

influenciado por uma infinidade de fatores.” (CHIAVENATO, 1994, p.130). Para 

desempenhar um papel é preciso estar atento aos diversos fatores que influenciam o 

desenvolvimento das tarefas. Fatores esses relacionados “a extrema relatividade e 

subjetividade nas comunicações e expectativas interpessoais.” (CHIAVENATO, 1994, p.131). 

 Partindo da citação de Chiavenato, é possível refletir que ao desempenhar seu papel, 

os membros da equipe estão expostos à expectativa do gestor que os lidera e a forma com que 

entende e recebe essa expectativa a qual pode não estar de acordo com o que o gestor espera 

de retorno. É possível pensar que as dificuldades para desenvolver tarefas que não são 

compatíveis a seu domínio e entendimento, a falta de interpretação do desempenho da equipe 

pelo gestor e a dificuldade de se cumprir as atividades solicitadas pelo gestor podem levar 

ambos a frustração em relação às expectativas e também são levadas em consideração como 

fatores de influenciadores.   

Compete ao diretor o “desenvolvimento e comunicação de uma visão, estabelecimento 

de metas e objetivos e planejamento e organização” (Cavalcante, 2009, p.67). O gestor na 

perspectiva de escola democrática tem a oportunidade de desenvolver suas competências 

como planejamento, organização, metas e objetivos coletivamente, descentralizando assim o 

poder nas tomadas de decisões. O gestor escolar tem a responsabilidade de buscar a 

integração do grupo e conduzi-lo de forma coesa evidenciando a sua complementaridade, pois 

todos os envolvidos na equipe tem um trabalho importante.  
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O bom andamento das atividades propostas para a escola vai depender muito do tipo 

de relação interpessoal desenvolvida pela equipe. Uma equipe que se relaciona de forma 

integrada promovendo o desenvolvimento de relações não autoritárias tem possibilidades 

maiores de conseguir chegar ao objetivo de maneira mais rápida e satisfatória. Segundo Paro, 

“Se estamos interessados em promover relações não autoritárias, é preciso que desçamos ao 

nível de nossa existência pessoal, questionando a razão de ser e os agentes motivadores de 

nossa prática e comportamentos no relacionamento com outras pessoas e grupos” (PARO, 

2016, p.33). Para que haja democracia é preciso de pessoas democráticas no exercício das 

relações democráticas.  

A atuação de todos os envolvidos na equipe escolar, bem como o compromisso com o 

desenvolvimento das competências estabelecidas referentes ao seu papel, dentro do grupo, vai 

desencadear na efetivação da possibilidade de oferta de uma educação de qualidade. Na 

equipe escolar existe uma conexão, ou seja, uma complementariedade das tarefas 

desenvolvidas visto que a ação de cada indivíduo se complementa ao outro. A participação da 

equipe escolar é fundamental na construção do Projeto Político Pedagógico, pois é nesse 

momento que os envolvidos no processo de ensino têm a oportunidade de colocar suas ideias 

e anseios em evidência, um momento de escuta e busca de organizar os objetivos propostos, a 

busca pela característica pessoal da unidade de ensino que fazem parte.  

É a partir da construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), que o gestor da escola 

pública democrática tem a oportunidade de incentivar a equipe sobre a importância de 

oferecer sua contribuição na construção do projeto de forma efetiva. É um momento de trocas, 

de diálogo, reflexão e estabelecimento de metas sobre o que se pretende na educação daquele 

espaço de construção de aprendizagens. É importante ressaltar que cada localidade onde está 

inserida a unidade escolar tem uma realidade e particularidades que cabe especificamente a 

sua comunidade. Levar cada membro da equipe escolar a perceber-se como atuante no 

processo educacional é de grande importância numa escola de gestão democrática. É a partir 

do despertar da percepção do indivíduo de sua importância na atuação da equipe que será 

possível se desenvolver um trabalho onde os envolvidos estarão direcionados ao mesmo ideal, 

ou seja, focados no mesmo objetivo. 

