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RESUMO 
 
 

O trabalho aqui apresentado traz em si discussões sobre a participação da 
comunidade na gestão democrática da escola pública. O objetivo consiste em 
compreender a gestão democrática condicionada pela participação da comunidade. 
Para melhor compreensão do tema proposto foi necessária a pesquisa bibliográfica, 
passando por autores renomados incluindo as leis e documentos internacionais. As 
reflexões obtidas dizem respeito à compreensão política da educação enquanto bem 
social de extremo valor para todos. 
 
Palavras-chave:  Gestão democrática. Participação da comunidade.  
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INTRODUÇÃO 
 

A educação enquanto área das ciências humanas tem muito a 

desenvolver na pesquisa científica, principalmente no que tange à formação de 

profissionais docentes. Por isso o tema abordado aqui, a participação da 

comunidade na gestão da escola, traz apenas algumas reflexões acerca do infinito 

mundo da educação. 

Neste trabalho alguns pontos fundamentais da gestão da escola 

serão apresentados como: história, conceitos, modificações. O principal objetivo 

consiste em compreender a gestão democrática condicionada pela participação da 

comunidade, além de analisar as políticas internacionais referentes ao tema cujo  

enfoque é a democratização da gestão e a relação com a participação da 

comunidade nesse processo. 

Para concretização do trabalho proposto foi necessária pesquisa 

bibliográfica, passando por autores renomados incluindo leis e documentos 

internacionais. Assim, a apreensão acerca da gestão democrática se faz mais 

pertinente inclusive com o auxílio das leis e documentos internacionais que 

enfatizam a participação da comunidade nessa gestão. 

O motivo que nos levou a pesquisar sobre esse tema foi, 

principalmente, a leitura de um texto de Vitor Henrique Paro. Além de muitas 

discussões durante o curso de pedagogia a respeito da democratização da escola e 

participação de todos envolvidos no processo educacional que nos fez refletir sobre 

como a participação da comunidade poderia melhorar a qualidade da gestão da 

escola.  

No primeiro capítulo trataremos da gestão democrática, seus 

aspectos históricos a partir da república, assim como os aspectos teóricos que 

embasavam a ação da administração daquela época. No segundo capítulo serão 

estudadas as mudanças na gestão da escola pública a partir da década de 1990, 

não se esquecendo de fatores externos como a influência dos organismos 

internacionais. 

 O terceiro capítulo traz as leis que regem a educação no Brasil, 

sempre focando na gestão democrática, mas não se esquecendo de documentos 

assinados em conferências multinacionais. O quarto capítulo traz as contribuições 



 
 

acerca do significado de participação e suas relações com a gestão democrática, 

como as instâncias colegiadas defendidas pelos autores estudados. 

Em seguida, as considerações sobre a execução do trabalho assim 

como a compreensão da democratização da gestão da escola englobando os 

espaços de participação na mesma. 

Através desse trabalho torna-se possível saber como mobilizar, 

primeiramente, a comunidade escolar para que um dia a sociedade civil toda se 

disponha a lutar por seus direitos e alcançar a equidade e a justiça social. 

É sabido que a gestão democrática na escola traz em si muitas 

dúvidas sobre como fazer com que todos os envolvidos no processo participem não 

só na execução de projetos, mas principalmente, na tomada de decisões que 

envolvam suas vidas. Por isso é importante estudarmos esse tema e mostrar que é 

possível realizar uma prática democrática dentro da escola pública. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 – GESTÃO ESCOLAR NO BRASIL A PARTIR DO S ÉCULO XX 
 

Para compreender o processo da gestão democrática é necessário 

buscar as características e concepções que embasavam as ações no passado da 

administração escolar. Portanto, torna-se imprescindível a explicação acerca do 

tempo de concretização da administração escolar. Voltemos, então, à época da 

estruturação do Brasil como um país independente e republicano. 

 
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO A PARTIR DA REPÚBLICA 

 
Embora a escola já existisse no tempo do império, a questão de sua 

administração começou a se delinear no fim do século XIX, devido a diversas 

mudanças que estavam para acontecer dentro e fora do Brasil. O autor que foi 

utilizado e trata do assunto da administração escolar nesse período é José Querino 

Ribeiro no livro: Ensaio de uma teoria da administração escolar (1986).  

