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RESUMO 

O presente trabalho discorre sobre o tema Gestão de Recursos Humanos e Educação: 
breve histórico e contribuições. Tem como objetivo contribuir para o debate sobre a 
temática. Buscamos em OLIVEIRA, et al (2003)  e VIEIRA (2008) nossa 
fundamentação teórica. No decorrer deste trabalho podemos levantar considerações 
sobre a Gestão de Recursos Humanos na Escola. Este tema é pouco explorado, dado a 
nossa dificuldade em encontrar escritos científicos sobre o tema. Mesmo não havendo 
um número considerado de publicações observamos que os autores dedicam as relações 
interpessoais na escola como um dos principais aspectos que colaboram para o sucesso 
escolar. Concluímos este artigo afirmando a importância da inserção desta temática nos 
cursos de formação de Gestores esperando que este trabalho enriqueça as discussões 
sobre o tema. 
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INTRODUÇÃO 

A inquietação para a escrita deste trabalho deu-se a partir da disciplina Gestão 

de Recursos Humanos no Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar da Faculdade 

Darcy Ribeiro. Durante este período observamos poucos escritos sobre esta temática, o 

quê nos levou aos primeiros questionamentos e a iniciativa de ser este o tema do 

trabalho de conclusão do curso. 

Temos como objetivo geral contribuir para o debate a respeito do tema: 

Recursos Humanos na Escola. E como objetivos específicos: diferenciar Administração 

de Pessoal de Gestão de Recursos Humanos, compreender as características da Gestão 

Democrática e por fim analisar de que forma atualmente o gerenciamento de Recursos 

Humanos ocorre na escola.  

Para a elaboração deste trabalho utilizamos como método a pesquisa 

bibliográfica por tratar-se de uma pesquisa “desenvolvida a partir de referências teóricas 

que aparecem em livros, artigos, documentos [...]” (MICHALISZYN e TOMASINI, 

2012, p.51). Os autores que nos serviram de norte teórico foram OLIVEIRA, et al 

(2003)  e VIEIRA (2008). 

Após o esforço de leitura e escrita chegamos a algumas considerações 

pertinentes à temática. A Gestão de Recursos Humanos na Escola é um tema pouco 

discutido, mas não por isso menos valorizado, os Gestores Escolares já percebem a 

importância desta temática para o funcionamento eficaz da escola e das suas ações.  

Finalizamos o artigo apontando a necessidade de haver formação sobre o tema 

para estes profissionais. Acreditamos que este trabalho dará aos leitores uma 

aproximação com o tema, fazendo-os perceber a sua relevância na dinâmica dos 

trabalhos pedagógicos da escola.  

 

1. DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL A GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS. 

Para iniciar este tópico é preciso entender o surgimento da categoria Recurso 

Humano.  Para tanto é necessário um breve histórico sobre as teorias da Administração 

até chegarmos ao momento em que esta expressão tornou-se comum no discurso dos 

teóricos desta área e atualmente é considerada peça fundamental no funcionamento de 

qualquer instituição, seja ela pública ou privada, educacional ou não.  



Para tanto nos reportaremos a Santos (2009). O autor afirma que o embrião 

teórico da Administração surge a partir das experiências empíricas de Frederick W. 

Taylor nos Estados Unidos e de Henri Fayol na França. É necessário ressaltar, segundo 

o mesmo autor que são nestes países que esta área do saber ganha forma e conteúdo. 

Com o passar dos anos teóricos se dedicaram na criação das primeiras teorias científicas 

para esta área.  

Taylor acreditava que o objetivo final da ação do empregado ou do empregador 

era lucro. Ainda segundo Santos esta é a definição básica do termo TAYLORISMO, 

criada a partir das situações cotidianas nas oficinas que Taylor era dono e gerenciava.  

Já Fayol, que foi diretor em minas e usinas, fundamentava sua ação nos 

seguintes princípios: conhecer, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Para 

este conjunto de estratégias deu-se o nome de FAYOLISMO. 

Henry Ford também trouxe sua contribuição para o surgimento da 

Administração enquanto campo do conhecimento. A partir da sua experiência em 

fábricas de automóveis ele constatou que o trabalho deve ser extremamente 

especializado, com cada trabalhador exercendo uma única função.  

No início do século XX estes três modelos de administração predominaram no 

cotidiano de indústrias, fábricas e instituições financeiras. Porém, estes teóricos não 

consideraram em seus escritos uma das características específicas da espécie humana: o 

comportamento.  

