GESTÃO EDUCACIONAL - CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
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RESUMO
Este artigo apresenta uma breve revisão bibliográfica em torno do tema “Gestão Educacional
e a formação do gestor” conectada a minha pesquisa de doutoramento que está em andamento,
cujo objetivo é investigar o trabalho do gestor educacional. Entre as leituras realizadas estão
documentos como Plano Decenal de Educação para Todos (1993- 2003), a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996 e o Plano Nacional de Educação (2001),
que vem subsidiando as discussões e análises, ainda em processo. O desafio deste estudo está
em analisar as ações realizadas na escola reveladoras das formas de gestão presentes no
cotidiano educacional e que também revelam quais são as concepções de trabalho, de Projeto
Político-Pedagógico e de participação presente no cotidiano do gestor educacional.
Palavras-chave: Gestão. Formação. Trabalho.
1 INTRODUÇÃO

Como acontece a gestão na escola? Quais são as ações desencadeadas no cotidiano
escolar que indicam práticas de gestão democrática, como orienta a legislação brasileira
(Constituição Federal, LDB/96, PNE/2001)? Ou apesar dessa indicação na legislação, fruto da
conquista demandada pela sociedade civil no processo de democratização vivido nos anos de
1980, a prática revela outra vivência?
Esses são alguns questionamentos que fazem parte da minha pesquisa de
doutoramento

e

que

norteiam

o

mapeamento

das

diferentes

concepções

de

gestão/administração presentes na visão dos gestores escolares acerca de seu trabalho.
Ao analisar os relatos realizados pelos gestores educacionais, sujeitos desta pesquisa,
buscamos observar o contexto em que se revelam inseridos e a forma como se constitui a
gestão escolar.
No cotidiano da escola como são tomadas as decisões, como são articuladas as ações e
como acontece a participação da comunidade escolar?
Para a realização dessa análise é fundamental a revisão bibliográfica em torno a
temática Gestão Educacional e a formação do gestor, pois é o referencial teórico que nos
permite dialogar e discutir com as diferentes perspectivas de gestão/administração escolar
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vivenciadas no cotidiano escolar. Esse artigo tem por objetivo apresentar uma breve revisão
bibliográfica em torno a essa temática.

2 EM FOCO A GESTÃO EDUCACIONAL

No Brasil, o processo de redemocratização política que aconteceu a partir dos anos de
1980, é pautado por movimentos que buscam a construção de instrumentos de participação da
sociedade civil no processo sócio-político.
Ao comentar a transição democrática neste período de nossa história, Fagnani (1997)
aborda que:
A consolidação do regime democrático e a adoção de um novo modelo de
desenvolvimento econômico, baseado na firme deliberação política de condicionar
as opções macroeconômicas as prioridades sociais inadiáveis, eram o cerne da
mudança. (p. 215).

