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Trata-se de retornar vigorosamente a luta contra a 
seletividade, a discriminação e o rebaixamento de 
ensino das camadas populares. Lutar contra a 
marginalidade através da escola significa engajar-
se no esforço de garantir aos trabalhadores um 
ensino de melhor qualidade possível nas condições 
históricas atuais. O papel de uma teoria  crítica da 
educação é dar substância concreta a essa 
bandeira  de luta de modo a evitar que ela seja 
apropriada e articulada com os interesses 
dominantes (SAVIANI, 1989, p. 42). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a gestão democrática foi 
construída no Brasil em uma perspectiva histórica, legal e conceitual. Sendo, assim 
se apontará a administração e gestão escolar no Brasil, perpassando pela 
construção histórica. A partir do contexto da reforma, serão apresentadas exigências 
de uma gestão democrática escolar com o ordenamento jurídico da Constituição 
Federal de 1988 e da LDB (Lei n.º 9.394/96). Posteriormente, o foco se voltará para 
a gestão democrática no interior da escola, abordando o conceito de democracia 
que se busca neste espaço como a influência da gestão compartilhada e o equívoco 
de torná-la semelhante à gestão democrática. Também é importante destacar a o 
papel da descentralização, autonomia e participação, e as instâncias colegiadas 
como forma de inserção dos cidadãos a participarem das decisões da escola. O 
desenvolvimento foi pautado em investigações bibliográficas e documentos que 
abordam a temática. Percebeu-se que a construção histórica e o contexto da 
reforma do Estado foram influenciados por práticas neoliberais, prejudicando a 
gestão democrática em suas deliberações e em sua prática no âmbito escolar. 
Entretanto, existem as possibilidades de se conduzir ações democratizadoras e lutar 
para a melhoria deste modelo de gestão.   
 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Política Educacional. Participação da 
Comunidade.
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A década de 1970 foi marcada por um período de censura, devido 

aos anos de ditadura militar. Entretanto, na década de 1980, com a gestão 

democrática e a participação da comunidade nas instituições de ensino, percebeu-se 

grandes modificações, pois, sendo este um 

 
[...] momento histórico que teve avanços no que diz respeito ao 
processo de democratização da sociedade, criaram-se instâncias 
democratizadas como colegiados, conselhos e comissões que 
tinham e tem a função de acompanhar e controlar determinadas 
demandas (SILVA, 2005, p. 1). 

 

 Todavia, a gestão democrática no sistema de ensino, mesmo tendo 

respaldo legal, não está garantindo a participação da comunidade e educadores. 

Sabemos, pois, que as instituições educacionais particulares não têm a obrigação de 

adotar este modelo de gestão, mas, as de caráter público, necessariamente, 

deveriam assumir o papel de direcionar práticas democratizantes como consta em 

lei. Segundo Hora (1994) cabe nestes espaços,  

 

[...] então, uma exigência ao administrador-educador de que ele 
compreenda a dimensão política de sua ação administrativa 
respaldada na ação participativa, rompendo com a rotina alienada do 
mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia a 
dominação das organizações modernas (p. 49). 

 

Tais afirmações apontadas foram então resultados de estudos da 

disciplina de “Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar e Não-Escolar”, no qual 

se apresentou a Gestão Democrática. Assim, surgiram inquietações sobre este 

tema, resultando na pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, no qual devido o 

caráter acadêmico pretende reforçar a defesa da gestão democrática como meio de 

conduzir o trabalho no interior das escolas. Se tratando da relevância profissional no 

desenvolvimento do trabalho Pedagógico se faz importante a democratização das 

atividades e cabe aos educadores, portanto, contribuir para que as ações educativas 

estejam abertas a participação para a busca da criticidade. Referente ao contexto 

social podemos afirmar que a Gestão Democrática contribui para que a comunidade 

participe e lute por seus direitos com a relações reflexivas, sendo destacado o 

estudo do referente assunto. 
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Assim, este trabalho tem por objetivo compreender como a gestão 

democrática vem sendo construída no Brasil a partir de uma perspectiva histórica, 

legal e conceitual. Observando o contexto das movimentações nas escolas sempre 

refletindo para a democratização e a relação com a participação da comunidade.   

 A pesquisa possui um caráter qualitativo. Segundo Triviños (1987), 

com tal abordagem, ao estudar determinados pressupostos parte-se das “raízes 

deles, as causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo do sujeito 

como ser social e histórico, tratando de explicar e compreender o desenvolvimento 

da vida humana e de seus diferentes significados no devir dos diversos meios 

culturais” (p. 130).  

 A metodologia utilizada para elaboração do referencial teórico foi a 

revisão bibliográfica, sendo estudados teóricos da área de política e gestão escolar. 

Também com o uso da análise documental, pretendeu-se explicitar as garantias 

legais da gestão democrática no âmbito federal com a Constituição Federal de 1988 

e a LDB 9.394/96. 

 Por este motivo, o segundo capítulo buscou O contexto histórico da 

administração e gestão escolar no Brasil, para compreender o processo de 

construção dos modelos de administração e gestão como as influências de cada 

período. Já o terceiro capítulo, identificou A gestão democrática em suas garantias 

legais, no que se refere à Constituição Federal de 1988 e a LDB - Lei n.º 9.394 para 

se verificar quais são as determinações existentes nestes documentos que regem tal 

gestão. O quarto capítulo A gestão democrática no âmbito escolar, teve seu foco nas 

atribuições conceituais referente à democracia, atuando também sobre a gestão 

democrática X gestão compartilhada, posteriormente trata-se sobre a 

descentralização, autonomia e participação e as instâncias colegiadas.  
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2. O CONTEXTO HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

NO BRASIL 

 

 Ao nos referirmos à administração escolar perguntamo-nos como foi 

introduzido este modelo de organização, para conduzir o trabalho de todos os 

participantes das instituições educacionais. A autora Felix (1986, p. 24) nos 

responde ao descrever que:  

 

A Administração Escolar surge como disciplina introduzida no Curso 
Pedagógico do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, cuja reforma 
foi elaborada por Anísio Teixeira, em 1933, sendo em seguida 
adotada, em 1934, no currículo do Curso Especializado de 
Administradores Escolares do Instituto de Educação de São Paulo. 
Em 1939, é incluída, também, no currículo do Curso de Pedagogia 
da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. 
 

2.1. Administração Escolar no Período Colonial  

 

 A administração escolar iniciou-se no Período Colonial, no mesmo 

momento em que a administração pública, entre o século XVI e a Primeira 

República. Entretanto, até o início do século XX, “utilizaram um enfoque jurídico, 

essencialmente normativo e estreitamente vinculado à tradição do direito 

administrativo romano, interpretado de acordo com o código napoleônico” (SANDER, 

2007, p. 18).  

 No Império e na Primeira República as publicações de Lourenço 

Filho, com temas referentes à organização escolar assim como a luta pela educação 

de Rui Barbosa, não foram suficientes para atingir uma administração que atendesse 

com qualidade as necessidades das instituições de ensino, tanto das destinadas à  

elite como as das classes populares. A justificativa para tal fato deve-se pela falta de 

interesse da população e colonizadores para com a educação, o que resultou em 

pouco empenho para conduzir e sistematizar o ensino antes da década de 1930.  

 O autor Lourenço Filho (1967), foi um dos estudiosos precursores da 

“Organização e administração escolar”, em sua obra, mesmo trazendo informações 

que se apresentam defasadas para a atualidade, como a de considerar que 

contribuíram para a história educacional, ainda revela fatores que influenciam no 

contexto educacional. O próprio autor tinha a consciência de que a história pode 

modificar a Educação, tanto que afirmou:  
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Nenhuma dúvida poderá existir, portanto, sobre esta realidade: os 
serviços do ensino têm variado e continuam a variar segundo as 
épocas, e, dentro de cada época, na conformidade dos ambientes 
sociais em que se estabelecem e entrem a funcionar (p. 19).  

 

 Ao se referir sobre a realidade, o autor estava abordando os 

contextos da gestão escolar e, posteriormente, descreve algumas teorias gerais da 

administração como as clássicas de Taylor e Fayol e outros autores da época. 

Englobando características práticas do administrador educacional, o mesmo ressalta 

“o comportamento administrativo, ou seja, o que fazem os administradores, como 

fazem e por que fazem” (SILVA, 2005, p. 12). Já, a posteriori, um fator determinante 

estudado é a economia e as finanças da Educação, sempre resultando teorização 

aos planejamentos e a busca da eficiência, uma característica da época, devido ao 

“modelo fordista de produção sob a égide gerencial que, nos dias atuais, com 

roupagem e mecanismos renovados, está subsidiando as reformas educacionais 

emanadas pelo Estado” (SILVA, 2005, p. 14).   

 Podemos identificar na descrição das escolas este caráter 

administrativo de produção e busca de eficiência, pois para o autor “as escolas 

surgem, multiplicam-se e se desenvolvem, como partes de um empreendimento 

geral, para que bem produza, ou apresente rendimento útil” (LOURENÇO FILHO, 

1967, p. 40). 

 Segundo SILVA (2005, p. 13) os estudiosos brasileiros nesta época 

“tinham à disposição apenas bibliografia norte-americana, de onde se extraíram 

conceitos, vertentes, classificações e metodologias de estudos sobre administração 

escolar, alguns dos quais perduram até os dias atuais”. 

 Para o momento, Lourenço Filho (1967) apresenta a definição da 

administração escolar em seus estudos, descrevendo que: 

 

A Organização e Administração escolar terá assim de considerar 
situações complexas de feição concreta que deverá descrever e 
analisar; de compreender em tais situações as relações funcionais 
possíveis e desejáveis no processo educacional; de criar uma 
instrumentalização com que se possa atender a projetos, planos e 
programas definidos; e de utilizar, enfim, procedimentos para 
conveniente avaliação do trabalho que as escolas realizem 
(LOURENÇO FILHO, 1967, p. 31). 
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 Todavia, os princípios do cristianismo da Igreja Católica Romana e 

os ideais positivistas, como sabemos, conduziram a Educação e ainda estão 

presentes em nossa realidade. A Companhia de Jesus, com o padre Manoel da 

Nóbrega e a Coroa Portuguesa, realizaram as primeiras sistematizações 

educacionais. Somente no século XVIII, que Marquês de Pombal, com suas 

reformas, alterou o trajeto educacional com idéias advindas do Absolutismo e do 

Iluminismo português, que buscavam integrar a educação com meios de 

manifestação política e social, o que não ocorreu devido aos poucos mestres 

formados por jesuítas, à influência da Igreja e à distância da colônia em relação a 

outros países. Assim, no Império e na Primeira Republica, a Igreja recebe outras 

congregações e com o Ratio Studiorium volta a conduzir a Educação.  No mesmo 

período, de caráter religioso, os protestantes também tiveram relevante influência no 

ensino com a criação de instituições.  

 Nos caminhos da educação colonial tiveram a última influência da 

filosofia positivista e da sociologia organicista na qual permaneceram no caráter 

científico até os dois últimos séculos. Tais influências estão também no pensamento 

de Comte, que prioriza o progresso, organização em sociedades idealizadas. Em 

nível nacional, pode-se afirmar que os políticos nacionalistas buscaram e 

conseguiram a independência pautada nestes conhecimentos.  

 

Na educação, a influência do positivismo se manifestou no conteúdo 
universalista de seu currículo enciclopédico, na sua metodologia 
científica de natureza descritiva e empírica e nas práticas prescritivas 
e normativas de organização e gestão educacional. As teorias 
positivistas e administração da educação deram origem a modelos 
hipotético-dedutivos e normativos, preocupados com a manutenção 
da ordem e do progresso no funcionamento das instituições e 
sistemas de ensino (SANDER, 2007, p. 25). 