José Querino Ribeiro diz que: “(...) A expressão Administração 

Escolar como título de certa área de problemas pedagógicos tratados em 

documentos nacionais aparece, pela primeira vez, em 1883 nos Pareceres de Rui 

Barbosa” (1986, p.85). Com essa citação podemos perceber que o Brasil ainda não 

tinha pensado a administração escolar como área pedagógica e estava em fase de 

constituição da educação para a formação de um sistema nacional. É importante 

salientar que o Brasil estava se tornando uma república e, por isso havia muitos 

espaços a serem mais bem organizados e também criados. 

Para confirmar isso, vale a pena citar aqui as próprias palavras de 

Rui Barbosa no incentivo de um sistema nacional para a educação, do livro de 

Lourenço Filho A Pedagogia de Rui (1954): “Ninguém contestará a necessidade de 

organizar, rigorosamente, nas condições mais perfeitas de excelência e eficácia, o 

ensino oficial.” (BARBOSA, apud LOURENÇO FILHO, p.28). 

Nas palavras usadas por Rui, percebemos a forte influência norte-

americana e positiva. De acordo ainda com Lourenço Filho, o intelectual brasileiro 

partilhava das ideias de Galloway, por exemplo, e John Dewey, pensadores a favor 

do desenvolvimento e do progresso  na educação, pressupostos do positivismo. 

Logo que o Brasil se tornou república, em 1889, não havia ainda 

uma organização escolar. Assim, na virada do século, começa-se a se delinear a 

perspectiva da administração escolar (VIEIRA, 2001). A característica mais marcante 



 
 

da administração escolar, nessa época, era a rigidez e a burocracia, frutos do 

positivismo impregnado nas relações sociais.   

O Brasil, durante o Estado Novo e a Ditadura militar, esteve 

fortemente ligado às ideias norte-americanas, principalmente no que diz respeito à 

educação. É interessante lembrar que os Estados Unidos se tornaram uma potência 

nessa época partilhando suas teorias por todo o mundo. 

Com o Estado novo apoiado por Getúlio Vargas, a educação no 

Brasil adquiriu um caráter técnico-científico muito forte, pois a ideologia do mercado 

de trabalho estava se proliferando por todo o mundo, especialmente em países em  

desenvolvimento da época. A educação tinha como principal função estabelecer que 

determinados fins fossem atingidos “(...)possibilitando a disseminação dos valores 

morais e a ampliação do número de trabalhadores para atender às exigências do 

esperado desenvolvimento econômico.” (COLARES e COLARES, 2003, p.24). 

Compreendendo que a gestão da educação está intrinsecamente 

ligada aos valores que deseja disseminar, tanto no início da república até os dias de 

hoje, fica bastante claro o tipo de sociedade as instituições educativas estão 

formando. É importante a compreensão de quais os tipos de sociedade as teorias 

aplicadas na educação planejam, por isso as teorias subsequentes serão 

analisadas.  

   

 
1.2  TEORIAS QUE INFLUENCIARAM A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

No livro Ensaio de uma teoria da administração escolar, (1986) José 

Querino Ribeiro traz as ideias pertinentes àquele tempo, como as concepções 

teóricas adotadas da administração de atividades econômicas privadas. O autor 

explica com propriedade essas contribuições administrativas. 

A primeira teoria que Querino faz referência é a taylorista, elaborada 

por Taylor para solucionar problemas advindos do ‘progresso social’ nas empresas. 

Para um melhor rendimento das atividades econômicas, a proposta taylorista se 

apegou à racionalização do trabalho, à especialização da mão-de-obra e em 

objetivos técnicos (p.60). As teorias da administração pública tornaram-se também 

teorias escolares, no entanto, com suas adaptações, por isso muitas das 

características criadas para as empresas foram utilizadas na escola.  



 
 

Nessas particularidades podemos incluir também a diferença 

quantitativa da produção e a suposição de que este modelo de administração seria 

completamente metódico, ou seja, poderia ser considerada ciência de acordo com 

os padrões regentes da época: o positivismo.  

Taylor coloca a importância da especialização das funções dentro do 

ambiente empresarial. Aqui aparecem as funções na direção da escola: diretor, 

inspetor, orientador, supervisor, ou seja, funções específicas para a administração 

escolar. 