A nível estrutural estavam entre as metas, com objetivos de maior prazo, a promoção
da descentralização político-administrativa, a ampliação dos canais de participação e de
controle social nos processos decisórios, indicando metas da abertura política e participativa.
A promulgação da Constituição Federal do Brasil em outubro de 1988 ampliou
direitos sociais, além de promover avanços no setor da Educação, ampliando, por exemplo, de
13% para 18% a receita da União para a aplicação em sistemas de ensino.
A incorporação da gestão democrática do ensino público na Constituição Federal de
1988, sua indicação no Plano Decenal de Educação para Todos (1993) e posteriormente sua
afirmação como meta da Educação Nacional na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB n.9394/96, reforça a ideia de representatividade e de participação como um
ideal democrático, entretanto, encobre por trás de seu processo de consolidação pactos
conservadores inerentes ao contexto de globalização econômica que inspira as reformas
liberais (neoliberais) no que tange as políticas sociais brasileiras. Nesse contexto, cabe
analisar o quanto nossa legislação, especialmente no que refere-se a Educação, traz
orientações suscitadas por agentes transnacionais (Banco Mundial - como pontua BRUNO,
1997), utilizando-se do princípio da participação como um meio para legitimar suas ações.
Pensar em Democratização da Gestão Escolar significa pensar meios para a vivência
da prática da gestão democrática nas escolas, entre os quais podemos indicar como exemplo o
repensar as formas de acesso as Equipes diretivas (a eleição como uma possibilidade), a
construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP), a construção dos Regimentos Escolares,
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o atuação dos Conselhos Escolares, a descentralização dos recursos, a participação da
comunidade escolar no cotidiano escolar, entre outros meios.
Dentro desta perspectiva novas demandas são atribuídas aos gestores e educadores,
requerendo novos referenciais formativos compatíveis com o contexto histórico vivenciado e
apontando para a necessidade de superação de modelos e performances até então vigentes,
dentro de uma estrutura centralizadora e tradicional.
A escola pública organizada dentro de um modelo administrativo tradicional pautou-se
por muito tempo em parâmetros tecnocráticos atendo-se a comandos centralizados e
hierarquizados por instâncias superiores, cabendo-lhe apenas cumprir normas e regras
pensadas por outros. O gestor dentro desta perspectiva era quem dirigia a escola de forma
racional, cumprindo as regras e os comandos solicitados pelos órgãos superiores.
Já pensar a gestão educacional dentro de uma perspectiva democrática envolve a ideia
de participação, de coordenação e cooperação, sendo essa forma de administrar pautada na
mediação, na tomada de decisão de forma coletiva, sendo o exercício da autoridade exercido
nas diversas instâncias da estrutura organizacional. Essa forma de gestão envolve pensar em
coordenação e participação, podendo se configurar na escola por diferentes vias como: Caixa
Escola, Conselho Escolar, Colegiado Escolar, APM, Reunião de Pais e Mestres, entre outras.
A coordenação desse processo participativo é função do gestor educacional.
Entretanto, Lúcia Bruno (1997) discute que a modernização da gestão educacional
proposta a partir dos anos de 1990 acabou por orientar um padrão de gestão pautado na
racionalidade administrativa e na produtividade, na privatização, na corresponsabilidade da
sociedade, na concentração do poder decisório quando se trata de questões essenciais sem
abrir mão do controle dos resultados pelas instâncias centrais.
Quando retomamos o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), fruto da
Conferência de Educação para Todos realizada na Tailândia, indicando novas diretrizes
educacionais para o Mundo, vemos que a descentralização e a autonomia são termos
utilizados como sinônimos da democratização da sociedade, prevendo a reorganização dos
espaços de atuação/atribuições do governo e da sociedade civil, pensando a Educação tendo
em vista a participação social, as parcerias e as formas de controle.
Esse documento também aponta como um dos obstáculos a serem enfrentados na
Educação, os métodos de administração educacional, avaliados como ineficientes, indicando
para a gestão democrática como uma forma de superação de tal obstáculo. Assim, indica a
organização de colegiado de pais e participação da comunidade escolar na participação da
administração das escolas. Entre as metas globais o documento ainda aponta:
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- implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas dando maior autonomia
financeira, administrativa e pedagógica (BRASIL, 1993, p. 42).
O Plano Decenal de Educação para todos (1993-2003), previu a profissionalização da
Administração Educacional indicando como necessárias competências específicas para a