Em Santos (2009) encontra-se descrito o estudo de Elton Mayo, psicólogo norte-

americano que se deteve em estudar o comportamento humano no trabalho. O autor 

afirma que “[...] o movimento de valorização das relações humanas no trabalho surgiu a 

partir da constatação da necessidade de considerar a relevância dos fatores psicológicos 

e sociais [...]” (p.1).  

Entendemos assim que Mayo dedicou seus estudos em avaliar em que medida à 

interação trabalhador-trabalhador e trabalhador-empresa interfere na produção e na 

execução da sua função.  

Os fatores psicológicos e sociais passaram a ser considerados a partir de então 

pelas instituições e sendo criada posteriormente em algumas destas o setor de 

Administração de Pessoal que tinha como função disciplinar e orientar os funcionários.  

Após o fim da Segunda Guerra Mundial com o surgimento dos direitos 

trabalhistas e consequentemente dos sindicatos, as empresas foram forçadas a se 

preocupar com as condições de trabalho e com a integridade física e psicológica do 



trabalhador. Os profissionais deste setor eram os responsáveis por negociar com os 

sindicatos as reivindicações dos seus funcionários.  

Ainda assim o termo Recurso Humano ainda não era citado nos textos 

científicos com o mesmo significado que possui atualmente. Somente após a década de 

60 do século passado surgiu dentro da Teoria Geral de Sistema o estudo referente à 

Gestão de Pessoas.  

Santos (2009) continua afirmando que durante um longo período o termo Gestão 

de Pessoas esteve somente no campo teórico, já que dentro das empresas limitava-se a 

nomenclatura de um departamento: Departamento de Recursos Humanos (RH). Não 

havendo uma real preocupação com o ser humano dentro da instituição, ou seja, mudou-

se a nomenclatura do setor, porém não houve uma mudança na função dele.  

Oliveira, et al (2003) contribuem para nossa discussão ao dizer que somente 

quando a Teoria Clássica da Administração não respondia mais a realidade foi que 

estudiosos buscaram novas respostas para os questionamentos. Surge a Corrente 

Humanista. Citando-os: 

O importante numa organização é o nível das relações sociais [...] por 
considerar que os sistemas sociais são formados por pessoas e suas 
necessidades, sentimentos, atitudes, bem como por seu comportamento, 
como integrantes do grupo, representando igual ou maior influência 
sobre o desempenho da organização, do que o sistema técnico formado 
pelas máquinas [...] (p.31) 

Se antes a palavra usada era treinamento os Humanistas falam em formação. 

Ainda em Oliveira, et al (2003) “chega a era da informação e com ela a substituição do 

trabalho manual pelo mental”. (p.33) 

 

2. DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR À GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Após este breve histórico, far-se-á uma tentativa de paralelo entre a 

transformação da Administração de Pessoal em Gestão de Recursos Humanos e da 

Administração Escolar para Gestão Democrática da Escola. 

De início é necessário olharmos para a história de nosso país e nos ater aos anos 

denominados por alguns historiadores de Anos de Chumbo. Este período ficou assim 

conhecido devido ao fato dos militares terem conduzido às decisões políticas no Brasil 

sem a participação popular, e com a violenta repressão das inúmeras manifestações por 

democracia que existiram.  



No que tange a Educação podemos citar duas políticas que deixaram marcas: a 

Reforma Universitária (Lei nº 5,540/68) e a Reforma de 1º e 2º Graus (Lei nº 5.692/71). 

Em Farias e Vieira (2002) encontramos: 

A reforma universitária tem por finalidade oferecer resposta às 
demandas crescentes por ensino superior. Pretende, ao mesmo tempo, 
formar quadros deste nível de modo a dar substância ao crescimento 
econômico gerado pelo chamado milagre brasileiro. A reforma do 
ensino de 1º e 2º graus, por sua vez, pretende atingir um duplo objetivo: 
de um lado, conter a crescente demanda sobre o ensino superior, de 
outro, promover a profissionalização de nível médio. (p.257) 

Outra característica impressa pelos militares no cotidiano das escolas neste 

período foi a implantação do modelo administrativo das empresas, havia uma “divisão 

do trabalho pedagógico” (ROSAR,1999, p.166). Dentro deste contexto o administrador 

escolar exercia a função de controlar, cobrar, exigir. Não existiam práticas democráticas 

na escola, não havia espaço para diálogo, debates ou eleição. 