Outro engenheiro formulou uma teoria da administração de 

atividades econômicas, Henri Fayol, que definiu o termo administração  e o 

diferenciou de organização, assim:  

Para ele (...) administração é um todo de que a organização é, apenas, uma 
das partes.(...) Assim concebida, a administração se apresenta como um 
conjunto de processos entrosados e unificados, abrangendo alguns 
aspectos que a organização, por si só, não poderia resolver, como os da 
previsão, comando e controle. (RIBEIRO, 1986,p.63) 

Com clareza, a teoria fayolista critica o termo organização tomando-

a como estática e não dinâmica para significar a amplitude da administração. (p.63) 

Ribeiro, afirma ser essa teoria mais apropriada para o trabalho pedagógico escolar e 

continua pontuando as vantagens da contribuição de Fayol.  

Henry Fayol traz contribuições no que se refere aos elementos para 

administrar com qualidade como “previsão, organização, comando, coordenação e 

controle” (p.64) O que se incorporou muito bem às atividades escolares e se 

perpetuou através do tempo. 

É importante notar que José Querino Ribeiro também faz suas 

críticas às teorias de Taylor e Fayol:  

Taylor não dispunha em sua época de conhecimento e experiências que lhe 
permitissem distinguir entre as conveniências de sua rigorosa e 
metodicamente cronometrada análise de trabalho e as inconveniências 
psicossociais resultantes da superespecialização. (...) Outra (crítica) que lhe 
poderíamos fazer (aliás ele não está sozinho neste ponto de vista) é a que 
se refere à obsessão da unidade de comando. (RIBEIRO, 1986, p.62 e 64) 

Ao fim de todas as explicações das teorias da administração de 

empresas privadas, Querino faz um resgate das contribuições dos dois teóricos 

colocando que a Taylor se deve a “ideia de uma estrutura administrativa nova, 

melhor ajustada à também nova linha de técnica de produção – a administração 

funcional” (p.64). Enquanto que à Fayol se deve “a análise do processo 



 
 

administrativo, por meio das atividades de previsão, organização, comando, 

coordenação e controle.” (idem).  

Ribeiro propõe o uso racional das teorias acima explicadas, ou seja, 

elas se complementam e juntas favorecem o desenvolvimento do processo 

administrativo da escola.   

Interpretando o autor, a administração escolar tinha um caráter 

essencialmente positivista, baseada na administração de empresas com 

características como “liberdade, responsabilidade, unidade, economia e flexibilidade” 

(1986, p.49). Torna-se interessante ressaltar que durante todo esse processo de 

formulação da administração escolar muitos anos se passaram, assim como o 

período da ditadura militar que reforçou ainda mais o caráter científico da escola, 

com a pedagogia tecnicista.  

Na continuidade do livro, José Querino Ribeiro explica 

detalhadamente os aspectos, objetivos, meios e os tipos da administração escolar, 

sempre delineando nitidamente as considerações fundamentais da escola:  

Nas atividades específicas e supletivas da escola, trata-se de: Medir o quê? 
O ensino e o aprendizado; o ajustamento a padrões e valores sociais. Medir 
como? Por exames tradicionais, testes, inquéritos, observações, entrevistas, 
relatórios, registros. Medir com quê? Parece-nos que só há uma unidade de 
medida aplicável a essa ordem de fenômenos – a presunção. (RIBEIRO, 
1986, p.170)  

Diante do que disse Ribeiro, é nítida a percepção de que a educação 

estava pautada em conceitos empresariais que buscam a maior produtividade com 

racionalização das atividades desenvolvidas na escola. No entanto é importante 

lembrar que os fenômenos empresariais não são idênticos aos fenômenos 

educacionais, por isso a questão da presunção foi levantada pelo autor, significando 

que há uma possibilidade de prever o ensino e a aprendizagem. 

O que deve ser ressaltado, após as apresentações dessas teorias, é 

o fato de que, embora sejam cientificamente corretas, estas não conseguem acabar 

com o temido fracasso escolar, fenômeno motivador de buscas para a melhoria da 

qualidade da educação pública brasileira. O que vem, portanto, trazendo maiores 

questões acerca do processo da administração escolar. 

É, ainda, possível perceber traços da antiga administração escolar 

na condição atual da escola pública, no entanto a mudança de perspectiva é 

bastante recente na educação, trata-se da virada da década de 90, com as reformas 

do Estado e os novos estudos na área da gestão educacional. Por isso e muito mais 



 
 

que as teorias da gestão educacional passaram a ser também complexas devido às 

funções de cada sujeito do processo de constituição da verdadeira democracia na 

escola.  

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 - A GESTÃO ESCOLAR A PARTIR DOS ANOS 90 
 

 2.1 – MUDANÇAS E CONTINUIDADES 
 

A educação sempre foi alcançada pelas ocorrências no mundo 

social e econômico, por isso, não podemos analisar questões educacionais sem 

antes perceber que momento histórico está sendo vivido.  