 

 O caráter pedagógico da educação colonial se conduziu na “filosofia 

escolástica, do racionalismo positivista e do formalismo legal na organização e 

administração da educação brasileira” (SANDER, 2007, p. 26), influências herdadas 

de países europeus.  
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2.2.  Administração Escolar no Período Republicano  

  

 No contexto republicano, a administração escolar é tomada por 

quatro denominações, segundo Sander (2007), em sua obra Administração da 

Educação no Brasil: genealogia do conhecimento, são elas as fases organizacional, 

comportamental, desenvolvimentista e sociocultural, nas quais os períodos se 

entrelaçam.  

 O período organizacional ocorreu por meados do início do século 

XX. Nesta fase fundou-se a Associação Brasileira de Educação (ABE), ocorreu a 

elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961.  

 Tais renovações educacionais se basearam “nas teorias 

psicológicas de Lourenço Filho, na contribuição sociológica de Fernando de 

Azevedo e no pensamento filosófico e político de Anísio Teixeira” (SANDER, 2007, 

p. 28), já no âmbito do catolicismo Alceu Amoroso Lima, Francisco Campos e 

Gustavo Capanema, todos com cargos públicos realizaram também relevantes 

mudanças.  

 No começo da segunda República e com o Estado Novo, pautados 

no enfoque tecnoburocrático e no pragmatismo norte-americano de “William James 

(1909) e John Dewey, desenvolveu-se a administração (1916)” (SANDER, 2007, p. 

29) escolar sem deixar resquícios à tradição romana.  

 Pode-se afirmar que a década de 30 deu-se a grande reforma na 

área administrativa, tendo a escola clássica de administração base em três correntes 

teorias, a administração científica desenvolvida por Taylor, a administração geral e 

industrial criada por Fayol e por fim a administração burocrática de Weber. 

 Com a explosão da I Revolução Industrial atingiu-se até o âmbito 

educacional, no qual se priorizava a economia, eficácia e produtividade. Houve, 

portanto, uma falta de proximidade com a realidade brasileira do estudo 

administrativo, pois Taylor, Weber e Fayol foram os teóricos ancoras desta fase. 

Ou seja: 

 
Em geral, os estudos eram descrições exploratórias da realidade, 
com pouca explicação dos fatos e insuficiente preocupação teórica. 
Essas descrições exploravam o nível processual da administração, 
relegando ao plano secundário o nível de ação política. Ênfase 
especial era dada às características organizacionais da 
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administração, com reduzida atenção ao papel dos fatores 
econômicos, políticos e culturais sobre o comportamento 
administrativo (SANDER, 2007, p. 32).  

 

 A partir de então, deu-se o “pontapé” para a tentativa de construção 

científica referente à área de administração escolar. Os grandes nomes foram Anísio 

Teixeira, que teve sua base pautada em Dewey e Querino Ribeiro baseando seus 

estudos em Fayol. Assim iniciou uma movimentação entre professores na área 

administrativa escolar, de várias universidades. 

 O trabalho de “Lourenço Filho (1941) sobre a administração de 

ensino no Brasil, foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira” (SANDER, 2007, p. 33), o qual foi criado por ele em 

1938 e ainda contribui com estudos nesta área.  

 O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) 

elaborou vários cursos para administradores escolares brasileiros e para a América 

Latina, com apoio da “Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e Cultura (UNESCO) e da Organização dos Estados Americanos (OEA)” (SANDER, 

2007, p. 34). 

 O I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar (ANPAE) de 

fevereiro de 1961 foi deliberado por Querino Ribeiro, em tal encontro foi estabelecido 

que: 

 

A administração escolar supõe uma filosofia e uma política diretoras 
pré-estabelecidas; consiste no complexo de processos criadores de 
condições adequadas às atividades dos grupos que operam na 
escola em divisão de trabalho; visa a unidade e economia da ação, 
bem como o progresso do empreendimento. O complexo de 
processos engloba atividades especificas – planejamento, 
organização, assistência à execução (gerencia), avaliação de 
resultados (medidas), prestação de contas (relatório) – e se aplica a 
todos os setores de empresa – pessoal, material, serviços e 
financiamento (ANPAE, 1961, apud SANDER, 2007, p. 35). 

 

 A administração então construída teve como alicerce a 

“administração científica, administração geral e industrial e administração 

burocrática” (SANDER, 2007, p. 36), tendo um enfoque econômico. Entretanto, 

sabemos que mesmo com o aprimoramento dos estudos administrativos escolares, 

ainda assim, houve um distanciamento com a realidade brasileira, por ter base em 

estudos da Europa e da América do Norte.  
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 Para José Querino Ribeiro (1968), em seu texto “Introdução à 

Administração Escolar (Alguns Pontos de Vista)”, que faz parte de uma Edição 

comemorativa do I Simpósio Interamericano de Administração Escolar, contido no 

livro “Administração Escolar”, o autor apresenta os estudos sobre a administração 

escolar para docência na Universidade de São Paulo e a influência de Fayol em 

seus estudos ao afirmar que: 

 

Nessa reconstrução contínua, notamos, desde logo, que a dominante 
foi a redução paulatina de área até chegar ao ponto em que nos 
encontramos hoje e que pode ser definido como aquele que, a partir 
da doutrina de Fayol e de outros estudos europeus e americanos 
(Douttrens, Cubberley, Mohelman, Reeder, Sears, Simon, 
Thompson), chegou-se a uma formulação mais adequada de uma 
teoria da administração, sem pretensão de originalidade, mas 
certamente com pretensões de arranjo mais lógico e ajustado aos 
fins específicos da docência que exercemos (p. 26). 

 

 Entretanto, desde o início da Segunda Guerra Mundial, houve a 

recusa dos princípios administrativos da escola clássica, que se desenrolou na fase 

comportamental. Assim, foi desenvolvido o comportamentalismo com o movimento 

psicossociológico priorizando as relações humanas na administração.  

 Houveram duas disciplinas em foco na base deste movimento, a 

psicologia e a sociologia que ajudaram no “desenvolvimento de novas práticas 

utilizadas na administração, como a dinâmica de grupo, a análise transacional, o 

desenvolvimento organizacional, a formação de líderes e a teoria dos sistemas” 

(SANDER, 2007, p. 38). 

 Em prática o comportamentalismo no serviço público não se efetuou 

com facilidade devido às burocracias brasileiras, todavia, no setor privado se 

desenrolou. No que se refere à educação, o comportamentalismo foi aceito, 

principalmente por trabalhar com a psicossociologia. No âmbito da administração e 

do ensino a preocupação com o indivíduo é presente, e a psicologia juntamente com 

a pedagogia foi utilizada por Pestalozzi e Froebel para a defesa da “realidade 

psicológica do educando com todas as exigências do seu mundo subjetivo” 

(SANDER, 2007, p. 39) sendo o período que mais focou a administração em seu 

caráter pedagógico. 

 Posteriormente o comportamentalismo foi remodelado e se 

transformou no movimento organizacional, o que se refletiu nas empresas. Mas no 
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setor público e na área educativa não teve eficácia. Contudo o modelo 

comportamentalista foi importante para nortear a administração e o ensino brasileiro, 

ao se distanciar do enfoque jurídico da colônia e se preocupar mais 

especificadamente com as práticas pedagogias do que a área empresarial.  

 Surgiu a fase desenvolvimentista devido ao fim da II Guerra Mundial, 

e à necessidade de reconstrução dos países que foram prejudicados. Ocorreu nos 

Estados Unidos os primeiros estudos para este tipo de administração para o 

desenvolvimento, e facilmente difundido. O objetivo era atender aos planos dos 

países para o desenvolvimento e atingir o econômico e social. Para isto, “o enfoque 

era predominantemente normativo e prescritivo, estando comprometido, tanto com a 

elaboração como com a implementação das metas econômicas e sociais do 

desenvolvimento” (SANDER, 2007, p. 44).  

 No Brasil houveram dificuldades para o desenvolvimentismo, tanto 

pela distância a nossa cultura como pela falta de efetivação da política, para a busca 

de modernização do país. O autor Sander (2007, p. 45) se refere:  

 

No campo da educação e sua administração, o enfoque 
desenvolvimentista inseriu-se no poderoso movimento internacional 
da economia da educação e suas áreas correlatas, como a formação 
de recursos humanos para o desenvolvimento, as teorias do capital 
humano e do investimento no ser humano e suas taxas de retorno 
individual e social.   

 

 A etapa desenvolvimentista introduziu a prática pedagógica, o 

produtivíssimo, e ao referir-se às influências de organismo internacionais, tivemos a 

presença da OEA, UNESCO, Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe – CEPAL e dos Ministros de Educação e Planejamento, que “[...] 

consagraram o papel da educação como fator de desenvolvimento econômico, como 

instrumento de progresso técnico e como meio de seleção e ascensão social” 

(SANDER, 2007, p. 46). Os organismos já citados a cima mais o Instituto Latino-

Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social (ILPES) organizaram a 

formação para os administradores escolares, juntamente com Universidades dos 

países latinos. Assim, o governo:  

 

Simultaneamente, nos Ministérios de Educação dos países latino-
americanos, estabeleceram-se unidades de planejamento 
educacional e de formação de recursos humanos para o 
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desenvolvimento. Os Ministérios de Economia em Planejamento 
inauguraram a fase dos planos anuais, trienais, quinquenais e 
decenais de desenvolvimento econômico e, dentro deles, 
conceberam os respectivos planos setoriais de educação (SANDER, 
2007, p. 47).       

 

 Nesta fase, houve um aumento nos investimentos para educação e 

o avanço qualitativo das instituições de ensino com a preocupação política. 

Entretanto, a educação foi responsabilizada pelo desenvolvimento do país 

resultando em objetivos para a formação dos indivíduos para o mercado de trabalho. 

Mas, mesmo com o recurso econômico/tecnológico, a qualidade da Educação e o 

desenvolvimento social não foram atingidos, demonstrando que a gestão escolar 

necessitava de mais recursos para sua efetivação.    

 Por último, tivemos a fase sociocultural, diferente da 

desenvolvimentista, que buscou atender a cultura de nosso país. Para isto, alguns 

estudiosos desenvolveram suas obras e perceberam a necessidade de se trabalhar 

com a interdisciplinaridade e com o contexto histórico-social do país. Neste período: 

 

Interessa também destacar que o crescimento urbano, intensificado 
pelo processo de industrialização e de suas consequências, 
acarretou pressões responsáveis pela ampliação de oportunidades 
educacionais. Criou-se, assim, uma demanda social por educação 
que acabou resultando numa considerável expansão da oferta de 
ensino e no aumento dos níveis de escolarização (SILVA, 2005, p. 
17).       

 

 Assim, tivemos três ações que colaboraram com a administração 

escolar, “[...] a ação das entidades da sociedade civil organizada; o desenvolvimento 

dos estudos de pós-graduação em educação; e o apoio da cooperação 

internacional” (SANDER, 2007, p. 54-55).   

 Na década de 60 e 70 foi fundada a Associação Nacional de Política 

e Administração da Educação – ANPAE, com forte movimentação por parte dos 

educadores nesta época. Houveram Simpósios e o I Congresso Interamericano de 

Administração da Educação com a participação da OEA, UNESCO, e do Conselho 

Universitário de Administração Educacional dos Estados Unidos (UCEA), tendo 

como foco a política e administração no âmbito das ciências sociais.  

 Os estudos de pós-graduação foram desenvolvidos para 

administração, a ciência social aplicada e a interdisciplinaridade. O Ministério da 
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Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) investiram nos estudos desta área de conhecimento e resultou 

em crescentes produções acadêmicas.  