Pelos idos dos anos 80 do século passado, iniciou-se um movimento nacional de 

reabertura política e redemocratização. Dentro deste movimento, teóricos educacionais 

começaram a elaborar uma crítica contra o modelo educacional militar. Rosar (1999) 

afirma: 

[...] em meados dos anos 80, o debate entre a perspectiva conservadora 
na área da administração educacional e uma perspectiva crítica, 
progressista, foi se ampliando, a ponto de se eleger a temática da 
democratização da educação e a sua gestão democrática, como eixo 
fundamental das ações políticas das diversas entidades [...] (p.166)  

Somente após oito anos da redemocratização em nosso país é promulgada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). Esta traz aspectos 

comuns a Constituição de 1988 principalmente no seu espírito democrático (VIEIRA, 

2008).  

Esta é a primeira lei que dedica em seu texto atenção à Gestão Escolar. Vieira 

(2008) afirma que a gestão democrática passa a ter depois desta lei um valor 

democrático definido em lei. O artigo 14 da LDB afirma: 

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 pedagógico da 
escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 

 



Para efeito da elaboração deste artigo não nos estenderemos nas características 

fundamentais à existência da Gestão Democrática (Projeto Político Pedagógico, Eleição 

de Diretores, Conselho Escolar), mas sim em que medida os Recursos Humanos são 

geridos dentro da instituição escolar. E este é o tema do nosso próximo tópico. 

 

3. GESTÃO DEMOCRÁTICA E RECURSOS HUMANOS 

Finalizaremos este escrito com o cruzamento das duas temáticas que nomeiam 

este artigo: Gestão Escolar e Recursos Humanos. Para tal esforço teremos em Vieira 

(2008) como também em Oliveira, et al (2003) nosso aporte teórico. 

Os debates educacionais atualmente procuram encontrar o vilão e o herói do 

fracasso e do sucesso escolar. É consenso dentro destas discussões que o caminho que 

fará com quê a escola alcance os índices desejados e consequentemente o sucesso 

escolar é: uma Gestão Escolar eficiente e eficaz.  

Vieira (2008) nos leva a refletir esta questão, afirmando que é na escola e com 

todos os seus atores que a Gestão democrática acontece sendo nela o “espaço de 

materialização das políticas educacionais” (p.149).  

Nesta mesma obra a autora elenca características que são considerados peças 

chaves para promover a melhoria da aprendizagem nas escolas brasileiras. Para ilustrar: 

“Dentre os elementos comuns identificados nas escolas focalizadas [...], cabe destacar a 

presença de uma gestão participativa, de reformulação das práticas pedagógicas e da 

construção de um projeto pedagógico.” ( VIEIRA, 2008, p.156) 

Assim, elaboramos um quadro síntese com as dimensões e as características 

elencadas pela autora a partir do estudo A prova Brasil (p.156): 

          Quadro-1 

Dimensão Característica 
1. Práticas Pedagógicas Trabalho coletivo, projetos de ensino, implementação de 

novas formas de acompanhamento e avaliação da 
aprendizagem do aluno e prática de jogos e esporte. 

2. Importância do 
Professor 

Formação e valorização do profissional. 

3. Gestão democrática Participação da comunidade escolar, espaços de participação 
familiar, elaboração coletiva de normas e de organização e 
disciplina escolar e decisões coletivas. 

4. Participação dos 
alunos 

Grêmio Escolar, debates e rodas de conversa. 

5. Parcerias Externas Parceria com instituições particulares, diálogo com 
instituições públicas de cultura. 

                 Fonte: Educação Básica: política e gestão da escola, VIEIRA (2008). 



Vieira (2008) finaliza o capítulo trazendo uma citação do estudo Aprova Brasil 

que nos dará o gancho necessário para finalmente discorremos sobre os Recursos 

Humanos na escola. Temos: 

[...] escolas têm corpo e alma. Inseparáveis e complementares, corpo e 
alma são fonte geradora de aprendizagem. Mas é a alma da escola que 
faz com que todos e cada um dos integrantes da comunidade escolar 
vivenciem a bela experiência humana de aprender um pouco mais a 
cada dia. (MEC/UNICEF, 2006, p.100 apud VIEIRA, 2008, p. 156)    

Interpretamos a partir desta citação que nas escolas existe um aspecto comum e é 

exatamente este aspecto que diferencia uma escola da outra: as pessoas. São estas que 

dão ‘cara’ a escola, são as suas particularidades que formam uma colcha de retalhos. 

Cabe ao Gestor harmonizar as características e habilidades das pessoas que moldam o 

rosto da escola.  

Diante do explícito agora nos reportaremos novamente aos escritos de Oliveira, 

et al (2003) para discorremos sobre o papel dos profissionais que compõem a escola e 

que contribuem para o gerenciamento das relações humanas existentes na escola. Estas 

relações são fundamentais para um ambiente de trabalho agradável e consequentemente 

colaboram para a aprendizagem de todos.  