Em tempos de mudanças decorrentes da transição do período 

ditatorial  para a redemocratização da república, o Brasil lutava por maior 

participação, o desejo da população era a descentralização no país. “O processo de 

democratização que o país viveu fez aumentar, simultaneamente, o interesse por 

movimentos descentralizadores...” (SILVA,1998, apud OLIVEIRA,2001, p.352) 

Decorrente do desejo de participação e descentralização nas 

atividades sociais, a educação também passou a ser questionada no que tange ao 

novo clima social enfrentado na época: mais espaços para a participação. 

De acordo com Oliveira (2001), a gestão da educação possuía um 

caráter empresarial, onde a burocracia tomava conta do local de aprendizagem. 

Durante muito tempo a educação foi gerida dessa maneira, sem intermédio dos 

envolvidos no processo, não havia espaços para a participação. 

Até a década de 90, o termo usado para designar esse modo de 

coordenar os processos internos da escola era denominado de “Administração 

Escolar”, trabalhando com conceitos advindos do meio empresarial, como vimos no 

primeiro capítulo. Somente após discussões dos profissionais da educação, como 

também dos membros da sociedade civil que lutaram e buscaram a concretização 

de seus direitos, houve uma grande mudança no país. 

Os trabalhadores da educação marcaram definitivamente essa década com 
as greves que promoveram nos finais dos anos 70 e início dos 80. O 
envolvimento da comunidade nas lutas em defesa da escola pública e de 
melhores condições de trabalho e remuneração dos professores imprimiu a 
essas greves uma legitimidade a que jamais se assistiu. 
(OLIVEIRA,2002,p.136) 

O motivo que mobilizava todas as pessoas conscientes de seu poder 

era o desejo por “(...)mudanças na gestão e organização da educação, valorização 

do magistério como profissão.” (OLIVEIRA,2002,p.136). Nunca se viu na história do 

país tamanha mobilização social em favor de um bem público, garantido em lei. 

Devido a esse grande movimento social as petições foram atendidas. 



 
 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, que 

incluía a gestão democrática no ensino público, a discussão desse tema ganhou 

elementos de maior amplitude.  

A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu Capítulo III 

declara: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VI - 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei;” (BRASIL,1988). É a primeira 

vez que um documento oficial do governo traz a maneira de gerir a educação no 

país. 

Dalila Andrade de Oliveira traz esse tema com bastante clareza:  

É importante salientar que a Constituição Federal de 1988, ao incorporar a 
gestão democrática do ensino público, não só trouxe como prerrogativa a 
descentralização do mesmo, como apontou novas formas de organização e 
administração da escola e do sistema. (OLIVEIRA,2002, p.129) 

Não podemos esquecer que a partir da gestão democrática o 

princípio da democracia imerso na legislação, fruto da redemocratização do Estado 

brasileiro, viabilizou que a escola pudesse contar com mais espaços para a 

autonomia e participação dos membros da comunidade escolar e não escolar. Assim 

os processos da nova administração apresentam a necessidade de profissionais que 

sabem conduzir a escola de maneira mais democrática possível. 

Tal processo fez com que fossem ampliados as responsabilidades e os 
espaços de decisão nas unidades escolares, tais como a elaboração do 
calendário escolar, o orçamento anual da escola, bem como a definição de 
prioridades de gastos, entre outras. Porém, verifica-se através da 
autonomia, as escolas passam a contar com maiores possibilidades de 
decidir e resolver suas questões cotidianas com mais agilidade(...) 
(OLIVEIRA,2002, p.130) 

Com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996 afirmando a inclusão da gestão democrática 

na educação pública brasileira, o termo “administração escolar” foi substituído por 

“gestão democrática”.  

A LDB 9.394/96, embora não defina com precisão o significado de 

gestão democrática, deixa bem claro os princípios norteadores para a gestão da 

escola pública:  

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, 1996) 

Outro artigo que se remete à gestão democrática é o Art. 3° quando 

trata da educação baseada em alguns princípios, assim como o respeito à liberdade 

e a questão da qualidade do ensino público no Brasil. 