 A administração escolar teve ganhos devido a expansão dos 

estudos, pesquisas em sua área e ao atender às necessidades brasileiras, partindo 

da própria realidade. Entretanto, Silva (2005, p. 17) ressalta que:    

 

Percebe-se o quanto as influências das esferas política, econômica e 
social incidem intensamente na teoria e prática da administração 
escolar, sendo possível vislumbrar que, por consequências de tais 
influências, que se relacionam contraditoriamente na sociedade 
capitalista, a administração escolar possui caráter autoritário, 
clientelista, com relações de poder verticalizadas, com atributos 
tecnicistas, tendo como referência a lógica empresarial.     

 

2.3. Gestão Escolar na Contemporaneidade 

 

 Vimos no decorrer do tempo, as modificações pelas quais passou o 

campo da administração escolar. Todavia, na contemporaneidade, as relações foram 

conflituosas pela divergência de interesses. 

 

No Brasil, testemunhamos esta evidência a partir de meados da 
década de 1970 até meados dos anos 1990, em que o campo 
educacional foi alvo de permanentes pressões conjunturais, 
provenientes dos processos de abertura democrática, das lutas 
sindicais, dos movimentos sociais e dos primeiros influxos neoliberais 
da mundialização da economia e de toda atividade humana 
(SANDER, 2007, p. 61).  

 

 A Revista Brasileira de Administração da Educação e a Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação foram importantes para 

divulgação de estudos, e Pereira e Andrade trataram da mudança do perfil do 

administrador.  

 

[...] revela a existência de um renovado interesse pela própria 
reconstrução teórica no campo da gestão da educação, visando 
superar a histórica tradição positivista e funcionalista de corte liberal, 
por uma orientação interacionista de natureza sócio-histórica, que se 
revela nos estudos de base marxista, fenomenológica, existencialista 
e anarquista (SANDER, 2007, p. 62-63).       
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 Assim, “a perspectiva democrática de gestão escolar, valorizando o 

pensamento crítico e adotando a participação como estratégia político-pedagógica” 

(SANDER, 2007, p. 64) passou a ser estudada e publicada com abrangência na 

área da administração. 

 Todavia, na década de 80, inicia a influência neoliberal resultando 

em reformas da administração pública que vem a se efetivar na década de 90, 

devido o período de globalização tanto econômica como comercial. Segundo Sander 

(2007, p. 69), 

 
o exame das reformas, alicerçadas no movimento neoliberal da 
globalização econômica e comercial, revela uma nova transposição 
de conceitos e práticas do gerencialismo empresarial e comercial 
para o setor público, enfatizando a eficiência e a produtividade, o 
planejamento estratégico, a racionalização administrativa e a 
flexibilização laboral associada à construção por resultados e à 
avaliação estandardizada de desempenho, a descentralização, a 
privatização e a adoção maciça da tecnologia da informação.   

 

 Na área da Educação estas alterações geraram a:  

 

[...] pedagogia corporativa, que lança mão dos princípios e métodos 
da qualidade total na gestão escolar, em que os professores são 
prestadores de serviço, as empresas se transformam em clientes da 
escola e, como tal, recebem dela os alunos que passaram pelo 
processo massivo de produção educacional (SANDER, 2007, p. 69- 
70). 

 

 A autora Maria de Fatima Felix (1986) aborda a relação entre a 

Administração Empresarial e Administração Escolar, em seus estudos tratou da 

reforma do 1 e 2 graus e da universitária. Assim, com o decreto mediante as Leis 

5.692/71 e 5.540/68 pode-se perceber que “[...] a relação entre o sistema escolar 

e o desenvolvimento econômico do país se desdobra em muitos aspectos cuja 

finalidade é uma só: adequar a escola ao desenvolvimento do capitalismo na sua 

etapa atual” (p. 31).  
 Notamos que tais intervenções da época contemporânea trouxeram 

à Educação ações que levam à perda da criticidade, falta de relevância ética e 

cultural, conduzindo para o caráter utilitário dos conhecimentos escolares a fim da 

ascensão social. Se tratando dos estudiosos, restou travar batalhas para rebuscar 

uma gestão escolar democrática com uso de reflexões da comunidade e ensino-
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aprendizagem voltados a prática da cidadania. Também, é importante destacar 

que: 

 

A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em condições 
históricas determinadas para atender a necessidades e interesses de 
pessoas e grupos. Da mesma forma, a educação escolar não se faz 
separada dos interesses e forças sociais presentes numa 
determinada situação histórica. A administração escolar está, assim, 
organicamente ligada à totalidade social, onde ela se realiza e exerce 
sua ação e onde, ao mesmo tempo, encontra as fontes de seus 
condicionantes. Para um tratamento objetivo da atividade 
administrativa escolar é preciso, portanto, que a análise dos 
elementos mais especificamente relacionados à administração e à 
escola seja feita em íntima relação com o exame da maneira como 
está a sociedade organizada e das forças econômicas, políticas e 
sociais aí presentes (PARO, 1988, p. 13). 

 

 No decorrer da história, percebemos que as primeiras práticas que 

levaram à administração escolar, seus diversos períodos e denominações 

atenderam à realidade de cada contexto. Seja o período colonial, com a relevância 

burocrática, a República, com a fase organizacional/economia, a 

comportamental/pedagógico, a desenvolvimentista/ política e a sociocultural/ cultura 

e as lutas por participações democráticas, todas estavam ligadas há seu tempo. 

Todavia, existia papel permanente em todas as escolas, o administrador que deve 

sempre lembrar a instituição que orienta ao seu objetivo final, a educação para a 

convivência em sociedade.  
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3.  A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM SUAS GARANTIAS LEGAIS 

 

3.1. O contexto da Reforma do Estado 

 

 Na década de 70, a organização escolar era nomeada como 

administração, este período foi o apogeu da ditadura militar com anos de censura à 

liberdade da população. Por conseguinte, a diferença entre a nomenclatura 

administração escolar e gestão se constituíram posteriormente com as mudanças do 

Estado e das práticas escolares. Segundo Oliveira (2002): 

 

Nos últimos quinze anos, vimos pouco a pouco a Administração 
Escolar ir arrefecendo-se ante a emergência da gestão educacional. 
Embora haja pouca pesquisa especificadamente sobre o assunto, o 
que se percebe é um entendimento quase tácito ente os 
pesquisadores da área de que o termo “gestão” é mais amplo e 
aberto que “administração”, sendo ainda o segundo carregado de 
conotação técnica, o que predominou nas décadas anteriores como 
orientação para as escolas. Nesse sentido, a gestão implicaria 
participação e, portanto, a presença da política na escola. Já o termo 
“escolar” vai sendo substituído pelo “educacional”, justamente pela 
compreensão de que a educação não se realiza só na escola e que, 
por isso, os sistemas não são escolares, mas educacionais (p. 138). 

 

 A reforma do Estado ocorreu depois do período ditatorial no Brasil 

(1964-1985), a população cansada da repressão saiu para 

 

a luta pelas liberdades democráticas; os primeiros grandes 
movimentos grevistas; o movimento das “Diretas Já” pelo retorno de 
eleições para governantes; a conquista da liberdade de organização 
partidária; entre tantas outras ações no campo trabalhista, político e 
social, configuraram um “clima” por maior participação e 
democratização das várias esferas da sociedade brasileira, incluindo-
se a organização do próprio Estado (CAMARGO, ADRIÃO 2007, p. 
63). 

 

 Com a conquista da democratização, efetivou-se a participação da 

população para a elaboração de Leis no nosso país e com isto: 

 

O processo de reforma da educação no Brasil tem como momento 
importante, no aspecto normatização, a elaboração da Constituição 
na década de 80 e, posteriormente, o desenvolvimento do debate em 
torno da definição de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, em que os diferentes setores 
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apresentaram suas propostas de configuração do sistema público de 
ensino, inclusive no que se refere à gestão (VIRIATO, 2001, p. 179). 

 

 Portanto, trataremos da Constituição Federal de 1988 e da LDB de 

1996, segundo o contexto de sua elaboração e contribuições para a Gestão 

Democrática Escolar.  

 

Abordar a “gestão democrática” nas Escolas Públicas pressupõe o 
seu movimento com a conjuntura econômica e social. De acordo com 
a nossa reflexão, há dois cenários em pauta: um fundamento no 
pressuposto autoritário privatista que trata da autonomia, da 
participação e da centralização enquanto forma de controle dos 
Órgãos Centrais e o outro, que trata da gestão democrática 
embasada nos princípios socialistas, garantindo a tomada de 
decisões por todos que fazem parte do processo escolar, 
desamarrados das entranhas autoritárias. Portanto, considerar o 
movimento dialético entre Escola e Sociedade contribui para que 
pensemos numa gestão democrática que supere o autoritarismo, o 
racionalismo tacanho e o burocratismo que apenas contribuem para 
mistificar os possíveis mecanismos democráticos, que são 
construídos, sem dúvidas, também, apesar dos limites, no dia a dia 
da Escola Pública (VIRIATO, 2001, p. 180). 
 

 Sendo assim, a partir da gestão democrática com os princípios 

socialistas, que iremos tecer as considerações deste mecanismo de gerir as 

instituições escolares em busca de uma Educação de qualidade construída com a 

participação da comunidade, mesmo sabendo da realidade pautada na organização 

neoliberal de cunho mercadológico.  

 

3.2. Constituição Federal de 1988 

 

 O período no qual ocorreu a elaboração da Constituição Federal de 

1988 foi quando o Brasil havia se libertado de um dos momentos mais repreensivos 

de controle do Estado, para passar por grandes reivindicações de luta popular. Com 

a realidade opressora e com grande parcela da sociedade em busca da 

democratização do país, ouve: 

 

A ênfase numa necessária publicitação do Estado expressava-se em 
reivindicações, principalmente por parte dos movimentos populares e 
sindicais, pela instalação de procedimentos mais transparentes e de 
instâncias de caráter participativo com vistas à democratização da 
gestão do próprio Estado. (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 63) 
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 Para instaurar as reformas democráticas defendidas pela sociedade 

com as instâncias participativas, a sociedade buscou na legislação um meio de 

garantir estes princípios. Assim, a gestão democrática na Educação Nacional foi 

instituída como principio inicialmente em um texto constitucional brasileiro na 

Constituição Federal de 1988. Neste sentido, segundo Camargo e Adrião (2007, p. 

65), 

 

o termo “princípio” é empregado para designar, na norma jurídica 
escrita, os postulados básicos e fundamentais presentes em todo 
Estado de direito, ou seja, são afirmações gerais no campo da 
legislação a partir das quais devem decorrer as demais orientações 
legais. Geralmente, são os princípios que norteiam o detalhamento 
dos textos constitucionais. 
    

 Portanto, para os autores, os princípios são de maior importância 

para a elaboração das diretrizes que formulam normatizações legais, de modo que 

não podem ser negados “por qualquer medida governamental ou pela ação dos 

componentes da sociedade civil, tornando-se uma espécie de referência para validar 

legalmente as normas que deles derivam” (ADRIÃO; CAMARGO, 2007, p. 65).  

 Ao discutir o processo constituinte houveram dois setores 

responsáveis por encaminhamentos para a gestão escolar, tiveram representantes 

no Legislativo que deram continuidade às propostas. A sociedade civil organizada 

do: 

 

[...] primeiro setor refere-se ao grupo identificado com as posições do 
Fórum Nacional em Defesa da Escola pública, constituído por 
entidades de caráter nacional cujo posicionamento, no tocante à 
gestão da educação e da escola, refletia a defesa do direito à 
população usuária (pais, alunos e comunidade local) de participar da 
definição das políticas educacionais às quais estariam sujeitos. Para 
esse setor, formar cidadãos para uma sociedade participativa e 
igualitária pressuporia vivências democráticas no cotidiano escolar, 
traduzidas na presença de mecanismos participativos de gestão na 
própria escola e nos sistemas de ensino (CAMARGO; ADRIÃO, 
2007, p. 66). 