A tarefa da equipe escolar não é simples e sim requer compromisso, flexibilidade e 

proatividade. Ao se alcançar a integração da equipe, o conhecimento sobre o papel a ser 

realizado por cada membro dessa equipe e a importância do desenvolvimento desses papéis, 

torna-se possível um trabalho de gestão eficaz na promoção do ensino de qualidade. Uma 
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escola de educação democrática é dotada de uma equipe integrada, crítica, construtiva e 

participativa. É prazeroso participar desse modelo de escola. Não existe garantia de ausência 

de problemas num trabalho em equipe, mas o importante é focar na consideração de que 

quando os problemas aparecem existe um gestor preparado para trabalhar na solução dos 

conflitos junto a sua equipe de forma harmônica e democrática. 

Assim como a equipe escolar o Conselho Escolar é também um importante parceiro do 

gestor nas tomadas de decisões. Com base na definição Programa Nacional de Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares que diz “Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados compostos 

por representantes das comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre 

questões político pedagógicas, administrativas, financeiras no âmbito da escola” (BRASIL, 

2004, p.44). O Conselho Escolar é um órgão regulamentado, composto por representantes 

escolhidos pelos envolvidos no corpo escolar, digo, funcionários, alunos, professores, pais e 

comunidade por meio de eleição. 

 É através das reuniões do Conselho Escolar que serão realizadas as tomadas de 

decisões compartilhadas referentes ao andamento da unidade escolar. As necessidades são 

escutadas e debatidas sendo colocadas em questão e decididas as prioridades e 

funcionalidades das mesmas em grupo. O Conselho Escolar está diretamente ligado ao 

trabalho do gestor e é quem vai dar suporte a ele no desenvolvimento do trabalho mediante 

uma gestão escolar democrática.  

O Conselho Escolar tem papel decisivo na democratização da educação e da 

escola. Ele é um importante espaço no processo de democratização, na 

medida em que reúne diretores, professores, funcionários, estudantes, pais e 

outros representantes da comunidade para discutir, definir e acompanhar o 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola, que deve ser 

visto, debatido e analisado dentro do contexto nacional e internacional em 

que vivemos (BRASIL, 2004, p.20). 

As reuniões de discussão do Conselho Escolar estão fundamentadas na construção de 

metas, em avaliar como estão sendo trabalhadas as metas estabelecidas para o 

desenvolvimento do processo educacional da unidade escolar e até mesmo se não estiverem 

sendo alcançadas de se buscar novas formas para chegar ao objetivo.  

Nesse contexto é ofertada a oportunidade à comunidade escolar de promover a 

construção coletiva na busca por caminhos para se chegar à escola que se almeja. Nesse 

momento a participação, a escuta, o diálogo, a busca por soluções e estratégias de novos 

modos a seguir pelos membros envolvidos em prol de um objetivo comum são fatores 
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motivacionais de grande importância na interação e respostas a expectativas interpessoais dos 

envolvidos na escola.   
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3.  MOTIVAÇÃO  

 

O conceito de motivação é encontrado na literatura em abrangência. O interesse sobre 

a busca por resposta referente ao fato de a motivação ser intrínseca ou extrínseca ao indivíduo 

são desencadeadores de constantes questionamentos apontados por diversos autores faz 

tempo.  

Bergamini
13

 descreve a seguinte citação onde expressa sua reflexão sobre conceito de 

motivação.  

Se, no início do século, o desafio era descobrir aquilo que se deveria fazer 

para motivar as pessoas, mais recentemente, tal preocupação muda de 

sentido. Passa-se a perceber que cada um já traz, de alguma forma, dentro de 

si, suas próprias motivações. Aquilo que mais interessa, então, é encontrar e 

adotar recursos organizacionais capazes de não sufocar as forças 

motivacionais inerentes às próprias pessoas (BERGAMINI, 1997, p.23). 

   

Sabe-se que o indivíduo traz em si suas motivações e essa compreensão representa um 

grande avanço sobre a definição de motivação. Paralelo a isso nota-se que o importante é 

preocupar-se para que essas motivações individuais não sejam desperdiçadas e que é 

fundamental que haja uma tentativa de manter essa chama, “já acesa”, fazendo uso de 

recursos organizacionais capazes de trazer à tona a motivação do indivíduo. 