O processo de implementação de uma gestão democrática no 

ensino público brasileiro que entra na LDB (9394/1996) primeiramente foi pensado 

pelo Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito, 

criado algum tempo depois da Constituição Federal, a proposta era de “(...)gestão 

democrática, acadêmica, científica, administrativa e financeira de todas as 

instituições e cursos”. (VIRIATO,2001,p.180) 

 
 
2.2 INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 

Fica impossível falar de gestão da escola pública, sem citar as 

reformas do Estado, considerando que seu processo de implantação estava imerso 

nesse contexto. Assim, a partir da década de 1990 com a Declaração Mundial de 

Educação para todos de Jomtien na Tailândia, organizações internacionais propõem 

documentos que seriam aceitos e seguidos por países em desenvolvimento para 

uma educação pública de qualidade. Vários documentos internacionais como a 

Declaração Mundial de Educação para todos (UNESCO, 1990) e Prioridades y 

estrategias para la educacion (BANCO MUNDIAL, 1996) trazem muitas 

contribuições para pensarmos a educação no Brasil, nesses últimos dias.  

Esses documentos corroboram com a difusão da necessidade da 

escola pública ter uma gestão democrática em que todos os membros envolvidos 

(professores, pais, funcionários, membros da comunidade, profissionais de 

diferentes áreas) participem da administração da escola, que é patrimônio de todos. 

Embora, as vezes, não citem a expressão “gestão democrática”, as declarações 

mundiais são bastante incisivas em colocar a participação de várias instâncias 

sociais na escola:  

Experiências que envolvam a participação das famílias, comunidades locais 
e organizações não governamentais no incremento da relevância da 
educação e melhoria de sua qualidade podem ser proveitosamente 
compartilhadas por diferentes países. (UNESCO, 1990, p.21) 

Dentro desse clima de globalização, onde países desenvolvidos 

orientam outros a se desenvolverem social, política, econômica e educacionalmente, 



 
 

fica em cheque a questão da definição de conceitos bastante amplos e complexos 

como descentralização, autonomia e participação. 

Privilegiamos aqui a participação e autonomia da e na escola, pois é 

o que consideramos mais importante, não desconsiderando, portanto, a questão da 

omissão do Estado diante da educação. Diante da consciência de que os 

profissionais de educação devem sempre fazer o melhor para que juntos 

consigamos praticar uma educação de qualidade. 

Para explicitar melhor, aqui vale uma citação de Marília Spósito: 

Mas a gestão democrática poderá constituir um caminho real de melhoria da 
qualidade de ensino se ela for concebida, em profundidade, como 
mecanismo capaz de alterar práticas pedagógicas. Não há canal 
institucional que venha a ser criado no sistema público de ensino que, por si 
só, transforma a qualidade da educação pública, se não estiver pressuposta 
a possibilidade de redefinição e se não existir uma vontade coletiva que 
queira transformar a existência pedagógica concreta. (SPÓSITO,1999,p.54) 

A vontade coletiva citada pela autora torna-se cada dia tema de 

discussões nas escolas e universidades. Devido a necessidade de compreensão da 

condição das escolas públicas no país que precisa da posição firme de todos os 

atores desse elenco educativo, crendo que com a união poderemos cultivar melhor 

educação para os brasileiros, assim como os documentos internacionais afirmam. 

Então, após toda discussão em torno da gestão democrática, 

percebemos que, embora não seja fácil, essa nova maneira de administrar a 

educação é pautada nas relações dos membros da escola com membros da 

comunidade em volta dela. A participação, agora, é fator fundamental para exercício 

da democracia dentro da escola criando nos alunos, professores, funcionários, 

equipe pedagógica um espírito de consciência de sua importância no propósito de 

melhorar a gestão e a educação como um todo. 

 



 
 

CAPÍTULO 3 -  LEGISLAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 
 
 
3.1 DOCUMENTOS INTERNACIONAIS QUE INFLUENCIAM A EDUCAÇÃO  
 

Este capítulo trata inteiramente de leis que regem a educação no 

Brasil, sem, no entanto, deixar de lado as políticas de organismos internacionais. A 

análise dessas regulamentações traz contribuições para muito além da 

compreensão do sistema educacional brasileiro, como a noção da concepção 

regente de sociedade e homem nos âmbitos local e internacional. 

Todas as leis que atualmente regem a educação no Brasil possuem 

um caráter neoliberal, ou seja, estão intimamente ligadas a órgãos internacionais 

que tem decidido o futuro da educação no país. Por isso, a análise de documentos 

internacionais como o documento do Banco Mundial: Prioridades y estrategias para 

la educación (1996) são de grande importância para compreender os propósitos e as 

diretrizes dos documentos nacionais. 