 

 O mesmo grupo também “propôs ainda, eleições para diretores e 

coordenadores, que tivessem o envolvimento de todos os segmentos” (VIRIATO, 

2001, p. 180). Todavia, o segundo setor era representado pela Educação privada e 

escolas confessionais, nas quais procuravam a instauração da gestão democrática, 
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mas com outra roupagem. Este setor defendia uma participação menos complexa, 

pois para eles as famílias e os educadores apenas deveriam colaborar com o 

trabalho desenvolvido pela direção escolar. Perde-se, neste caso, a finalidade da 

participação no contexto democrático e conduz a práticas menos comprometidas da 

comunidade local. Assim, o resultado de tamanhas contraposições entre os setores 

foi:  

 

Capítulo III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto  
Seção I 
As educação  
Artigo 206- O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei (BRASIL, 
1988 apud CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 67).  

 

 Podemos identificar que a Constituição Federal de 1988 atendeu a 

dois setores, garantindo a gestão democrática da escola pública, de acordo com a 

luta da comunidade civil, e deixou uma brecha para os setores privados, não 

especificando o dever do cumprimento desta lei como se tinha medo da participação 

na tomada de decisões.  

 Ainda os mesmos autores, afirmam que “representou uma conquista 

parcial, na medida em que teve sua abrangência limitada e sua operacionalização 

delegada a regulamentações futuras, o que significou que sua aplicabilidade foi 

protelada” (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 67). Tendo, portanto, a incumbência da 

LDB e outras regulamentações legais de promover as ferramentas de como conduzir 

tal gestão.  

 Os autores anteriormente citados alertam que poderia conter na 

descrição do funcionamento dos órgãos públicos as delimitações da função da 

gestão democrática, entretanto, há apenas questões referentes à administração que 

como já visto se difere da gestão. Com isto, ao lutar pela Constituição Federal de 

1988 os objetivos dos: 

 

[...] grupos organizados da sociedade civil, em especial os 
trabalhadores em educação, pressionaram os constituintes de 1988 
para inscreverem na Carta Magna o princípio da gestão democrática 
do ensino, eles estavam legitimamente preocupados com a 
necessidade de uma escola fundada sob égide dos preceitos 
democráticos, que desmanchasse a atual estrutura hierarquizante e 
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autoritária que inibe o exercício de relações verdadeiramente 
pedagógicas, intrinsecamente opostas às relações de mando e 
submissão que são admitidas, hoje, nas escolas (PARO, 2007, p. 
74). 

 

 Entretanto, ao verificarmos na Constituição de 1988, os resultados 

de tamanhas reivindicações, nos deparamos com uma realidade amena. Ou seja, 

consta no Capítulo I dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, em seu Art. 5 no 

inciso: 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 

 

 Também no mesmo documento, mas no capítulo seguinte – dos 

Direitos Sociais, no Art. 6 consta que: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição (BRASIL, 1988). 

  

 Já no Art. 10 nos deparamos com a prática da sociedade, pois a Lei 

prevê no: 

 

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus 
interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão 
e deliberação (BRASIL, 1988). 

 

No Capítulo VII da Administração Pública no Art. 37:  

 

[...] encontramos menções a procedimentos que ampliam à 
participação dos usuários de serviços públicos ou funcionários, na 
avaliação dos serviços prestados e no acesso a registros 
informativos da administração (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 65). 

 

 Até então, verificamos que o indivíduo brasileiro tem direito a se 

manter informado pelos órgãos públicos, a ter acesso à Educação entre outros 

fatores e pode participar de colegiados em busca de seus direitos, tudo de acordo 
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com as lutas pós- ditadura. Todavia, vale à pena ressaltar que o cidadão tem direito 

à informação de algum órgão público caso não haja “ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 1988), ou seja, 

a informações que o Estado julgue possível de ser divulgada uma brecha para se 

divulgar fatos de interesse do Estado.  

 Ainda, devemos saber que no que se refere à participação ela é 

desenvolvida por “representantes dos setores específicos em órgãos da 

administração pública” (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 65) não havendo a inclusão 

de todos os trabalhadores interessados.  

 Concluímos ainda, que nestes oito anos da criação da Constituição 

Federal de 1988, as instituições eram responsáveis por criar estratégias de 

democratização de sua gestão, pois a LDB foi instituída após este período. Assim, 

“em parte, esse resultado pode ser atribuído à omissão do texto constitucional com 

relação à definição de diretrizes gerais para a constituição e gestão dos diferentes 

sistemas de ensino” (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 71). Contudo, devemos 

reconhecer as contribuições deste documento, pois: 

 

No entanto, é no âmbito da gestão escolar que o princípio da 
democratização do ensino se consolida como prática concreta. 
Portanto, cabe entender os limites e as possibilidades da lei, menos 
como expressão de normas jurídicas e genéricas e mais como 
instrumento indutor de modificações de práticas sociais concretas, 
neste caso, das práticas escolares. Essas mesmas práticas que se 
quer comprometidas com o aumento da qualidade social que se 

deseja inaugurar (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 71). 

 

 Precisamos também levar em conta o contexto da criação da 

Constituição Federal de 1988, na qual foi construída em um período inicial de 

conquistas democráticas pós- ditadura militar, o que para a época era uma grande 

conquista equiparada as repressões sofridas anteriormente por meio do Estado, 

diante das propostas não atendidas.  

 

3.3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB  

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n.º 

9.394 de 20/12/1996), como identificamos anteriormente, foi constituída após oito 

anos da existência da Constituição Federal de 1988, ou seja, é como se as escolas 
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tivessem a gestão democrática como um equipamento tecnológico garantido em 

forma de lei, mas sem o seu manual de instrução, tendo que agir improvisadamente 

devido à falta de um documento que delimitassem os mecanismos de 

funcionamento. Portanto, sabemos de tamanha importância da LDB para a 

disseminação da gestão democrática e ainda: 

 

Na medida em que a administração seja entendida como a utilização 
racional de recursos para a realização de determinados fins (PARO, 
1986), é bastante vasto o conjunto de determinações constantes na 
atual LDB que diz respeito à gestão da educação (PARO, 2007, p. 
73). 

 

 Ao compreender que existem várias delimitações da LDB para o 

funcionamento da gestão, poderíamos pensar que ela se dá de modo homogêneo 

nas instituições. Mas como sabemos, a gestão democrática tem o papel de atender 

à comunidade da localidade e, por isto, existem aberturas para que haja o 

atendimento às necessidades específicas de cada escola.  

 O autor Paro (2007), em seu artigo, O princípio da Gestão Escolar 

Democrática no Contexto da LDB, delimitou seis temas que tratam deste assunto, 

facilitando uma análise do documento, em detrimento da gestão democrática. Assim, 

sabendo da importância deste autor e da credibilidade em seus trabalhos, partiremos 

deste tratamento de informações por ser completo, mesmo sabendo que constam 

dois capítulos específicos referentes ao assunto estudado que são os artigos 14 e 

15. O primeiro tema se refere: 

 

1 AS NORMAS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA 
Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
VII – gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
[...] 
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 [...] (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). 

 

 Como na Constituição Federal de 1988, consta na LDB a 

inexistência da educação privada para atender à gestão democrática em seus 
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estabelecimentos e com isto Paro (2007, p. 74) faz a crítica ao afirmar, “por aqui dá 

para perceber a que disparates nossos legisladores se prestam, quando, cedendo à 

ânsia do lucro representada nos loobies dos interesses privados, permitem que a 

lógica do mercado se sobreponha à razão e aos interesses da sociedade”.  

 Além disto, ao afirmar que o PPP (Projeto Político Pedagógico) deve 

ser construído com a participação dos profissionais da Educação, deixa a impressão 

de que os educadores não reconhecem este fator no qual é indispensável, não 

tendo a possibilidade de elaboração de outra forma ou descaracterizaria o objetivo 

deste documento para atender as necessidades de funcionamento da escola.  

 Existe, também, o fator que ao estabelecer a “II – participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 

1996b), segundo Paro (2007, p. 74) “sequer estabelece o caráter deliberativo que 

deve orientar a ação desses conselhos, outra conquista da população que se vem 

implantando nos diversos sistemas de ensino”. Por fim, em vez de se descrever na 

lei especificadamente o trabalho desenvolvido, deixa-se de realizar a: 

 

[...] adequação de importantes aspectos da gestão escolar, com a 
própria reestruturação do poder e da autoridade no interior da escola, 
deixa também à iniciativa de estados e municípios – cujos governos 
poderão ou não estar articulados com interesses democráticos – a 
decisão de importantes aspectos da gestão, como a própria escolha 
dos dirigentes escolares (PARO, 1996 apud PARO, 2007, p. 75)  

 

 O segundo tema é de importância para o desenvolvimento de uma 

educação de qualidade, pois se refere às condições de trabalho dos profissionais 

das escolas o que se reflete no modo como o ensino e aprendizagens estão 

ocorrendo. Os trechos a serem analisados são:  

 
2 CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ESCOLA 
Art. 4º - O dever do Estado com a educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
[...] 
IX – Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 
Art. 25 – será objetivo permanente das autoridades responsáveis 
alcançar relação adequada entre o numero de alunos e o professor, 
a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. 
Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das 
condições disponíveis e das características regionais e locais, 



 30 

estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo 
(BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). 

 

 Inicialmente o Art. 4º estabelece o dever do Estado perante a 

Educação pública sendo que as garantias citadas a cima como sabemos estão 

contraria perante a lei, pois a preocupação esta no acesso a educação em termos 

quantitativos, já o caráter qualitativo passa a ser reduzido com o aumento dos alunos 

sem o aumento de instituições e professores para atendê-los.  

 Para Paro (2007, p. 76) esta realidade “trata-se, na verdade, da 

grande farsa educacional que consiste em separar conceitos como qualidade e 

quantidade, que são dialeticamente interdependentes, para mistificar a realidade de 

nosso pseudo-ensino”.  

 No Art. 25, são tratadas as condições de trabalho para os 

professores, sendo das autoridades responsáveis o dever de garantir a quantidade 

de alunos e professores adequada, e, como já cansamos de ver nas informações da 

mídia, a existência de superlotação de turmas e junção o que desfavorece a prática 

de aulas diferenciadas. A carga horária também deveria se respeitar as condições 

humanas dos professores, todavia com os baixos salários há a necessária de se 

trabalhar em vários turnos o que prejudica os horários no qual os professores 

estariam planejando as aulas e os desgastam desfavorecendo o desempenho de 

ensino destes.  

 No parágrafo único, existe a abertura para atender as necessidades 

locais, mas, se ao estabelecer o parâmetro para o atendimento da educação de 

acordo com as condições disponíveis as regiões de pobreza e violência estarão 

sempre destinadas a práticas educativas sem uma infra-estrutura que garanta 

melhorias nas aprendizagens.  A seguinte temática aborda: 

 

3 A AUTONOMIA DA ESCOLA 
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 (BRASIL, 
1996b apud PARO, 2007). 

 

 Ou seja, a autonomia pedagógica e administrativa favorece as 

práticas da gestão democrática, pois, podem atender às demandas de determinada 

instituição de acordo com suas especificidades, favorecendo a implantação de novas 
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ações advindas de decisões coletivas que podem melhorar as relações 

democratizantes, tanto o processo de ensino-aprendizagem como as condições de 

organização na administração.  