atuação nesta esfera como: competências humanas, competências políticas e competências
técnicas, bem como diferentes profissionais na Gestão da Educação para aumentar a
racionalidade e produtividade.
Lembra um Sistema de Produção Gerencial ou não? Creio que o Taylor foi e continua
sendo inspiração para aqueles que compõem o “Estado Amplo2”, termo utilizado por Bruno
(op. cit).
Ressalto que as ideias originárias da Conferência de Jontien/Tailândia, aparecem
incorporadas em nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.9394/96, sancionada
posteriormente em 1996 e em nosso PNE – Plano Nacional de Educação – Lei n.
010172/2001, as quais serão apresentadas mais adiante.
Bruno (1997) faz a crítica que, por detrás do termo gestão democrática pode camuflarse a autoridade do capital, guiada pelas regras do mercado e neste sentido o sistema escolar
funcionaria como um sistema de produção de mercadorias já que o processo formativo é visto
como um processo de produção de capacidade de trabalho. Neste sentido, a democratização
da gestão escolar tão reivindicada na década de 1980, em contraposição ao regime ditatorial
não se efetivou, pois na prática não corresponde aos interesses do Capital, que por sua vez
dita as regras do jogo (BRUNO, 1997 p. 41).
Para a referida autora pensar formas de participação, de organização do trabalho na
escola não pautadas em hierarquias de forma a constituir formas coletivas de trabalho,
instituindo uma nova lógica nas relações sociais é um caminho para a melhoria da qualidade
da educação, para além das reformas curriculares.
O desafio é viabilizar isso, superar/ultrapassar o discurso e promover a vivência da
Gestão democrática, correspondendo a um projeto de sociedade onde as práticas do consenso
e do dissenso possam promover algo novo, possam revelar a participação e o verdadeiro
espírito da democracia.
Azanha (1993) acaba por discutir, num artigo onde focaliza a questão da autonomia da
escola, sobre o uso indiscriminado de alguns termos, entre os quais está “gestão democrática”.
Seu uso como algo sagrado revela que muitas vezes as palavras tornam-se slogans, mais do
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que a solução para os problemas educacionais. O autor chega a problematizar: “Quem, no
Brasil de hoje, teria a ousadia de colocar-se contra a autonomia da Escola ou de pôr em
dúvida a conveniência de sua gestão democrática?” (p. 37-38).
Quando discutimos qual é a forma de gestão democrática preconizada a partir de 1990,
que por sua vez se reflete em nossa LDB de 1996 e em nosso PNE de 2001 devemos de fato
pensar quais as estratégias podemos utilizar para superarmos o uso de palavras sagradas e
vivenciarmos a Gestão Democrática em sua essência.
Ao refletir sobre os Planos e Políticas de Educação no Brasil, Azanha (1998) se
posiciona colocando que uma Política de Educação realmente democrática fixa diretrizes
gerais e deixa “o que é vida das escolas, ser decidido por elas próprias, respeitada a orientação
contida nas diretrizes” (p.120), permitindo a vivência da autonomia, não reduzindo a ação
educativa ao cumprimento de horários e tarefas determinadas por órgãos exteriores a escola.
“Analogias entre escolas e empresas poderão obscurecer esse aspecto fundamental da
educação” (AZANHA, 1998, p. 120), referindo-se a consciência clara dos objetivos
educacionais e valores ligados a eles para o sentimento de pertencimento e de
responsabilidade ética e social de cada sujeito do processo educativo.
Pensar a autonomia é pensar a gestão da escola, assim, tanto Bruno (op. cit) quanto
Azanha (op. cit) nos remetem a refletir sobre que tipo de autonomia e que tipo de gestão
estamos vivenciando e que são reveladas nas produções realizadas pelos gestores durante o
curso de especialização em Gestão Educacional do qual participaram.
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EDUCAÇÃO – ANALISANDO OS TERMOS
Como alerta o prof. José Eustáquio Romão3 (1997), na Educação acabamos por
utilizar alguns termos sem nos atentarmos para a polissemia que podem trazer consigo.
Assim, considerei importante atentar para os termos administração e gestão, que aqui serão
discutidos.
Ao focalizarmos os conceitos “administração” e “gestão” educacional, a que ações
estamos nos referindo? Quais as implicações que permeiam essas palavras?
Consultando um dicionário4 temos essas informações:
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Administração - do latim administratione: ciência que estuda os empreendimentos
humanos com o objetivo de alcançar um resultado eficaz e retorno financeiro de forma
sustentável e com responsabilidade social; o gerenciamento de um escritório, negócio ou
organização; a função de uma entidade política (como um estado, por exemplo) ao exercer
suas obrigações governamentais; os deveres de um administrador ao exercer as funções
executivas de sua posição; um grupo de administradores, principalmente no que se refere
ao governo; o período do mandato de um administrador governamental