Vera Cavalcante
14

 (2009) traz uma forma interessante de pensamento como tentativa 

de compreender a motivação fazendo paralelo com a transformação de energia aprendido nas 

aulas de física no colégio, a “energia potencial pode ser transformada em energia cinética, em 

movimento” (CAVALCANTE, 2009, p.87), sendo a energia potencial a energia que um 

objeto possui e está pronta para ser transformada em energia cinética, ou seja, em movimento. 

Um paralelo a reflexão é que a motivação do indivíduo é interna e o que vai movimentar isso 

é a resposta das ações externas recebidas pelo indivíduo. 

Na perspectiva de Abraham Maslow, a motivação é caracterizada pelo suprimento de 

necessidades. Segundo ele “o que move o ser humano é a busca da satisfação de 

necessidades” (CAVALCANTE, 2009, p.87), a motivação acontece à proporção que as 

necessidades do indivíduo são satisfeitas, sendo assim o que impulsiona o indivíduo é a 

satisfação de suas necessidades. Maslow será usado como referência no presente trabalho. 

                                                           
13

 Cecília Whitaker Bergamini é graduada em psicologia, Mestre, Doutora e docente em administração pela 

faculdade de economia e administração da Universidade de São Paulo.  
14

 Vera Lúcia Cavalcante, psicóloga, mestre em sistemas de gestão e professora convidada da Fundação Getúlio 

Vargas. 
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3.1 Teoria de Maslow 

 

Maslow com o objetivo de explicar o funcionamento da motivação humana propõe 

através da teoria da hierarquia das necessidades uma pirâmide na qual apresenta cinco 

necessidades básicas as organizando como necessidades primárias: fisiológicas e segurança e 

secundárias: sociais, estima e autorrealização. 

Figura 1 

Hierarquia das Necessidades 

Fonte Adaptada de Maslow (2001,p.XXV). 

 

A base da pirâmide representa as necessidades fisiológicas, um olhar consciente no 

que refere o biológico fundamental para a sobrevivência humana. Tais necessidades incluem a 

respirar, comer, beber, dormir, praticar sexo e ter abrigo.  Na sequência, o segundo nível 

representa as necessidades de segurança representam a necessidade do ser humano em relação 

a proteção, em segurança física e emocional, ordem, estabilidade no emprego, renda familiar e 

saúde. Satisfeitos os dois níveis iniciais da hierarquia das necessidades o terceiro nível 

representa as necessidades sociais que são referentes a importância no desenvolvimento das 

relações humanas, a sentimento de pertencimento a um grupo, ao afeto, amor, carinho e 

amizade. O quarto nível refere-se às necessidades de estima que representam a necessidade do 

ser humano de autoestima, sentir-se respeitado, valorizado, com prestígio e poder. O topo da 

pirâmide esta representada pela autorrealização que envolve crescimento pessoal, 

desenvolvimento intelectual, espiritual e moral, autossatisfação, autonomia, independência, 
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autocontrole, busca por uma missão na vida e realização do próprio potencial 

(CAVALCANTE, 2009, p.88; HALL, 2000, p.358). 

A organização das necessidades humanas de forma hierárquica parte das necessidades 

básicas e funciona na visão de que a partir do momento que o indivíduo tem suas 

necessidades atendidas ou satisfeitas ele passa para outra do nível acima. Esse movimento 

entre os níveis vai depender da necessidade vivenciada no momento pelo indivíduo.  