Comecemos com o documento do Banco Mundial que foi elaborado 

em 1996, com objetivos voltados aos países da América Latina, com base em 

relatórios sobre a educação nesses países, trazendo orientações gerais para o 

desenvolvimento e melhoria dos sistemas educacionais dos países. 

O início do documento traz defesas acerca de como a educação 

pode desenvolver o país, reduzindo a pobreza e aumentando a qualidade de vida 

das pessoas. O capital humano também é citado como fonte da transformação 

social, pois além de maior aquisição de conhecimentos técnicos, o sujeito tem maior 

chance de pertencer a uma boa empresa e elevar seu nível socioeconômico.  

La educacion es un instrumento importante para el desarrollo económico y 
social. Es un elemento crucial de la estrategia del Banco Mundial para 
ayudar a los países a reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida 
mediante el crecimiento sostenible y la inversión en el capital humano. 
(Banco Mundial, 1996, p.21) 

Esse documento além de colocar a educação como chave para o 

desenvolvimento social e econômico de todo o país, fala que através da educação 

básica (ensino fundamental) a pobreza pode ser reduzida, a saúde pode melhorar, 

assim como a taxa de natalidade ser controlada. É interessante percebermos que, 

de acordo com o relatório do Banco Mundial, a educação é a “salvadora da pátria”, 

porque com ela todos os problemas presentes em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento podem se resolver facilmente. 



 
 

O Banco Mundial (1996) mostra os resultados de algumas 

experiências que deram certo acerca do desenvolvimento da educação em alguns 

países, para tanto elabora seis maneiras de melhorar a educação nos países com 

problemas no acesso, equidade e qualidade da educação. O documento denomina-

as de “seis reformas essenciais”:  

Esas reformas consisten en dar más prioridad a la educación; prestar 
atención al rendimiento; concentrar eficientemente la inversión pública en la 
educación básica y recurrir en mayor medida al financiamiento familiar de la 
enseñanza superior; prestar atención a la equidad; intensificar la 
participación de los hogares en el sistema de educación, dar autonomía a 
las instituciones a fin de permitir una combinación flexible de los insumos 
educacionales. (p.99) 

Fazemos menção ao mais interessante para este trabalho que é a 

“Participação familiar” e “Mais autonomia para as instituições”. A participação da 

família é colocada no documento como fator importante na elevação da qualidade da 

educação, pois defende que os pais de alunos devem fazer parte não só no custeio, 

mas também na administração das escolas: “(...) La mayor parte de las famílias 

contribuyen, directa o indirectamente, a los costos de la educación, pero podrían 

tomar parte en la administración y supervisión de las escuelas, junto con toda la 

comunidad, (...)” (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 134) 

Quando o documento internacional destaca a família como 

coadjuvante na melhora do ensino, torna-se necessário segundo o mesmo, qualificar 

essa participação, ou seja, os pais que se disponham à melhorar a escola devem 

primeiro conhecer os processos intrínsecos da educação. “(...) era preciso dar 

capacitación intensiva a los padres recientemente elegidos para integrar los 

consejos de administración.” (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 135). 

Em seguida, o documento traz as experiências de alguns países 

como Uganda, Nova Zelândia, Países Baixos e a participação dos pais e da 

população pode ocorrer em comunidades carentes analfabetas ou em comunidades 

instruídas, pois os resultados apareceram nos professores e nos alunos. 

No entanto, de acordo com o documento a participação dos pais 

pode trazer alguns riscos: 

Puede hacer más difícil la aplicación de políticas de educación a nivel de 
todo el sistema. Puede hacer también que sea más difícil el cumplimiento de 
objetivos nacionales más generales. La segregación social también puede 
aumentar si el sistema de educación se polariza entre las escuelas 
prestigiosas para los hijos académicamente competentes de padres 
instruidos y las escuelas con resultados de exámenes o de otras medidas 



 
 

del rendimiento inferiores para los hijos de los pobres y los que carecen de 
instrucción. (p.139) 

Discordando desse relato de que a participação pode trazer 

temeridade e colocar o próprio sistema educacional em perigo, Bordenave (1985) 

defende a participação mesmo que não alcance seus principais objetivos, pois tem 

como efeito a própria socialização e a experiência em resolver conflitos em grupo.   