Gestão – do latim gestione: Ato de gerir; Administração, direção. Gerir - (lat gerere) Ter
gerência sobre; administrar, dirigir, gerenciar, governar, regular.

Democracia - (gr demokratía): Governo do povo, sistema em que cada cidadão participa
do governo; democratismo; A influência do povo no governo de um Estado; A política ou
a doutrina democrática; O povo, as classes populares.

Palavras

aparentemente

sinônimas

ganham

outros

significados

quando

contextualizadas. Assim, visando compreender um pouco a utilização dos termos, buscarei
abordar, ainda que de forma breve o contexto em que esses conceitos se inserem.
Para Tragtemberg (1977), o termo administração como organização formal burocrática
teve sua origem e desenvolvimento na administração estatal, significando administração
pública. O significado político do termo administração envolvia a obtenção de recursos para
o Estado, sua manutenção e distribuição (a ligação com a questão de captação de recursos).
Com o Capitalismo e o consequente desenvolvimento dos empreendimentos privados,
o termo se amplia redimensionando seu significado político para o campo do planejamento
tendo como objetivo o desenvolvimento de ações adequadas a acumulação de capital privado.
Dentro dessa vertente da administração privada temos a concepção taylorista, também
conhecida como Administração Científica, uma nova forma de organização pautada na
racionalidade do trabalho e na maior produtividade, cabendo ao trabalhador a execução das
tarefas de forma a obter a maior eficiência possível. É a Administração Científica pensada por
Taylor5 que separou as fases de concepção, planejamento e execução do trabalho,
anteriormente realizadas pelo próprio trabalhador como um processo.
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Historicamente, pensando na Administração Educacional, o modelo de direção de
escola que se observava como hegemônico, era o de diretor tutelado, sem voz própria, e em
consequência, desresponsabilizado dos resultados de suas ações e respectivos resultados. Seu
papel era, sobretudo, repassar informações, controlar, supervisionar e dirigir o fazer escolar,
segundo as normas postas pelo sistema de ensino, respeitando a hierarquia superior. Este
profissional orientava-se nos princípios da racionalidade, das determinações de fora para
dentro, do emprego mecanicista de pessoas e recursos para realizar os objetivos
organizacionais, da redução dos processos educacionais a tarefas exercidas sem vida.
Com esse enfoque, administrar corresponderia a comandar e controlar, mediante
uma visão objetiva de quem atua sobre a unidade e nela intervém de maneira
distanciada, até mesmo para manter essa objetividade e a própria autoridade,
centrada na figura do diretor. (LÜCK, 2000, p. 13).

A utilização do termo Gestão é mais recente na esfera administrativa do que o conceito
de Administração, pois é a partir dos anos de 1990 que o termo gestão passou a ser utilizado
nos manuais de administração empresarial e educacional (RISCAL, 2009).
Em termos de administração empresarial, o termo gestão passou a ser utilizado no
Brasil nos anos de 1990 junto com as novas teorias de gerenciamento de resultados e de
qualidade total, ligado ao termo inglês management. Quanto à administração pública, o termo
gestão passou a ser utilizado no Brasil com um caráter mais popular devido à ação dos
movimentos sociais, assumindo o significado de uma organização coletiva, pensado no final
do período militar como uma forma de organização sem hierarquias de poder, que se
autoadministraria, portanto, como uma autogestão.
De acordo com Riscal (2009),
O termo gerente, na cultura brasileira, tem, no senso comum, um forte significado
de poder pessoal e individual, inibindo a possibilidade de cooperação e
participação coletiva. Já o termo gestão admitiria, assim, uma certa ambiguidade,
o que permitiu o desenraizamento de sua origem. Seu novo significado foi se
cristalizando pelo uso no próprio campo na administração e do trabalho. (p. 63).

Os termos cogestão e autogestão, como contextualiza a referida autora, pressupõem
maior flexibilização e uma nova organização do trabalho, sendo uma forma aperfeiçoada de
administração científica.
deve passar às mãos da gerência, pelo controle e fixação de cada fase do processo, inclusive seu modo de
execução. É ele quem diferencia gerência comum e gerência científica. A gerência comum se pauta na
iniciativa do trabalhador sendo o retorno conhecido como marca-passo (baixa produção), enquanto a gerência
científica usava do Planejamento científico, o controle do trabalho através do controle das decisões que são
tomadas no curso do trabalho, cronometragem e estudo do movimento; destituição dos trabalhadores do
conhecimento do ofício; destituição do controle autônomo; trabalho acerebral (BRAVERMAN, 1977).
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Na educação a concepção de gestão de resultados vê a educação como um serviço a
ser prestado, o aluno como um cliente e a equipe educacional como parte dos Recursos
Humanos, visão esta problematizada por Bruno (1997).
Nesse contexto,
[...] o gestor da escola se torna um mero administrador de recursos, e a comunidade
é chamada a participar apenas do processo de arrecadação e gestão destes recursos.
As atividades pedagógicas são deixadas de fora do campo das decisões democráticas
coletivas. (RISCAL, 2009, p. 65).