Segundo Hall, “a ausência ou o desaparecimento de todas as outras necessidades em 

uma pessoa que está dominada pela fome, por exemplo, alguém que é vítima de guerra ou de 

um desastre natural, [...] é consequência da preponderância das necessidades fisiológicas” 

(HALL, 2000, p.358). Quanto mais baixo o nível de uma necessidade na hierarquia, mais 

dominante é essa necessidade, ou seja, quando várias necessidades estão ativas, a necessidade 

inferior será a mais involuntária. O nível mais alto da hierarquia das necessidades é a 

autorrealização que se refere ao “desejo de tornarmo-nos cada vez mais aquilo que somos 

idiossincraticamente, de tornarmo-nos tudo aquilo que somos capazes de tornar-nos” 

(MASLOW, 1970, p.46 apud Hall, 2000, p.359). É fundamental levar em consideração que os 

indivíduos apresentam necessidades individuais e que cada um vai responder ao avanço na 

hierarquia de acordo com suas particularidades. A teoria de Maslow será utilizada como apoio 

na reflexão sobre a motivação do funcionário na escola pública, já que a teoria da hierarquia 

das necessidades possibilita conhecer a motivação do comportamento humano.  

 

3.2 Motivação do funcionário na escola pública um relato de experiências. 

 

Considerando-se que a motivação acontece através do processo de satisfação de 

necessidades individuais e que os profissionais que trabalham na escola são indivíduos 

dotados de motivação pessoal, torna-se interessante questionar se essas necessidades estão 

sendo satisfeitas no contexto do trabalho desenvolvido pelo funcionário da escola pública.     

 É relevante ressaltar que os funcionários aqui referidos são os membros integrantes da 

equipe escolar representados por professores, secretário, auxiliar administrativo, orientador 

pedagógico, orientador educacional, coordenador, supervisor, merendeiras e auxiliares de 

serviços gerais. É importante olhar para o ambiente escolar e ver o que ele proporciona ao 

indivíduo e a forma como realmente acontece o desenvolvimento das relações interpessoais 

em seu meio. Torna-se imprescindível destacar que a particularidade de cada ambiente 



32 
 

escolar, também deve ser levada em conta, pois as pessoas e as relações estabelecidas nunca 

serão iguais.  

O relato de experiências aconteceu através de uma conversa informal realizada com 

dezesseis funcionários de duas escolas públicas da Baixada Fluminense no estado do Rio de 

Janeiro. Essa conversa norteou o questionamento sobre o funcionário sentir-se motivado com 

seu trabalho desenvolvido no ambiente escolar. Pretende-se com esta conversa evidenciar de 

uma forma simples e objetiva a motivação dos funcionários da escola pública.    

Os funcionários relataram que não se sentiam acolhidos dentro do ambiente de 

trabalho e na maioria das vezes se sentiam “abandonados”. “Fui separar uma briga dentro da 

sala e levei um tapa na cara”. “O que foi feito em relação ao ocorrido?” “Nada”, “Fui na 

direção da escola, comuniquei o fato ocorrido, a diretora chamou o menino, falou alguns 

minutos com ele e o mesmo retornou para sala. Fui fazer o boletim de ocorrência na 

delegacia, num momento de total fragilidade e ninguém me acompanhou, me senti naquele 

momento abandonada, sozinha, e não tenho a menor motivação para retornar”.(SIC-

professora de Educação Física do 7º Ano).  

Além de todos os problemas já existentes, a questão da segurança, que aparece 

presente no segundo pilar da pirâmide de Maslow, tem se tornado uma das principais queixas 

dos funcionários. O relato da professora agredida mostra bem o quanto o professor se sente 

inseguro e consequentemente desmotivado na escola. “Como me sentir motivado dentro de 

um ambiente que não oferece o mínimo de segurança possível?” (SIC-auxiliar de serviços 

gerais). “Ano passado fiquei três meses sem receber meu salário, hoje já não tenho mais data 

fixa para receber, não temo como estar motivado” (SIC-auxiliar administrativo). 