 Entretanto, devemos verificar uma ressalva a autonomia da gestão 

financeira o que se reproduz cortes nas verbas destinadas a educação e a 

necessidade de desenvolver práticas para arrecadação, com a finalidade de atender 

a instituição. Assim, perde-se tempo, esforços físicos e psíquicos dos profissionais 

da educação, prejudicando um tempo que poderia ser destinado a tomada de 

decisões mais importantes que levariam a mais reflexões e lutas dos direitos para a 

melhoria da comunidade. Desta forma:  

 

Percebe-se, pois, que num dado momento veio contribuir para a 
abertura de canais de participação da comunidade nas decisões da 
escola, por outro, foi utilizada para fomentar o compartilhamento das 
responsabilidades que, até então acreditava-se, cabiam ao Estado e 
não à comunidade intra-escolar, especialmente no que diz respeito 
ao financiamento e captação de recursos (LENARDÃO; SANTOS, 
2009, p. 31). 

 

 A mais extensa parte retirada da LDB se tratando da gestão 

democrática é trabalhada a participação.  

 

4 A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO ESCOLAR  
Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento; 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 
de integração da sociedade com a escola; 
VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
proposta pedagógica.  
Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 
[...] 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). 

 

 O Art. 12 alerta para o atendimento das normas gerais de ensino e 

da própria instituição. Em seguida, como já sabemos, trata da elaboração do PPP 
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que deve ser a partir da participação dos educadores e acrescenta que seja 

realizada a execução e a informação de como deste documento está sendo posto 

em prática.  

 Também é destacada a preocupação o empenho dos alunos e seu 

direito de recuperação como a informação aos pais de suas freqüências e 

rendimentos, tais aspectos imprescindíveis para a manutenção do ensino. Na 

organização da escola é garantido o cumprimento dos dias letivos, as funções de 

cada docente a verificação de seu trabalho. Finalmente, trata-se da implantação da 

relação escola- família-comunidade para os gestores e no Art. 13, aos docentes para 

promoverem também ações que favoreçam a participação e a integração.  

 

5 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS DIRIGENTES 
Artigo 643 – A formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional para a educação básica será feita em cursos de 
graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantia, nesta formação, a base comum 
nacional (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). 

 

 Este tema pretende abordar a necessária de formação em 

graduação para os administradores e coordenadores de instituições de ensino, mas 

sabemos que os detentores de muitas instituições privadas possuem outras 

formações acadêmicas ou até não possuem graduação, assim como algumas 

instituições públicas.  

 Então, paramos para refletir qual a qualidade do ensino em uma 

instituição na qual a direção não possui nem as condições de estudo primárias como 

a graduação de Pedagogia para atender as especificidades das práticas 

pedagógicas? O que tem se visto são relações arbitrárias devido à ignorância destes 

dirigentes com a coordenação do corpo docente, o que gera prejuízos para a 

educação dos alunos devido ao aumento de estresse gerado por ações 

verticalizadas e trocas de experiências desagradáveis.  

 Por último, existe o tratamento da escolha dos dirigentes das 

escolas: 

 

6 A ESCOLHA DE DIRIGENTES ESCOLARES 
Art. 67 – Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos a 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
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I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
[...] 
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos 
termos das normas de cada sistema de ensino (BRASIL, 1996b apud 
PARO, 2007). 

 

 Assim, Paro (2007, p. 80) defende um concurso público que não se 

restrinja aos saberes administrativos, pois segundo o autor, o que importa são os 

conhecimentos pedagógicos. Mas, na verdade “em vez disso, o que se deseja é que 

os tomadores de decisão envidem esforços para conceber sistemas eletivos de 

escolha dos dirigentes, capazes de lhes dar a legitimidade política necessária ao 

desempenho de suas funções”. E, infelizmente os reflexos gerados por gestões de 

ações verticalizadas são: 

 

Conseqüentemente, uma tal estruturação deveria estabelecer, ao 
mesmo tempo, que a direção da escola não ficasse, como hoje, 
concentrada exclusivamente na autoridade de um diretos que, sem 
condições objetivas de perseguir propósitos educativos, se vê  
compelido a atender aos ditames do Estado, sem nenhuma ligação 
com aqueles a quem os serviços escolares deveriam beneficiar. É 
neste sentido que a escolha dos dirigentes, acima de qualquer 
solução burocrática ou clientelista, deve passar necessariamente 
pela manifestação da vontade dos dirigidos, de modo a 
comprometer-se de fato com os que fazem a educação escolar e, 
acima de tudo, com os usuários diretos (alunos) e indiretos (pais e 
comunidade em geral) de seus serviços (PARO, 2007, p. 81). 

 

 As discussões sobre os dirigentes são de essencial relevância para 

a gestão democrática, pois tudo o que identificamos enquanto garantias da LDB só 

podem ser colocadas em prática com relações horizontais e democratizadoras.  

Caso contrário, os diretores conduzirão as instituições segundo suas vontades e 

“ditaduras”, não desenvolvendo a autonomia pedagógica e a participação na tomada 

de decisões, o que se conduz para fatos repreensivos e de pouca expressão crítica-

reflexiva.  Ainda, precisamos levar em conta que: 

 

Pode-se afirmar que a nova LDB por um lado, deixa de definir o que 
entendemos por “gestão democrática”, e por outro reforça o caráter 
de unidade individualizada da escola enquanto executora das 
políticas educacionais. Na medida em que a nova LDB não criou um 
Sistema Nacional de Ensino contemplando todos os níveis e graus, o 
princípio da fragmentação predominou, porque além da divisão da 
base de cada sistema a partir das escolas, faculdades, 
universidades, organizações autônomas, entre outras, consideradas 
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unidades independentes no processo de gestão da atividade 
educativa (SAVIANI, 1997 apud VIRIATO, 2001, p. 179). 

 

 Contudo, a LDB ao delimitar a garantia da gestão democrática 

tentou atender as necessidades das instituições públicas e privadas. Outro fator 

preponderante foi à descentralização dada à autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira, no qual reforçou a semelhança dos mecanismos do capital com a busca 

do Estado pouco intervencionista. Também como aponta Viriato (2001, p. 179), 

faltou o documento atender a todos os níveis de ensino sem a fragmentação 

apresentada. Já os benefícios apontados foram referentes à participação tanto na 

construção do PPP e da comunidade nas relações da escola o que, segundo Paro 

(2007), não passa apenas de uma característica óbvia deste modelo de gerir as 

instituições escolares.  
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4. A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

4.1. O Conceito de Democracia  

 

 A palavra democracia foi utilizada inicialmente na Antiguidade pelos 

gregos em sua formação de Estado, sendo o povo que mais contribuiu para a 

política. Todavia os percursos que a história sofreu levaram a períodos autoritários 

como na Idade Média com o Absolutismo e no final deste modelo de organização 

política que surge novamente a democracia: 

 
Vejam então como é que se tece todo o raciocínio. Os homens são 
essencialmente livres; essa liberdade se funda na igualdade natural, 
ou melhor, essencial dos homens, e se eles são livres, então podem 
dispor de sua liberdade, e na relação com os outros homens, 
mediante contrato, fazer ou não concessões. É sobre essa base da 
sociedade contratual que as relações de produção vão se alterar: do 
trabalhador servo, vinculado à terra, para o trabalhador não mais 
vinculado a terra, mas livre para vender a sua força de trabalho e ele 
a vende mediante contrato (SAVIANI, 1989, p. 51). 

 

 

 A liberdade é, neste período, identificada como abertura para o 

indivíduo mudar de vínculo de trabalho, mas vale lembrar que as relações 

estabelecidas são as mesmas, somente muda a classe dominante que passa do 

senhor feudal para a burguesia detentora do capital.  

 Esta liberdade, no decorrer dos tempos, continua sendo defendida 

pela classe dominante burguesa, independente do modelo de produção, e chega 

aos dias atuais aliado às práticas da democracia defendida pelo Estado e as 

influências neoliberais, portanto, 

 

a burguesia tem uma disciplina mecânica que exclui a livre adesão 
dos indivíduos. Não necessita, e chega mesmo a dispensar, a 
participação da massa salvo nos rituais eleitorais. Rituais, visto que 
muitas vezes se trata de mero exercício de legitimação política. Fora 
disso o cidadão é alguém a quem formalmente se homenageia, mas 
que não se leva a serio. “A disciplina que o Estado burguês impõe 
aos indivíduos faz deles súditos que têm a ilusão de influir sobre o 
desenrolar dos acontecimentos”. A disciplina dos trabalhadores tem 
que fazer do súdito um cidadão (DIAS, 1991, p. 5, apud, 
LENARDÃO, 2003, p. 19). 
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Mas é sobre estas práticas democráticas que a massa popular esta 

condicionada a reproduzir suas ações e vão conduzir também a Educação. Todavia 

tal liberdade garantida pela democracia é limitada e não permite ao cidadão praticas 

verdadeiramente democratizantes que garantam sua participação efetiva: 

 

No entanto, é sobre essa base de igualdade que vai se estruturar a 
pedagogia da essência e, assim que a burguesia se torna a classe 
dominante, ela vai, em meados do século passado, estruturar os 
sistemas nacionais de ensino e vai advogar a escolarização para 
todos. Escolarizar todos os homens era condição de converter os 
servos em cidadãos, era condição de que esses cidadãos 
participassem do processo político, e, participando do processo 
político, eles consolidariam a ordem democrática, democracia 
burguesa, é óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito 
claro. A escola era proposta como condição para a consolidação da 
ordem democrática (SAVIANI, 1989, p. 51). 

 

 O papel da burguesia neste momento foi de transformar os servos, 

antes indivíduos despolitizados, em cidadãos dotados de estudos e capazes de 

participarem do processo político. Nesta etapa se priorizou a educação para todos, o 

que aparenta serem práticas de boas ações da classe burguesa, mas não era o 

objetivo. A verdadeira finalidade era a instituição da democracia, em detrimento de 

outros modelos de poder como o Absolutismo.  

 Assim, a burguesia se tornava, além de detentora de riqueza, a 

classe que tomaria o poder e formaria um novo modo de conduzir o Estado. 

Entretanto, Saviani (1989) ressalta que as práticas escolares para a democratização 

foi coordenada não para aprendizagens reflexivas, pois comprometeria a garantia do 

poder da burguesia. 

 

Ocorre que a história vai evoluindo, e a participação política das 
massas entra em contradição com os interesses da própria 
burguesia. Na medida em que a burguesia, de classe em ascensão, 
portanto, de classe revolucionária, se transforma em classe consolida 
no poder, aí os interesses dela não caminham mais em direção à 
transformação da sociedade; ao contrário, os interesses dela 
coincidem com a perpetuação da sociedade (p. 52). 

 

 O referido autor relembra a reação que a burguesia tomou ao 

perceber que detinha o poder ante as outras classes. Com isto, a busca por ações 

democratizadoras, com a participação da massa, buscada anteriormente com as 
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práticas escolares, passa a ser perigosas para que a burguesia se mantenha no 

poder o que se tornou sinônimo de ameaças.  

 Devido a estes fatores, a democracia se desenrolou nesta 

perspectiva de poder entre uma classe dominante e as demais, chegando na 

atualidade com uma definição supostamente neoliberal.  Entretanto, não devemos 

ficar restritos a estes moldes de poder, é necessário lutar para garantir as 

reivindicações estabelecidas, ou seja, precisa-se 

 

[...] de um projeto hegemônico que pressupõe a proliferação dos 
movimentos sociais de base, a presença de um sindicalismo 
combativo e politizado [...] e a mediação política de partidos 
programaticamente estruturados e socialmente homogêneos (o que 
não é sinônimo de “ideologizados” ou estreitamente classistas) 
(COUTINHO, 1992, p. 59 apud LENARDÃO, 2003, p. 20) (grifos 

meus). 

 

 Somente com a busca por melhorias que a sociedade terá a 

cidadania e a democracia assistidas. Não existe uma democracia e liberdade 

limitada, o que ocorre é uma falseação por parte da classe dominante e a ideologia 

neoliberal com discursos ilusórios. Já no âmbito escolar, tal democracia e liberdade 

de fato, é possível ser desenvolvida com a gestão democrática que permite 

mobilizações no interior dos espaços educativos. 