O Banco Mundial traz muitas contribuições para a melhoria da 

qualidade da educação como a participação da família na escola ou maior 

autonomia das instituições, no entanto, seu principal objetivo é pregar a diminuição 

de recursos investidos por parte do Estado na educação. Procurando outras 

maneiras de financiar a educação nos países pobres, como a própria participação da 

família: “(...) las comunidades que participan em la administración escolar están más 

dispuestas a contribuir al financiamiento de la enseñanza.(...) ha establecido un 

importante programa para estimular esa tendencia; (...) (p.136) 

Além do investimento financeiro, a família/comunidade entra também 

com recursos físicos e materiais para a melhoria do ensino. Há nesse momento um 

apoio à omissão do Estado, pois o documento do Banco Mundial prioriza a 

educação básica, especialmente o ensino fundamental, que é o espaço de tempo 

necessário para o individuo se ver preparado para o mercado de trabalho: “(...)La 

educación, y especialmente la educación básica (primaria y secundaria de primero 

ciclo), contribuye también a reducir la pobreza al aumentar la productividad del 

trabajo de los pobres (...)” (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 21) 

Acerca de maior autonomia das instituições, o documento traz essa 

afirmação como premissa da participação dos pais na escola, isto é, a participação 

dos pais na escola só é possível se a escola for uma instituição autônoma. A 

autonomia da escola não se restringe à, de acordo com o BM, questão financeira, 

mas às questões administrativas e pedagógicas.   

O texto nos alerta para a possível confusão entre financiamento, 

autonomia e descentralização, pois cada um tem seu significado independente e 

juntos se completam: 

El financiamiento local de la educación significa que los recursos se 
obtienen localmente, lo que puede crear problemas de equidad entre 
localidades más ricas y más pobres. La descentralización consiste 
simplemente en asignar la responsabilidad de la educación a uma 
institución o nivel de gobiemo diferente del gobiemo central. La autonomia 
institucional se puede fomentar por medios administrativos y financieros. 
(BANCO MUNDIAL, 1996, p. 141) 



 
 

A autonomia da escola consiste na possibilidade de elaborar, com 

seus colaboradores, o calendário, a carga horária, a duração do ano letivo e o 

idioma “(...) de  instrucción para que se ajusten a las condiciones locales.”(BANCO 

MUNDIAL, 1996, p. 142). O documento fala que a autonomia da instituição 

aumentará a eficiência da aprendizagem. 

 
 
3.2 – EDUCAÇÃO: UM TESOURO A DESCOBRIR 
 

O documento do qual trataremos agora é um relatório da Comissão 

Internacional de Educação para a UNESCO, o qual traz orientações acerca de como 

a educação pode ser melhorada nos países em desenvolvimento. O documento data 

de 1996, ano em que muitas instituições internacionais buscavam a ascensão da 

educação em todos os países do globo. 

Os relatores trazem na introdução do documento elementos da 

concepção de educação eleita por eles. A situação do mundo enquanto aldeia global 

também é colocada como uma a possibilidade de transpor as dificuldades e  

diferenças entre um país e outro. 

A comissão concorda que a educação é ferramenta indispensável no 

desenvolvimento do país, seja no setor econômico como também no social. A 

Comissão Internacional vem colocando a UNESCO como instituição preocupada 

com o desenvolvimento econômico e social dos países em desenvolvimento, no 

entanto, os relatores não se esquecem das funções das políticas públicas dos 

estados nacionais: 

A Comissão considera as políticas educativas um processo permanente de 
enriquecimento dos conhecimentos, do saber-fazer, mas também e talvez 
em primeiro lugar, como uma via privilegiada de construção da própria 
pessoa, das relações entre indivíduos, grupos e nações. (UNESCO, 1996, 
p.12) 

As tensões que o documento sugere são baseadas nas relações 

entre o global e o local, o particular e o geral, suscitando a discussão acerca da 

preparação para viver na aldeia global, mas sem perder as características locais e 

regionais. Todas essas tensões surgem na escola e refletem na sociedade como um 

todo, no entanto, o documento coloca essas tensões também na elaboração de uma 

orientação internacional para a educação dos países em desenvolvimento. (p.13). 

Com as discussões acerca das tensões, a educação entre em cena 

como a integradora desses conflitos pessoais e coletivos, pois, além de trabalhar 



 
 

com as potencialidades do indivíduo também deve incentivar as capacidades 

coletivas do grupo. Assim, a escola, em tese, deveria formar o indivíduo 

onilateralmente, ou seja, em todas as suas dimensões e capacidades e, criar uma 

sociedade onde esses indivíduos consigam deixar de lado seus desejos primários 

em favor da coletividade, através da solidariedade. (p.15). 