Na vertente técnico-científica de escola, a direção é centralizada numa pessoa, as
decisões vêm de cima para baixo, bastando cumprir um plano previamente elaborado, sem
participação dos professores, especialistas e comunidade escolar. Podemos dizer que o diretor
dentro desta vertente vive na sua gaiola de cristal e está sujeito a uma cegueira situacional,
como diria Matus (2000), ao analisar a personalidade dos líderes, podendo constituir-se
também num cacique sem projeto, num ordenador autoritário ou num administrador
pragmático.
Já na vertente democrático-participativa, o processo de tomada de decisões se dá
coletivamente, participativamente. A gestão democrática requer, dentre outros, a participação
da comunidade nas ações desenvolvidas na escola e a mobilização das pessoas pode começar
quando elas se defrontam com situações-problema, pois as dificuldades incentivam a equipe a
criar novas formas de organização e participação visando resolvê-las.
O gestor escolar é o profissional encarregado de investir em estratégias que garantam a
apropriação coletiva do sentido que norteia o trabalho na escola, ou seja, garantir a
aprendizagem do aluno – por meio de uma ação coerente mantém o processo educacional um
processo formativo, capaz de contrapor-se a rotina, a burocracia, o praticismo e o
bombeirismo pedagógico. Ainda é possível visualizar no interior das escolas a transitoriedade
entre as duas formas de gestão: as forças de tutela ainda se fazem presentes, ao mesmo tempo
em que os espaços de abertura e participação dos diferentes atores são criados.
A escola e seus dirigentes precisam de novos conhecimentos, novas habilidades e
atitudes para responder à multiculturalidade presente no espaço escolar e atender as novas
demandas sociais, sendo esses novos conhecimentos fundamentais para a promoção da
participação efetiva de todos (alunos, professores, funcionários, família, comunidade) dentro
da unidade escolar.
Em acordo com esses pressupostos, um diretor de escola é um gestor da dinâmica
social, um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador da diversidade para
Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

dar-lhe unidade e consistência, na construção do ambiente educacional e promoção
segura da formação de seus alunos. Para tanto, em seu trabalho, presta atenção a
cada evento, circunstância e ato, considerando-os globalmente, de modo interativo
e dinâmico. (LÜCK, 2000, p. 16).

Como diria Matus (2000) essa figura do diretor com um gestor da dinâmica social, um
articulador, estaria representando a figura do líder transformador democrático, ao qual
descreve como
[...] um revolucionário pacífico, cuja arma é a força moral e o exemplo. É
equilibrado e atua com base no convencimento e na conquista, buscando sempre o
consenso coletivo (não impõe sua opinião), pois acredita nas massas e respeita seu
julgamento. Tem um projeto, contudo não o impõe e possui uma coragem
inabalável que o leva a enfrentar até forças poderosas. (p. 56).

A mudança de concepção do que é ser gestor envolve relações e (des) construções
sobre as práticas da chefia, envolvendo também valores e perfis das lideranças presentes nas
escolas, como acaba suscitando Matus (op. cit).
Anísio Teixeira (1961)6 também aborda que: “A função de administrador é função que
depende muito da pessoa que a exerce; o administrador depende de quem ele é, do que tenha
aprendido e de uma longa experiência. Tudo isto é que faz o administrador” (p. 84).
Numa perspectiva democrática, a gestão escolar constitui um modo de articular
pessoas e experiências educativas visando atingir os objetivos da instituição escolar, além de
administrar recursos materiais e humanos, planejar atividades, distribuir funções e atribuições,
ou seja, atende às leis, regulamentos e determinações dos órgãos superiores do sistema de
ensino, como também toma decisões no âmbito da escola, sendo estas compartilhadas com a
equipe escolar. Em resumo, vemos que os processos de gestão, nos quais estão inclusos a
direção, assumem diferentes significados conforme a concepção que se tem quanto aos
objetivos da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos.
A gestão democrática consiste numa forma de participação coletiva em todo processo
de deliberação política, portanto e está estreitamente ligada à idéia da participação da
comunidade escolar no governo da escola.
Cabe saber se na prática a legislação tem sido vivenciada como uma proposta
concreta, lembrando que o processo de democratização/participação foi uma demanda social.