 

4.2. Gestão Democrática X Gestão Compartilhada  

 

 Com a democratização do Brasil pós-ditadura militar, a Educação se 

beneficiou com as reformas do Estado, e a Gestão Democrática passou a fazer parte 

das políticas públicas, como já vimos anteriormente na Constituição Federal de 1988 

e com a LDB de 1996. Tal modelo de conduzir o trabalho dentro das instituições 

escolares priorizou a participação para se realizar discussões que favoreçam na 

construção de uma educação de qualidade.  

 Assim, não temos como negar a influência Neoliberal, como consta 

na LDB no que se refere à autonomia da escola no seu Art. 15, que defende a 

autonomia financeira, representando a diminuição da intervenção do Estado e cortes 

em investimentos.  
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 Todavia, se tratando da realidade Paranaense entre 1991 a 1994, no 

governo de Requião, e de 1995 a 1998 no governo Lerner, houveram aplicações 

piores do neoliberalismo nas mudanças referentes a condução da gestão escolar 

devido à influência do financiamento do Banco Mundial e seu Projeto de Qualidade 

da Educação Básica.  

 Tais alterações refletiram na implantação de qualidade vinculada às 

idéias das teorias das ciências administrativas modernas, sobretudo aos programas 

denominados de “Qualidade Total”. Os pensamentos eram elaborados da seguinte 

forma: “se a gestão da escola for orientada pelos princípios administrativos, já 

testados nas empresas privadas, a educação alcançará maior eficiência e equidade” 

(VIRIATO, 2001, p. 183). Com esta realidade segundo Viriato (2001), foram nos 

 

[...] governos Requião (1991-1994) e Lerner (1995-1998) que ocorreu 
um deslocamento da proposta de “gestão democrática”, anunciada 
até 1994 pelo governo estadual, para a proposta de gestão 
compartilhada, anunciada a partir de 1995. A mudança na 

denominação da gestão e do sistema significa uma mudança de 
concepção de autonomia, de participação e de gestão da escola (p. 
183). 
   

 Portanto, a concepção de descentralização e autonomia estava 

ligada principalmente a diminuição da intervenção do Estado na Educação, 

transferindo a responsabilidade para as comunidades arrecadarem recursos 

financeiros com o discurso de que com a participação nas escolas ocorreria um 

espaço para a democratização. Construíram até dois eixos para a “gestão 

democrática”, a educação para a modernidade e a construção da escola cidadã. 

Mas os princípios explicitam claramente os objetivos: “o envolvimento da 

comunidade, a autonomia para a escola elaborar o projeto político pedagógico e a 

avaliação de desempenho. Verifica-se, ainda, que o ideal de igualdade social estava 

no ideal de escola cidadã” (VIRIATO, 2001, p. 184), mesmo que a finalidade do 

Governo era gastar menos com a Educação. Segundo a mesma autora somente 

 

no período 1995-1998 a SEED/PR apresenta enquanto objetivo 
maior, a constituição de uma gestão compartilhada, flexibilizando os 
mecanismos do sistema de ensino para atingir a meta da excelência 
nas escolas. Identifica um vínculo da política educacional deste 
período com os princípios da Qualidade Total, explicitando na origem 
do discurso da gestão compartilhada, o modelo de administração 
empresarial de gestão participativa (VIRIATO, 2001, p. 184). 
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 A participação era realizada de forma centralizada, não havendo 

realmente a possibilidade de se colocar as reflexões existentes. Assim, a Gestão 

Democrática passou a ser vista erroneamente como sendo similar à Gestão 

Compartilhada, o que tem o papel fundamental nos ideais neoliberais, e isto tem se 

desenvolvido “[...] materialmente um tipo de gestão extremamente autocrática, 

autoritária e hierarquizada, sob o manto discursivo da gestão democrática” 

(LENARDÃO; SANTOS, 2009, p. 31), prejudicando na construção conceitual da 

verdadeira Gestão Democrática. Pois, 

 

a ambigüidade destes temos têm contribuído para criar um consenso 
em torno de uma “gestão democrática” reduzida à “gestão 
compartilhada” que possibilite a privatização do Ensino, pois em 
nome da descentralização, da participação e da autonomia, o Estado 
vem se desobrigando de seu papel de mantenedor das escolas 

públicas (VIRIATO, 2001, p. 179). 

 

 Ou seja, a gestão compartilhada está baseada no ideário neoliberal 

que 

[...] possui alguns princípios que traduzem o modo mercantil adotado 
nas políticas educacionais, reforçando o individualismo, o 
empreendedorismo, a coerência, a produtividade e o lucro como 
fatores estimuladores de uma “melhor” organização da sociedade e 
que também devem estar presentes na gestão da educação 
(LENARDÃO; SANTOS, 2009, p. 31). 

 

 Devido à disseminação de gestores pautados no neoliberalismo 

segundo LENARDÃO; SANTOS (2009, p. 34), “as instituições passaram a ser 

reconhecidas como agentes voltadas para o desenvolvimento das competências e 

habilidades do indivíduo”, de acordo com a educação empreendedora, com isto:  

 

no campo da educação essa desordem fixou-se nos espaços 
escolares com claros objetivos de despolitização da população, 
reduzindo-se em larga escala elementos que solidificam a 
naturalização das relações mercadológicas e autoritárias 
implementadas de forma consensual por muitos gestores escolares, 
que aderiram ao programa neoliberal” (LENARDÃO; SANTOS, 2009, 
p. 34). 

 

 E para reforçar este tipo de comportamento, as escolas tiveram um 

instrumento controlador da gestão, com os Prêmios de Excelência para escolas que 
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garantissem “excelência, eficiência, produtividade” de acordo com que o órgão 

(SEED) responsável pelas fiscalizações. Tudo porque, 

 

no capitalismo a relação de dominação baseia-se em grande medida 
na autoridade, não como categoria imposta, mas como elemento que 
erige o próprio consentimento do dominado. A submissão do 
indivíduo deve ser justificada. A autoridade, portanto, deve ser 
“neutra”, abstrata, encarnar uma entidade ideal para que possa se 
impor a todos, e ser instrumento de dominação. [...] foi preciso 
desenvolver, no âmbito da ideologia, uma teoria da liberdade para 
justificar a dominação pelo “consentimento”. [...] Embora continuem 
existindo elementos coercivos, o “chicote” dá lugar ao prêmio, ao 
salário, à persuasão (RAMOS, 1978, p. 102-103 apud LENARDÃO, 

2003, p. 23). 

 

 Em detrimento desta realidade a Gestão Democrática tem seu papel 

pautado na formação crítica da sociedade para conseguirem se libertar da alienação 

imposta pela classe dominante. Mesmo sabendo das brechas existentes na 

Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996, ao garantir a democratização no 

modo de gerir as instituições de ensino somente de caráter público dentre outros 

fatores. Ainda, assim: 

 

A gestão denominada de democrática tem como meta a criação de 
mecanismos que viabilizam a participação na gestão da escola. Este 
quadro esbarra na estrutura do Estado e do sistema de ensino, ainda 
muito centralizadora, em que as pessoas envolvidas não assimilaram 
concepções e práticas democráticas. Contudo, a insistência na 
concretização de uma gestão democrática possibilita a emergência 
de experiências, debates e questionamentos que podem favorecer a 
proposta (SILVA, 2001, p. 149 apud LENARDÃO; SANTOS, 2009, p. 
35). 

 

 As práticas democratizadoras, como sabemos, não são 

desenvolvidas na sua íntegra, existem influências neoliberais que impulsionam a 

população a manter comportamentos que condizem a participações falseadas como 

vimos na gestão compartilhada. Todavia, como afirma Silva (2001 apud LENARDÃO; 

SANTOS, 2009, p. 35), mesmo tendo consciência da falta de compreensão sobre 

ações democratizantes, é necessário manter a gestão democrática no interior da 

escola para se desenvolver o que se pede e reforçar a sua existência e também por 

que 

a escola é um espaço de livre circulação de ideologias onde a classe 
dominante espalha suas concepções, ao mesmo tempo que permite 
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a ação dos intelectuais orgânicos rumo ao desenvolvimento de 
práticas educacionais em busca da democratização (HORA, 1994, p. 
34). 

 

 Ou seja, defendendo a democracia, devemos aceitar que exista a 

dialética no interior das escolas, justificando a necessária de se manter a gestão 

democrática para se ter discussões advindas da classe dominante e da massa 

popular. Por conseguinte, continuaremos sob influências neoliberais e ao mesmo 

tempo estaremos defendendo os interesses de grande parcela da sociedade, não se 

calando mais diante das injustiças. Portanto, Hora (1994) chama a atenção para 

 

a possibilidade de uma ação administrativa na perspectiva de 
construção coletiva exige a participação de toda a comunidade 
escolar nas decisões do processo educativo, o que resultara na 
democratização das relações que se desenvolvem na escola, 
contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo-pedagógico (p. 
49). 

 

 Além de se reproduzir o que está garantido por lei, a mobilização 

coletiva da gestão democrática permitirá como vimos melhorias em sua estrutura. 

Compreendendo que temos consciência da importância de tal modelo de 

organização nas escolas e sabemos das limitações sofridas pelas barreiras postas 

pelo poder exercido da classe dominante, seja na história, na elaboração das leis ou 

em discursos invisíveis que introduzem sua ideologia. Mesmo assim,  

 

a defesa da gestão escolar democrática se pauta na confiança que 
esta forma de organização da escola pública favoreça a efetivação 
da especificidade desta instituição, socializando o conhecimento 
histórico da humanidade e elevando a cultura geral da população, 
reduzindo a exclusão social (LENARDÃO; SANTOS, 2009, p. 39). 

 

 Lembramos que a função social da escola é de transmitir os 

conhecimentos historicamente construídos pela humanidade e estes ensinamentos 

não podem ocorrer arbitrariamente, pois a gestão democrática parte da participação 

efetiva e na sala de aula, sendo também necessárias as discussões dos alunos.  

 Com isto, partindo de uma educação significativa que se releva o 

contexto do aluno e sua realidade se torna possível reduzir o número de exclusão 

social com a busca de práticas reflexivas que conduzam a luta pelos direitos dos 

cidadãos. 



 42 

4.3. Descentralização, Autonomia e Participação  

 

 A gestão democrática, garantida para a escola pública, é 

assegurada pela Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, sendo os direitos à 

descentralização, autonomia e participação com influência dos interesses 

neoliberais, período da elaboração da reforma do Estado, mas: 

 

Sem dúvida, a descentralização, a autonomia e a participação 
constituem-se em categorias fundamentais para se concretizar uma 
gestão democrática. Entretanto, precisamos fazer uma análise crítica 
destes conceitos, visto que, estes podem encobrir os propósitos da 
ofensiva neoliberal de diminuição do papel do Estado de mantenedor 

das políticas sociais (VIRIATO et al., 2001, p. 176). 

 

 Assim, trataremos dos três pontos âncoras da gestão democrática 

partindo da descentralização das organizações da Educação. A autora Oliveira 

(2002) apresenta o contexto da inserção da desregulamentação e seus propósitos 

ao afirmar que: 

 

A descentralização que se apresenta como estratégia administrativa 
das reformas dos anos 90 traz como principal eixo a flexibilização e 
desregulamentação da gestão pública, com a justificativa de busca 
de melhoria no atendimento ao cidadão/contribuinte, reduzindo 
mediações (p. 128). 

 

Identificamos então, na LDB de 1996, que a descentralização é 

tratada da seguinte forma no tópico 1. As Normas de Gestão Democrática da Escola 

no “Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino publico na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios:” (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). Também 

consta no tópico 2. Condições de trabalho na escola, no Art. 4º no “Parágrafo único. 

Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das 

características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do 

disposto neste artigo.” (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). A autora Oliveira (2002) 

ressalta também como:  

 

Podemos considerar que o processo de descentralização, então, 
começa a ocorrer, sobretudo a partir da tentativa de municipalização, 
defendida como a possibilidade de permitir às populações maior 
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controle sobre a gestão das políticas públicas pela proximidade física 
com os meios de decisão e gestão das mesmas. (p. 127) 

 

Ou seja, a União passa aos Estados algumas responsabilidades e 

este transfere para os Municípios, que por sua vez, permitem mais autonomia nas 

relações das instituições escolares de caráter público.  Entretanto, este processo de 

descentralização deve ser conduzido com princípios que garantam a integridade da 

massa popular, pois: 

 

Dependendo do modo como a descentralização se apresente esta 
poderá escamotear a crise educacional que está posta em nosso 
país, e poderá ratificar o consenso de que o Estado centralizado é 
ineficiente, clientelista e burocrático, e que somente o mercado 
poderá garantir resultados mais eficientes e eficazes. Daí a 
necessidade de descentralizar as políticas educacionais para que a 
população participe dos problemas educacionais e se responsabilize 
por eles (VIRIATO et al., 2001, p. 178). 

 

Caso contrário, continuarão as políticas de descentralização com 

críticas neoliberais ao Estado centralizador, mas que não se teve verdadeiramente a 

chance de desenvolver seu papel pela repressão sofrida, para o oportunismo da 

perpetuação do poder dos que detém o capital. Sendo que a descentralização leva a 

autonomia, que possibilita a participação no interior das instituições escolares, 

todavia esta linha de raciocínio se pautado em ideais da classe dominante pode 

levar em muitos casos aos: 

 

[...] estudos que comprovam que a participação se reduz a um canal 
legitimo de manutenção do “status quo”, verdadeira forma de 

representar o poder central. Isto significa que a descentralização, 
utilizada de forma ambígua, no seu processo de desenvolvimento, 
pode camuflar, ou mesmo, favorecer a participação de alguns em 
detrimento de outros, de acordo com os interesses de quem detém o 
poder (VIRIATO et al., 2001, p. 177). 

 

Precisamos, assim, utilizar a descentralização, que leva à autonomia 

garantida às instituições escolares, com ações de desprendimento à manutenção da 

ordem social.  Pois, consta na LDB de 1996 no tópico 3. A Autonomia da Escola que 

no “Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares publicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
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financeiro público” (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). Resultando na abertura das 

relações da escola pública com disseminação da participação na gestão 

democrática, pois: 

 

Um dos argumentos que os Órgãos Centrais têm utilizado para 
justificar sua política de descentralização é o de contar com a 
participação da comunidade escolar. Sob esta perspectiva, trata-se 
de propiciar condições para que a comunidade participe nas 
questões administrativas, pedagógicas e financeiras, a fim de que, 
deste modo, melhore a eficiência, a eficácia e a qualidade da escola 

pública, concretizando assim, a sua “democratização” (VIRIATO et 
al., 2001, p. 177). 

 

Sendo a escola possuidora das dimensões financeira, administrativa, 

pedagógica e relacional, no âmbito financeiro, existe a organização econômica da 

instituição escolar, sendo possível à comunidade escolar, ter conhecimento de como 

os repasses de verbas estão utilizados com a prestação de contas ou com tomada 

de decisões sobre qual a necessidade está em primeiro lugar para se usar os 

recursos financeiros.  

A administração é constituir e dar seguimento no trabalho oferecido 

pela escola e tem espaço para participação na sua composição com o Conselho 

Escolar e agremiações que veremos especificadamente no próximo subtópico. Já na 

questão pedagógica, a participação deve ser levada em conta, desde que não seja 

invadida a especificidade pedagógica, na qual somente pode atuar um profissional 

formado na área. Mas a elaboração do PPP, feita com a coletividade, do mesmo 

modo que no processo de ensino-aprendizagem, com diálogo família-escola, ajudam 

no desenvolvimento da criança, devendo ser colocados em prática.  

No que se refere à dimensão relacional, compreendemos que são as 

trocas de experiências direcionadas com ações democratizadoras, tanto por parte 

dos profissionais das instituições de educação como da comunidade local, 

demonstrando, assim, as representações na atuação da comunidade no contexto 

escolar. 

Segundo Viriato (et al., 2001, p. 176), no interior das escolas estas 

dimensões são trabalhadas da seguinte forma: “[...] enquanto um elemento da 

organicidade de um sistema descentralizado, no qual, a instituição tenha autonomia 

de decisão financeira, pedagógica e administrativa e conte com a participação de 

seus membros para tomar decisões coletivas”. Tais aspectos podem ser trabalhados 
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com relações verticais com práticas de autoritarismo ou horizontais com ações 

democráticas.  

 Para Bordenave (1992, p. 22 apud AOYAMA; SILVA; PERRUDE, 

2003, p. 182) a “participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte”, ou seja, na 

perspectiva da gestão democrática, a participação acontece para que se ocorra 

decisões coletivas em todas as dimensões. Portanto, fazer parte ou ter parte não 

garante a efetivação de uma participação e os cidadãos podem estar inseridos em 

práticas coletivas sem a possibilidade de intervenção. E, já no caso de se tomar 

parte, como afirma Viriato et al. (2001, p. 176), é como ocorre as participações 

coletivas de fato para se definir decisões, ou seja, com a tomada de 

responsabilização de todos os participantes e com a abertura para se tornar públicas 

as reflexões. 

 Vale ressaltar, que a participação é garantida pela Constituição 

Federal de 1988 no Capitulo II no Art. 10, ao afirmar que “é assegurada a 

participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 

[...]” (BRASIL, 1988). Também o mesmo, aborda no Capítulo VII no Art. 37 “[...] 

menções a procedimentos que ampliam à participação dos usuários de serviços 

públicos ou funcionários, na avaliação dos serviços prestados e no acesso a 

registros informativos da administração” (CAMARGO; ADRIÃO, 2007, p. 65).  

 Já na LDB de 1996, a participação é delimitada no tópico As normas 

da gestão democrática da escola no Art. 14, ao garantir “I – participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;” e  a “II – 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes [...]” (BRASIL, 1996b apud PARO, 2007). No quarto tópico, A 

participação da comunidade na gestão escolar consta, no Art. 12, “VI – articula-se 

com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com 

a escola;” e no “Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: [...] VI – colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade” (BRASIL, 

1996b apud PARO, 2007). 

 Todavia, na gestão compartilhada, a sociedade faz parte das 

instituições escolares, pois ocorre “[...] que procedimentos operacionais e divisão de 

„tarefas‟ com a comunidade passam a ser de responsabilidade das escolas” 

(AOYAMA; SILVA; PERRUDE, 2003, p. 184). Começa a existir, então, o equívoco de 
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se pensar a participação na gestão democrática e na gestão compartilhada de modo 

semelhante, pois ambas garantem a participação no interior da escola.  

 Portanto, é necessário que os educadores e a comunidade escolar 

consigam compreender a participação democrática de fato e não se deixem levá-los 

por ideologias neoliberais, nas quais a participação é a realização de simples tarefas 

sem perspectivas de tomada de decisões. Segundo as mesmas autoras, o modelo 

de participação da gestão compartilhada teve os seus primórdios: 

 

[...] no contexto da reforma do Estado, na década de 90, a 
participação é ressignificada a partir de pressupostos neoliberais, 
caracterizada pelo imediatismo, mascarando uma relação de poder 
desigual, de conteúdo ideológico. Assim, ao invés da participação se 
tornar a matriz para a construção de uma sociedade democrática, 
participativa, segundo Bobbio (1989), ela se torna instrumento 
imprescindível para a minimização do papel do Estado nas políticas 
sociais (AOYAMA; SILVA; PERRUDE, 2003, p. 183). 

 

 Segundo Hora (1994, p. 59) “[...] é preciso compreender as 

concepções de comunidade e as relações que a escola estabelece com seu 

contexto social imediato” para que se possa fazer a articulação escola-comunidade. 

Podemos ainda observar que: 

  

Em muitas regiões, a escola é única ou uma das poucas entidades 
organizada, o que permite ser ela transformada em centro 
comunitário. Em muitos momentos, a escola tem sido utilizada por 
outras instituições com este objetivo e ela mesma, em outros casos, 
partindo de determinados posicionamentos ante a educação e sua 
responsabilidade social, tem buscado em relacionamento maior com 
seu contexto imediato, em que passa a desempenhar novas funções 
(HORA, 1994, p. 64). 

 

É de extrema importância que toda a busca da participação 

democrática tenha por objetivo um fim social, caso contrário, não teria função nas 

organizações educacionais, pois: 

 

Uma boa ou má gestão educacional exercera uma influência 
relevante sobre a possibilidade de acesso as oportunidades sociais 
de vida em sociedade, pois organização da escola e sua gestão 
revela seu caráter excludente ou includente [...]. A análise das 
possibilidades da administração da educação como prática 
educacional destinada não à manutenção, mas à construção coletiva 
e organizacional da instituição educativa vinculada ao projeto político 
pedagógico da escola, tendo como referencial o contexto global e as 
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teorias contemporâneas que valorizam a potencialidade e a 
capacidade participativa do ser humano, ressignificam o valor dessa 
prática, conferindo a de gestão educação, as fraquezas institucionais 
e humanos que resultam em exclusão, desigualdades e injustiça 
(FERREIRA, 2001, p. 296-297).  

 

Ou seja, a aproximação da população com a escola pode 

estabelecer propostas que estejam de acordo com o contexto social dos alunos, 

desenvolvendo mecanismos para a melhoria da qualidade da educação com 

aprendizagens significativas. Sendo, portanto, compreendidas questões no interior 

da escola, abordando sua realidade. Desta forma, práticas arbitrárias da imagem 

estereotipada da comunidade não acontecerão. Foi partindo desta perspectiva que: 

 

[...] o provimento de cargos administrativos de direção nos diferentes 
níveis de ensino foi se fazendo, em alguns estados e municípios, por 
meio de eleições diretas, exigindo do eleito representatividade e 
compromisso com o nível de ensino que administra. Do ponto de 
vista do discurso, geralmente os diretores eleitos pretendiam 
qualificar os fins de sua administração no sentido de uma gestão 
democrática, o que deveria significar a democratização das relações 
de poder no interior da área administrada e a ampliação dos espaços 
participativos de decisão que, saindo de um único centro de poder, 
culminassem com o exercício de uma administração colegiada. 
(FORTUNA, 2000, p. 109).  

 

Todavia, nem sempre este é um fato colocado em prática, um exemplo 

são os municípios que possuem diretores concursados que tomam as instituições 

escolares como sendo de sua propriedade. Não abrindo oportunidades para o 

envolvimento com a população, muitas vezes sendo os responsáveis pela falta de 

estímulo e distanciamento da sociedade para com a escola. Mesmo sabendo que há 

dificuldades quanto ao local para articulações com a família-escola. Paro (1997, p. 

19) afirma: 

 

O que não se pode é tomar os determinantes estruturais como 
desculpa para não fazer nada, esperando-se que a sociedade se 
transforme para depois transformar a escola. Sem a transformação 
na prática das pessoas não há sociedade que se transforme de 
maneira consistente e duradoura. 

 

Compreendemos que a descentralização, autonomia e participação 

são existentes e asseguradas por lei, mas colocadas em pratica contribuirão para a 

Educação dependendo de qual finalidade se busca. Ou seja, se tiver a influência dos 
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princípios neoliberais o objetivo será manter a ordem do status quo, já se mantiver a 

finalidade da emancipação da massa popular a Educação buscada será a crítica-

reflexiva garantindo uma Educação de qualidade.  