Os autores trazem na obra a síntese da teoria do Sistema de Recursos Humanos, 

este sistema foi construído após as mudanças ocorridas na sociedade moderna. 

Atualmente o Gestor de qualquer instituição não pode limitar-se em gerenciar somente 

os recursos financeiros e patrimoniais. É necessário conduzir também as relações 

humanas, as pessoas precisam ser tratadas como pessoas e não como recursos e suas 

tecnologias. (p.77) 

O Sistema de Recursos Humanos pode ser sintetizado da seguinte forma:  

 Quadro-2 

Sistema de Recursos Humanos 
Subsistema (funções) Operações 

Suprimento Planejamento qualitativo e quantitativo;  
Visão macro e estratégica. 

Controle e manutenção Alimentação de banco de dados; 
Condução das particularidades profissionais; 
Observação da legislação trabalhista; 
Busca à eficiência e Eficácia dos processos. 

Desenvolvimento Formação dos profissionais para o exercício das 
funções; 
Crescimento da organização considerando as 
adequações relacionais; 

              Fonte: Gestão de Recursos Humanos na Escola, OLIVEIRA, VIEIRA e SOUSA (2003) 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gerenciar uma instituição exige habilidades profissionais e competências 

humanas específicas. E em se tratando de uma instituição de ensino estas habilidades e 

competências são cruciais para o desenvolvimento harmônico das ações pedagógicas 

dentro da escola.  

O Gestor Escolar precisa estar munido de saberes valorativos, que o ajude a 

conduzir os trabalhos dentro da escola na mesma proporção em que os vínculos entre 

professores, funcionários e alunos são criados e fortalecidos. Nesta teia de relações dar-

se-á aos professores maior responsabilidade, já que estes são formados e responsáveis 

pelos processos de aprendizagem na escola. Afirmamos ainda a necessidade do Gestor 

ser também  professor.  

Os Recursos Humanos na escola, muito mais que em outras instituições, é a 

força motriz, ou seja, são as pessoas com as suas características e habilidades que 

trabalham para alcançar a aprendizagem de todos os atores da escola. 

Com este artigo esperamos contribuir para o enriquecimento do debate quando o 

tema for Recursos Humanos e Escola, já que observamos um leque de produções 

acadêmicas quando o tema é Recursos Financeiros e Patrimoniais, porém ao buscarmos 

produções científicas sobre o tema deste artigo constamos uma escassez de produções, o 

quê acendeu em nós a curiosidade sobre e tema.  

Por fim, apontamos a necessidade de haver nos cursos de formação de gestores 

escolares um módulo específico sobre Gerenciamento de Recursos Humanos na Escola, 

pois já foi comprovado por pesquisas anteriores que escola é constituída e conduzida 

por pessoas. E estas por sua vez possuem a dimensão profissional, a humana, a afetiva e 

a social. O Gestor precisa estar preparado para lidar com estas dimensões e na mesma 

velocidade em que conduz diariamente os trabalhos escolares.  

 

REFERÊNCIAS 

1. HUNTER, James C. O Monge e o Executivo; tradução de Maria da 
Conceição Fornos Magalhães. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. 139p 

2. MICHALISZYN, Mario Sergio; TOMASINI, Ricardo. Pesquisa: 
orientações e normas para elaboração de projetos, monografias e artigos 
científicos. 7. Ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 215p  

3. OLIVEIRA, Edite Colares; et al. Gestão de Recursos Humanos na Escola. 
Fortaleza: Ed. UECE, 2003. 96p 



4. ROSAR, Maria de Fatima Felix. A dialética entre a concepção e a prática 
da gestão democrática no âmbito da educação básica no Brasil. Educação e 
Sociedade, ano XX, nº 69, Dezembro/99. Disponível em >>> 
http://www.scielo.br/pdf/es/v20n69/a08v2069.pdf.  Acesso em 25 de Março 
às 20:41. 

5. SANTOS, Pedro D’arc Rocha dos. A administração de Recursos Humanos. 
Publicado em Artigonal em Agosto de 2009. Disponível em >>> 
http://www.artigonal.com/gestao-artigos/a-administracao-de-recursos-
humanos-1153930.html. Acesso em 23 de Outubro de 2013 às 17:27. 

6. VIERA, Sofia Lerche. Educação Básica: política e gestão da escola. 
Fortaleza: Liber Livros, 2008. 220p 

7. VIEIRA, Sofia Lerche. História da educação no Ceará: sobre promessas, 
fatos e feitos. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002. 400p 

 

 

 

 