6

Neste artigo, Anísio Teixeira contextualiza as condições sócio-políticas que levaram ao surgimento da função
do Administrador Escolar, lembrando que ao se ampliar a Educação para toda população se tornou necessário
formar mais professores para essa ação, assim, acaba por acontecer uma formação aligeirada para atender a essa
demanda, deixando a parte administrativa que antes era parte de seu trabalho a cargo de especialistas na área da
Administração. “Quanto mais imperfeito for o magistério, mais preciso de melhorar as condições de
Administração” (TEIXEIRA, 1961, p. 86).
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4 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Neste momento destaco a proposta da Gestão Democrática na forma como está
apresentada na Legislação Brasileira lembrando da grande importância do texto legal como
legitimador de práticas, porém, cabe saber se os princípios e metas explicitados legalmente
são de fato vivenciados no cotidiano escolar, em termos de gestão democrática, ou, se não, o
que inviabiliza essa prática.
Vejo que a vivência da gestão democrática está ligada a formação do gestor,
refletindo-se em suas ações/concepções, condições de trabalho e interpretações.
A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988 incorpora a concepção de
gestão democrática na educação pública como um dos seus princípios participativos e
democráticos, como revela o artigo. 206, inciso VI, da Constituição Federal. Ao incorporar a
gestão democrática da educação como uma demanda social, explicitou essa nova forma de
administração e partir deste momento os projetos educacionais passam a se apresentar como
vinculados a este princípio, mesmo que na prática a teoria seja outra.
A participação e a democratização da administração escolar se legitimam legalmente,
entretanto, como acontece essa participação/democratização na escola?

Quadro 1 – A gestão democrática do ensino na Constituição Federal do Brasil – 1988.
Constituição da República Federativa do Brasil – 1988
Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto - Seção I – Da Educação
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I- Igualdade de condições para 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;
VI- Gestão democrática do ensino público na forma da lei;
Fonte: Elaborada a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

Vemos que as diretrizes educacionais postuladas para a década de 1990, em todo
continente Latino Americano, apresentam um novo modelo de organização e de gestão da
educação pública. Como coloca Bruno (op. cit.), a reorganização administrativa e da gestão da
escola neste contexto tem em vista a redução de custos e de tempo, garantindo aquilo que as
empresas chamam de qualidade total, ou seja, reduzindo refugo, retrabalho, enfim,
desperdícios.
No Brasil, as diretrizes de reorganização da gestão educacional são encontradas,
principalmente, no Plano Decenal de Educação para Todos (1993- 2003), na Lei de Diretrizes
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e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996 e, ainda, no atual Plano Nacional de
Educação (2001).
O Plano Decenal de Educação apresenta a gestão do sistema educacional como um dos
pontos que requer atenção tendo como meta a educação básica para todos, sendo está uma
recomendação internacional do Banco Mundial.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96, o princípio da
gestão democrática é pontuado tanto no artigo 3º quanto no artigo 14.

Quadro 2 – LDB nº 9394/1996 – A gestão democrática do ensino.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96
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 a de concepções pedagógicas;
VIII- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
Fonte: Elaborada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

Quadro 3 – LDB nº 9394/1996 – A gestão democrática do ensino/ normatizações.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96
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.
Fonte: Elaborada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 1996 estabelece também em seu
artigo 64 a “formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional básica” deve ser realizada “em cursos de
graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critérios da instituição de ensino,
garantida, nesta formação, a base comum nacional”. Através desse artigo temos englobada a
orientação para a formação de gestores, sem grande aprofundamento e clareza.
O Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei n 10.172/2001 corresponde as indicações
da LDB, apoiando a criação dos Conselhos Municipais de Educação e prevendo a gestão
democrática.
No PNE/2001, no Título V- Magistério da Educação Básica, item 10 – Formação dos
professores e Valorização do Magistério, subitem 10.2, são estabelecidas algumas diretrizes
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para a formação de profissionais da educação e sua valorização, sendo abordada como meta a
vivência da gestão democrática, como mostra o quadro a seguir:
Quadro 4 – Plano Nacional de Educação e a gestão democrática.
Os cursos de formação deverão obedecer, em quaisquer de seus níveis e modalidades, aos
seguintes princípios:
a) sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na Educação Básico,
bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos;
b) ampla formação cultural;
c) atividade docente como foco formativo;
d) contato com a realidade escolar desde o início até o final do curso, integrando a teoria e a
prática pedagógica;
e) pesquisa com princípio formativo
f) domínio das novas tecnologias de comunicação e da informação e capacidade; para integrálas á pratica do magistério;
g) análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia;
h) inclusão das questões relativas a educação dos alunos com necessidades especiais e das
questões de gênero e de etnia nos programas de formação;
i) trabalho coletivo interdisciplinar
j) vivência, durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino;
k) desenvolvimento do compromisso social e político do magistério; e
l) conhecimento e aplicação das diretrizes curriculares nacionais dos níveis e modalidades da
educação básica.
Fonte: Elaborada a partir da Lei n. 10.172 (BRASIL, 2001).