   

4.4. Instâncias Colegiadas  

 

As instâncias colegiadas são compostas por: Conselho Escolar, Conselhos de 

Classe, Associação de Pais e Mestres (APM) e o Grêmio Estudantil, para se colocar 

em prática a participação nas escolas públicas. Foram adotadas estas oportunidades 

de envolver a comunidade escolar: 

 

A partir do início da década de 1980, com a chamada transição 
democrática, a sociedade brasileira delineou um novo quadro de 
mobilização e organização social, suficientemente amplo para 
provocar mudanças nas relações de poder em todas as áreas, 
inclusive na educação. Essas mudanças exigiram o 
redimensionamento de toda a comunidade escolar, nos processos de 
tomada de decisões, tornando-se, assim, o principal elemento de 
democratização no espaço escolar (HORA, 1994, p. 52). 

 

 Com as modificações ocorridas neste período, a sociedade ganhou 

espaços para se manter articulações de tomada de decisões na qual constitui a 

gestão democrática escolar.  Todavia, como sabemos que uma participação de fato 

se desenvolve com decisões coletivas e não somente com o cumprimento de 

tarefas. Assim, os educadores e a comunidade escolar necessitam estar diante de 

mobilizações, pois: 

 

O principal instrumento da administração participativa é o 
planejamento participativo, que pressupõe uma deliberada 
construção do futuro, do qual participam os diferentes segmentos de 
uma instituição, cada um com sua ótica, seus valores e seus anseios, 
que, com o poder de decisão, estabelecerão uma política para essa 
instituição, com a clareza de que são ao mesmo tempo autores e 
objetos dessa política, que deve estar em permanente debate, 
reflexão, problematização, estudo, aplicação, avaliação e 
reformulação, em função das próprias mudanças sociais e 
institucionais (HORA, 1994, p. 51). 
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 Uma forma de se atingir tais finalidades é a partir da participação, 

que é colocada em prática com as instâncias. Desta forma, compreenderemos a 

função de cada órgão a partir do Conselho Escolar que, segundo Veiga (1998, p. 

116), é o espaço “[...] onde se tomam ou se ratificam decisões de importância para o 

funcionamento da unidade escolar tem feito com que este órgão se torne a instância 

onde se explicitam e procuram resolver importantes contradições da vida escolar” 

(apud PARO, 1995). Ou seja, os indivíduos envolvidos no Conselho Escolar têm a 

possibilidade de resolver algumas questões, não se limitando à reprodução de 

tarefas, como na gestão compartilhada. A mesma ainda afirma que: 

 

O Conselho Escolar deverá, portanto, favorecer a aproximação dos 
centros de decisão dos atores. Isso facilita a comunicação, pois, 
rompendo com as relações burocráticas e formais, permite a 
comunicação vertical e também horizontal. Sob esta ótica, o 
Conselho possibilita a delegação de responsabilidades e o 
envolvimento de diversos participantes. É um gerador de 
descentralização. E, como órgão máximo de decisão no interior da 

escola, procura defender uma nova visão de trabalho (VEIGA,1998, 
p. 116). 

 

 Entretanto, mesmo reconhecendo o valor do Conselho Escolar, o 

Conselho de Classe também tem importância em sua função sendo “preciso ficar 

claro que o objeto de Conselho de Classe é o ensino e suas relações com a 

avaliação da aprendizagem”, e isto deve se levar em conta que “[...] a tarefa central 

do ensino é oportunizar situações didáticas para que a aprendizagem ocorra. A 

aprendizagem é a atividade do aluno e isso exige uma disposição em querer 

aprender” (VEIGA,1998, p. 117). Contudo, o Conselho de Classe tem o objetivo de 

desenvolver práticas avaliativas, tanto do ensino como da aprendizagem, tendo o 

professor e os alunos avaliados. Mas, como é um órgão participativo, não fica a 

critério de um júri, podendo ser considerados vários fatores em diversas óticas e:  

 

Nessa tarefa de reconstrução da prática avaliativa, cabe ao Conselho 
de Classe dar conta de importantes questões didático-pedagógicas, 
aproveitando seu potencial de gerador de idéias e como um espaço 
educativo. É fundamental que os educadores explorem as 
possibilidades educativas do Conselho de Classe, mesmo 
enfrentando as adversas condições de trabalho, bem como as 
exigências burocráticas que têm de cumprir (VEIGA,1998, p. 118). 
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 Muitas vezes não institucionalizadas, mas de tamanha importância é 

a adoção da Associação de Pais e Mestres reconhecido como APM. Esta instância, 

em alguns casos promovem aos alunos e aos pais eventos que “limita-se a reuni-los 

em atividades de lazer com jogos, cafés e festas comemorativas, que não retratam a 

realidade em que vivem os jovens e seus pais” (VEIGA,1998, p. 119), por isto a 

necessidade de se manter uma gestão democrática pautada na emancipação e não 

a gestão compartilhada com a falseação de participações. Até porque, a verdadeira 

finalidade deste órgão é “exercer a função de sustentadora jurídica das verbas 

públicas recebidas e aplicadas pela escola, com a participação dos pais no seu 

cotidiano em cumplicidade com a administração” (VEIGA,1998, p. 118 apud PARO, 

1995, p. 137). Com isto, tal órgão representativo poderá conduzir:  

 

A participação de pais, professores, alunos e funcionários por meio 
da APM dará autonomia à escola, favorecendo a participação de 
todos na tomada de decisão no que concerne às atividades 
curriculares e culturais, à elaboração do calendário escolar, horário 
de aulas etc.; enfim, a definição da política global da escola, ou seja, 
a construção do seu projeto político-pedagógico (VEIGA,1998, p. 
120). 

 

 Por último, tomaremos parte sobre o Grêmio Estudantil, que também 

muitas vezes não é institucionalizado, mas “a organização estudantil é a instância 

onde se cultiva gradativamente o interesse do aluno, para além da sala de aula. A 

consciência dos direitos individuais vem acoplada à idéia de que estes se 

conquistam numa participação social e solidária” (VEIGA, 1998, p. 120-121) e, devido 

a estes fatores torna-se relevante para a reprodução da criticidade dos alunos.  

 Em 1985, depois de sofrer com a repreensão e proibição deste 

órgão com as ditaduras militares, a Lei 7.398/85 garantiu o direito dos alunos do 

ensino do 1º e 2º graus de criarem seus grêmios estudantis e como consta o Art. 1 

“com finalidades educacionais, culturais, cívicas e sociais” (VEIGA, 1998, p. 122).  

 Também consta que o “[...] Parágrafo 2 define que compete aos 

educandos organizar o grêmio estudantil, estabelecendo seu estatuto, que ser a 

aprovado ou rejeitado por uma Assembléia Geral convocada para esse fim” (VEIGA, 

1998, p. 122) e também o “parágrafo 3 estabelece que os representantes do grêmio 

estudantil serão escolhidos pelo voto secreto” (VEIGA, 1998, p. 122). Assim, a 

mesma afirma que o Grêmio Estudantil em: 
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Algumas escolas incentivam, amplamente, a participação política dos 
alunos, tanto interna como externamente. Nesse caso, o grêmio 
estudantil é instalado como instituição autônoma dentro da escola. O 
grêmio estudantil nada mais é que uma entidade representativa, tal 
como uma associação qualquer. Portanto, não é um órgão tutelar 
nem algo imposto de cima para baixo. Ele é um mecanismo 
democrático (VEIGA, 1998, p. 123). 

 

 Podemos compreender que com as articulações das instâncias 

colegiadas “é preciso enfrentar o desafio urgente e necessário de democratizar 

realmente a instituição educativa: trazer o aluno e sua família para o interior da 

escola, propiciando também a democratização de sua permanência” (VEIGA, 1998, 

p. 118), caso contrário, poderão ocorrer os casos que Viriato (et al., 2001) afirma: 

 

Um exemplo deste modo de participação fictícia e passiva, é o 
relacionado com as Instituições Auxiliares da Escola (Associação de 
Pais e Mestres [APM] e Conselho de Escola [CE]). Enquanto órgãos 
institucionais deveriam deliberar pelas questões inerentes à escola, 
entretanto, a literatura sobre o assunto nos aponta que a atuação 
destas instituições, praticamente inexiste, e quando existe ocorre de 
modo hierarquizado, ou seja, se adequando à postura do Diretor, que 
preside o CE e a APM (p. 178). 

 

 Entretanto, não podemos deixar que estas práticas continuem a se 

perpetuar, sendo necessário adotar a gestão democrática e as suas possibilidades 

de articulações por meio das instâncias colegiadas, levando a participações 

concretas, pois: 

 

Logo, a escola não é apenas a agência que reproduz as relações 
sociais, mas um espaço em que a sociedade produz os elementos de 
sua própria contradição. É um lócus em que as forças contraditórias, 
próprias do capitalismo, se defrontam. Na medida em que a 
educação é dialética e assume formas de regulamentação ou 
libertação, a escola é arena onde os grupos sociais lutam por 
legitimidade e poder (HORA, 1994, p. 34). 

 

 Devemos reconhecer que, mesmo com os interesses da classe 

dominante de manter o status quo com ações participativas alienadas, a escola tem 

o papel de conduzir a Educação para a criticidade e a emancipação como as 
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participações nos órgãos colegiados. Tudo para se criar melhorias no interior das 

escolas, atendendo as especificidades e levando os sujeitos envolvidos a ações 

dialéticas em busca do bem comum.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O trabalho pode apresentar a Administração e Gestão escolar no 

processo de construção histórica ressaltando as principais influências de cada 

período e permitindo a compreensão do modelo da gestão democrática, pois a 

sociedade é marcada pelas permanências e rupturas do passado. Assim, o contexto 

da reforma do Estado foi importante por contextualizar a elaboração da Constituição 

Federal de 1988 e a LDB de 1996, alertando a participação os ideais neoliberais em 

meio às reivindicações da massa após o período ditatorial. Percebemos então que 

em meio destas articulações que a Educação ganha o direito da instauração da 

Gestão Democrática, contribuindo para a participação que a comunidade precisa 

exercer nas instituições escolares para a prática da cidadania por meio de  

movimentações das instâncias colegiadas, pois: 

 

Na conjuntura mundial atual, marcada pela diminuição da presença 
do Estado na promoção de políticas públicas, evidenciam-se os 
resultados dessa configuração que tomará corpo no interior das 
escolas, reforçando praticas excludentes, confirmando que a “mão 
invisível” do mercado continua a direcionar as políticas educacionais 
na realidade brasileira (LENARDÃO; SANTOS, 2009, p. 35). 

 

 Por isto, a atuação de interesses neoliberais, como vimos na gestão 

compartilhada, precisam ser excluídos do âmbito escolar. Caso contrário, a massa 

popular continuará sob o mando dos detentores do capital sem garantias de 

mudança. Ou seja, aceitar que a economia mande no Estado, é aceitar que os 

privilegiados economicamente prevaleçam sobre os mais pobres. Todavia, as 

práticas de desigualdade devem ser contidas e: 

 

A gestão democrática precisa ser pensada e discutida como 
processo, não como produto que se encontra nas “prateleiras” do 
mercado educacional plasmado por um discurso compensador ou 
redentorista da educação (LENARDÃO; SANTOS, 2009, p. 37). 

 

 Até porque, com a implantação da gestão democrática nas escolas 

públicas como sabemos por garantia legal, a população teria maior acesso e estímulo 

à Educação.  

 Com um gestor consciente, as articulações entre funcionários da 
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escola e comunidade aconteceriam freqüentemente. As movimentações colegiadas 

ajudariam a criar o valor do conhecimento, transformando a população em críticos-

reflexivos.  

 Na tentativa de alienação pelas ideologias neoliberais com o 

fetichismo da mercadoria, individualismo e meritocracia, os alunos e participantes da 

escola não deixariam se levar. Diminuiria as desigualdades, a falta de humanidade e 

criaria um país mais justo. 
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