 Em outro relato uma professora contou que na “feira de ciências” do colégio sua 

turma não pode apresentar o trabalho porque não “deu tempo”. Foi esta a justificativa passada 

para a professora pela gestora. A professora disse “Poxa! Porque não organizaram o tempo de 

forma que todas as turmas pudessem apresentar seus trabalhos? Me senti desrespeitada, meus 

alunos também, apenas chegaram na sala e disseram que a gente não ia apresentar e pronto, 

como posso me sentir valorizada e motivada nesse ambiente? ”. (SIC-professora do 4º Ano do 

Ensino Fundamental). “Durante um conselho de classe, o diretor da escola disse que a culpa 

do aluno não aprender é do professor. Senti-me injustiçada e desvaloriza.” “Não dá pra me 

sentir motivada num lugar onde meu trabalho não é valorizado” (SIC-professora do primeiro 

ano do ensino fundamental) Fica evidenciado nessas duas últimas falas o quarto nível da 

pirâmide de Maslow, a necessidade por satisfação da estima. 
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Sabe-se que de acordo com Maslow a motivação está diretamente relacionada à 

satisfação de necessidades, quando pensamos no ambiente escolar principalmente no 

relacionamento entre funcionário e gestor, a satisfação dessas necessidades parece ser uma 

difícil tarefa.   

Foi possível identificar que a falta de motivação no trabalho é uma das principais 

razões do aumento nos pedidos de licença por parte dos funcionários nas escolas. Segundo 

alguns funcionários não existe incentivo ou estímulo por parte dos seus líderes, os gestores. 

A queixa principal norteou justamente na falta de apoio por parte do gestor, onde 

relatam que o gestor não motiva os funcionários e quando questionados sobre o que entendem 

por motivação compararam o conceito ao apoio e incentivo do gestor em relação a suas 

necessidades para a realização do seu trabalho.  

Seria possível continuar relatando aqui vários casos acontecidos no ambiente escolar 

que determinam sem dúvida ou pelo menos contribuem para que os funcionários estejam cada 

vez mais desmotivados no trabalho o que de certa forma afeta toda essa engrenagem, mas 

preferiu-se não alongar o relato.  

De acordo com alguns especialistas sobre o tema, o líder, ou seja, o gestor apresenta 

grande responsabilidade no que se refere ao compromisso com o bem estar dos funcionários 

no ambiente de trabalho, aqui representado pelo ambiente escolar. Cabe a ele buscar formas 

de promover o estabelecimento de vínculos, respeito, valorização, afeto e autonomia estas 

competências estão correlacionadas aos níveis da hierarquia de satisfação das necessidades na 

teoria da motivação de Maslow. 

 

3.3 Gestão x motivação. 

 

Na escola, “o gestor é representado pela figura do diretor que é o profissional a quem 

compete a liderança e organização do trabalho de todos os que nela atuam” (LUCK, 2009, 

p.17). Ao assumir o cargo de gestão o diretor escolar precisa ter a noção de que seu trabalho 

vai depender não apenas do seu esforço e sim do desempenho dos profissionais envolvidos. A 

forma com que ele vai estabelecer as relações com a equipe de funcionários da escola fará 

toda a diferença tendo em vista que “[...] a gestão pressupõe o exercício de liderança” (LUCK, 

2009, p.55).  
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Dentro do contexto escolar, é importante que o diretor tenha um compromisso com o 

tipo de liderança a desenvolver junto a sua equipe e comunidade escolar. Sabe-se que a equipe 

escolar é formada por diferentes indivíduos, dotados de particularidades e motivações 

individuais os quais se encontram no ambiente escolar com a tarefa de desenvolver seu 

trabalho de acordo com suas particularidades e potencialidades.  

Entende-se que os indivíduos não são iguais e que cada um vai corresponder de forma 

distinta com relação às expectativas esperadas para com seu trabalho. Sendo assim faz se 

necessário o líder respeitar as diferenças e o saber se relacionar com essas diferenças. “Assim, 

um gestor para se relacionar de forma efetiva com seus funcionários deve desenvolver uma 

sensibilidade para as diferenças e a competência para lidar com elas de forma adequada” 

(Cavalcanti, 2009, p.105). O gestor precisa desenvolver a percepção das diferenças 

individuais e do grupo. Ele precisa ser sensitivo a ponto de perceber o que motiva o individual 

e coletivamente a sua equipe. 