Ainda no Plano Nacional de educação, a gestão democrática é retomada no Título V,
item 11.2:

Quadro 5 – Os sistemas de ensino e a gestão democrática.
Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de implementar gestão
democrática. Em nível de gestão de sistema na forma de Conselhos de Educação que reúnam
competências técnica representativa dos diversos sistemas educacionais, em nível das unidades
escolares, por meio da formação de conselhos escolares de que participe a comunidade
educacional e formas de escolha da direção escolar que associem a garantia da competência ao
compromisso com a proposta pedagógica emanada dos conselhos escolares e a
representatividade e liderança dos gestores escolares.
Fonte: Elaborada a partir da Lei n. 10.172 (BRASIL, 2001).

Ao prever a gestão democrática, está se prevendo a participação da população por
meio da participação em conselhos escolares ou equivalentes, pensando na articulação escola
- famílias e a comunidade, visando a integração da sociedade com a escola, por meio de sua
participação. Enfim, as previsões são indicadas, mas o como são viabilizadas no cotidiano
escolar, revelando de fato práticas da gestão democrática?
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5 SEGUINDO EM FRENTE – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Ainda há muito que caminhar, pois a pesquisa está se construindo em meio a revisões
e reflexões. No entanto, ao falar em Gestão democrática retomo o pensamento de Anísio
Teixeira (1961, p. 89) quando diz que temos que nos organizar “a ponto de criar um cérebro
coletivo”, senão corremos o risco de mecanizar, racionalizar cada vez mais as ações. A escola
não pode se confundir com a fábrica, nem a aprendizagem ser tratada como mercadoria.
Repensar a gestão, o tipo de participação preconizada deve ser uma constante, de
forma a desvelar as intencionalidades que permeiam as propostas consolidadas em Políticas
Educacionais.
Pensar a formação do profissional em Educação pautada em princípios participativos
nos leva a formar gestores educacionais que consolidam em seu trabalho essa proposta como
maior fluidez, transformando os princípios democráticos e participativos, em vivências e
implementando mudanças em seu cotidiano.
O trabalho do gestor é essencial por sua especificidade, contudo, o trabalho coletivo é
imprescindível para a efetivação das transformações educacionais que se apresentam como
necessárias no cotidiano escolar.

REFERÊNCIAS

AZANHA, José Mario Pires. Plano e Políticas de Educação no Brasil: alguns pontos para
reflexão. In: Estrutura e funcionamento da Educação Básica – Leituras. São Paulo:
Pioneira, 1998, p. 102-123.
AZANHA, José Mario Pires. Autonomia da Escola - um reexame. Série Ideias, n. 16. São
Paulo: FDE, p. 37-46, 1993. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br>. Acesso
em 2005.
BRASIL. Constituição Federal. Brasília: 1988.
______. Plano decenal de educação para todos. Brasília: MEC, 1993.
______. Lei nº 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: 1996.
______. Lei n. 10.172. Estabelece o Plano Nacional de Educação. Brasília: 2001.
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: A Degradação do Trabalho no
Século XX. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977

Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

BRUNO, Lúcia. Poder e Administração no Capitalismo Contemporâneo. In: OLIVEIRA,
Dalila A. (org.) Gestão Democrática da Educação: desafios contemporâneos. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1997, p. 15-45.
FAGNANI, Eduardo. Política Social e pactos conservadores no Brasil: 1964/92. Economia e
Sociedade. Campinas, n.8, p184-238, jun. 1997.
LÜCK, Heloísa, Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações quanto à Formação de seus
Gestores. Em Aberto, v.17, n.72, p.11-34, fev./jun. 2000.
MATUS, Carlos. O líder em sua jaula de cristão. In: MATUS, C. O líder sem Estado-Maior.
São Paulo: FUNDAP, 2000, p. 9-74
RISCAL, Sandra Ap. Gestão democrática no cotidiano escolar. São Carlos: EdUFSCar,
2009.
TEIXEIRA, Anísio. O que é Administração escolar? Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 36, n.84, 1961, p. 84-89.
TRAGTEMBERG, Maurício. Burocracia e ideologia. São Paulo: Ática, 1977

Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