Segundo citação de Cavalcanti (2009), é possível reafirmar a importância da 

consciência do gestor de que o trabalho não gira apenas entorno de suas expectativas e sim 

depende do desempenho e envolvimento do funcionário em relação ao trabalho.   

Quando um indivíduo assume um cargo de gestão, imediatamente depara-se 

com uma nova realidade. Seus resultados não dependem mais, 

predominantemente e de forma direta, de seus próprios esforços, mas sim do 

desempenho de cada um dos funcionários de sua equipe. (CAVALCANTI, 

2009, p.85). 

 

A partir do momento que o diretor escolar assume o cargo de gestão, ele carrega 

consigo a responsabilidade de fazer com que todos os elementos envolvidos no processo 

estejam conectados, digo, interligados para que seja possível fazer a educação acontecer. O 

trabalho não depende apenas do gestor e sim do coletivo. É notório que não é uma tarefa fácil, 

pois lidar com a expectativa de espera de resultados provenientes do trabalho do outro é 

desafiador.  

Nesse contexto a expectativa sobre o retorno do trabalho desenvolvido pelos 

funcionários, esperado pelo diretor é um desafio e torna-se de grande valia o olhar referente a 

importância da motivação dos funcionários da escola para que se chegue ao objetivo da 

promoção do bem estar. Sobre motivação: “Acreditamos que sob um enfoque humanista, uma 

compreensão profunda da dinâmica dos indivíduos permite aos líderes atuarem de forma 

consciente, buscando uma interseção entre os mais legítimos interesses de cada membro do 
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corpo funcional” (Cavalcanti, 2009, p.86), contudo a percepção do gestor sobre o que motiva 

seu funcionário é a chave principal para o bom desenvolvimento de sua atuação. 

De acordo com Cavalcanti,  

O líder deve transmitir aos membros de sua equipe o significado do trabalho 

de cada um, [...] Deve cuidar das expectativas prévias com relação aos 

indivíduos que lidera, tendo em vista a profecia autorrealizadora, bem como 

compreender e aprender a lidar com as diferenças, percebendo a 

singularidade de cada colaborador. É também importante compreender as 

experiências de frustração e sofrimento buscando minimizá-los. Nesse 

processo, é fundamental que o líder atue sempre de forma autêntica, 

verdadeira. (Cavalcanti, 2009, p.109) 

 

Com base nas reflexões feitas sobre motivação é possível destacar que a motivação 

dos funcionários é uma importante condição para o fortalecimento das relações interpessoais 

tendo em vista que a motivação vai refletir na forma em que o indivíduo vai participar do 

desenvolvimento das tarefas individuais e junto da equipe. Sabe-se que o gestor não tem o 

poder de motivar e sim tem o papel de perceber o que motiva seu funcionário e trabalhar para 

preservar e nutrir essa motivação. É interessante destacar que nem tudo está ao alcance do 

diretor e se referindo a questão de segurança em relação ao recebimento de salário, foge da 

alçada do gestor escolar, pois o pagamento do funcionalismo público depende de seus 

superiores. Mesmo assim a atuação da liderança e sua autenticidade são imprescindíveis na 

manutenção da motivação do funcionário da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou como objetivo principal identificar como a gestão 

democrática pode influenciar na motivação do funcionário da escola pública, tendo como 

intenção a busca por uma forma de proporcionar o bem estar do funcionário no ambiente de 

trabalho.  

Existe uma crescente preocupação com o desenvolvimento do ensino brasileiro o qual 

com o passar dos anos não consegue alcançar as metas esperadas. A tomada de decisões na 

gestão democrática, se bem dirigida, possibilita um caminho para o alcance de metas, assim 

como a motivação dos funcionários envolvidos no processo de ensino, ambos são 

fundamentais para a engrenagem do trabalho educacional. 

 O estudo sobre a hierarquia das necessidades de Maslow permitiu identificar as 

necessidades fisiológicas como fundamentais à existência humana. Ao trazer a informação da 

sua teoria para o ambiente de trabalho, no seguimento da escola pública, foi possível perceber 

que os funcionários precisam suprir as necessidades de segurança como salário e estabilidade, 

o atraso de salário compromete o desenvolvimento e quando supridos trazem tranquilidade 

para que ele possa desenvolver seu trabalho. A satisfação das necessidades secundárias 

caracterizam as necessidades sociais, de estima e autorrealização se referem ao suprimento 

das necessidades do desenvolvimento das relações humanas diretamente relacionada ao 

sentimento de pertencimento, a valorização através do reconhecimento e respeito pelo seu 

trabalho e a autonomia para o desenvolvimento do trabalho respectivamente. Quando o 

funcionário motivado entra em contato com os níveis da hierarquia de Maslow e as referidas 

necessidades são satisfeitas ele estará motivado a realizar seu trabalho. 

 As leituras desenvolvidas durante o trabalho também permitiram identificar que o 

ideal de gestão democrática quando vivenciado em sua essência pode apresentar influência 

sobre a motivação do funcionário inserido no contexto escolar. 

 O relato de experiências desenvolvido com funcionários através de conversa breve e 

informal trouxe como resultado a desmotivação dos funcionários no ambiente escolar, sendo 

possível identificar a importância do gestor em conhecer o sentido do trabalho para o 

funcionário e de promover uma gestão compartilhada e participativa para que haja motivação. 

 Contudo a gestão democrática pode influenciar na motivação do funcionário público 

da escola através da descentralização do poder do diretor na tomada de decisões. O diretor 



37 
 

tem a tarefa de tornar o ambiente de trabalho mais humanizado para os indivíduos que ali 

trabalham, oportunizando vivências democráticas. É imprescindível que se dê o retorno sobre 

o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo funcionário para que o mesmo tenha noção 

do quanto o seu trabalho está somando para o crescimento na escola, como também sobre o 

seu crescimento individual. Uma liderança feita com democracia desperta o respeito dos 

funcionários, sem imposição para que isso realize. E dessa maneira os funcionários se sentem 

motivados a desenvolverem suas tarefas sem insistência, oferecendo-lhes bem estar em seu 

ambiente de trabalho. Conclui-se que a satisfação das necessidades individuais dependerá 

principalmente do retorno dado as motivações no trabalho e da tomada de decisões no 

processo de ajuda e satisfação das necessidades motivacionais.  

 Aproximadamente trinta anos se passaram desde a criação da Constituição de 1988, 

ainda é uma busca cotidiana a efetivação da democratização do ensino na escola pública. Fica 

claro através desse estudo que a motivação do funcionário representa fundamental 

importância para o processo ensino aprendizagem e que a direção da escola pode influenciar 

de forma positiva, mas também de forma negativa durante o processo. Assim reconheço a 

partir da pesquisa o quanto é importante que o diretor busque alternativas para manter seus 

funcionários motivados, compartilhando de trocas num ambiente proporcionado pelo bem 

estar em prol de uma educação de qualidade. 

 A pesquisa trouxe o entendimento de que os desafios encontrados no cotidiano de um 

funcionário da escola pública podem influenciar na busca pela autorrealização do seu 

trabalho. O reconhecimento trazido por Maslow sobre a importância do ser humano em ter 

suas necessidades atendidas para se sentir motivado e produtivo e a percepção do diretor do 

ponto de vista de uma gestão democrática participativa que entende sobre a importância de 

manter sua equipe motivada mesmo mediante a todos os problemas encontrados no cotidiano. 

Esses olhares direcionados me fizeram considerar a possibilidade de alcançar avanços e 

ganhos significativos para o ensino brasileiro visto que a motivação do funcionário é sim 

importante para a promoção de aprendizagens. 

 Em tempo, o presente trabalho não está encerrado, pois a cada momento evidenciam 

novas questões sobre a educação. A motivação do funcionário é um tema aqui entendido 

como ainda pouco explorado em pesquisas, mas de fundamental importância para o 

desenvolvimento da educação. O relato de experiências alcançou apenas duas escolas públicas 

na baixada fluminense o interessante é a possibilidade de avançar um número maior de 

escolas em outra oportunidade, deixando aberta a possibilidade de novas pesquisas. 
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