Essas implicações estão somente na introdução do documento, 

então nos atentaremos a algumas partes que são importantes para a reflexão que 

estamos fazendo. O segundo capítulo traz as noções do tema estudado nesse 

trabalho, por isso, faremos maior menção a ele.   

O capítulo dois do documento denomina-se: “Da coesão social à 

participação democrática”, que logo no início aponta uma das funções da educação 

atual como: “(...) a educação  (...) tem por missão criar, entre as pessoas, vínculos 

sociais que tenham a sua origem em referências comuns.” (UNESCO, 1996, p.51). 

Percebe-se a importância que os relatores dão à função social da escola, portanto, a 

educação como promotora de consciências mais democrática e participativa é a 

maior crença que se pode alcançar. 

O ensino deve, também, ser personalizado: esforçar-se por valorizar a 
originalidade, apresentando opções de iniciação às diversas disciplinas, 
atividades ou artes, confiando esta iniciação a especialistas, que possam 
comunicar aos jovens o seu entusiasmo e explicar-lhes as suas próprias 
opções de vida. Para criar modalidades de reconhecimento de aptidões e 
conhecimentos tácitos e, portanto, para haver reconhecimento social, é 
boom, sempre que possível, diversificar os sistemas de ensino e envolver 
nas parcerias educativas as famílias e os diversos atores sociais.  
(UNESCO, 1996, p. 57). 

Interessante notarmos a importância que os documentos 

internacionais dão a educação, colocando-a como um instrumento de extremo poder 

de extinção dos males presentes nas sociedades atuais. Como a primeira citação do 

documento diz a respeito da educação ter uma missão difícil, pois deve, ao mesmo 

tempo, considerar as múltiplas manifestações culturais assim como tornar 

homogêneo seu público alvo. (p.12) 

Contradições à parte, o documento traz grandes contribuições 

quando referente a exemplos de instituições educativas que optaram pela gestão 

democrática com a participação dos pais, como por exemplo, a escola em East 

Harlem em Nova York:  

A participação da comunidade é um aspecto fundamental no funcionamento 
das Central Park East Schools de Nova Iorque. Estas escolas que estão 
implantadas em East Harlem e acolhem, principalmente, alunos de origem 



 
 

hispânica ou afro-americana provindos de famílias modestas, foram criadas 
nos anos setenta por um grupo devotado de professores do ensino primário 
que achavam que a participação das famílias, dos membros da comunidade 
e das organizações comunitárias, constitui um fator importante para a 
qualidade do ensino.  (UNESCO, 1996, p.57) 

Em todos os documentos internacionais gerados com a intenção de 

aumentar a possibilidade dos países em desenvolvimento alcançarem o 

desenvolvimento pleno, existe a ideia de participação democrática. Por isso, a 

professora Dalila Andrade de Oliveira (2004) faz menção ao documento criticando 

duramente as concepções de participação da comunidade e alertando para o perigo 

iminente: 

Observa-se, então, um duplo enfoque nas reformas educacionais que se 
implantam nesse período na América Latina: a educação dirigida à 
formação para o trabalho e a educação orientada para a gestão ou 
disciplina da pobreza. A fórmula para se expandirem os sistemas de ensino 
de países populosos e com grandes níveis de desigualdade social será 
buscada por meio de estratégias de gestão e financiamento, que vão desde 
a focalização das políticas públicas educacionais ao apelo ao voluntarismo 
e ao comunitarismo. (OLIVEIRA, 2004, p.1131) 

Importante percebermos esse outro aspecto das políticas 

internacionais de educação, pois diante desse cenário, as mudanças “(...) serão 

marcadas pela padronização e massificação de certos processos administrativos e 

pedagógicos (...)” (OLIVEIRA, 2004, p.1131). E tais mudanças ocorrerão sob o 

argumento da democratização da gestão e universalidade do ensino, além da 

possibilidade de “permitir o controle central das políticas implementadas” (Idem). 

A autora nos alerta para a possibilidade de, diante dessas reformas 

políticas, a comunidade escolar contando com os professores se tornarem mais 

responsabilizados pelos processos e fracassos escolares. “As reformas em curso 

tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de participar da 

concepção e organização de seu trabalho.” (OLIVERIRA, 2004, p.1311) Ou seja, o 

discurso de maior participação  e autonomia acaba se tornando o próprio que retira 

esses fundamentos da ação educativa, pois nessa situação a comunidade escolar 

terá de esforçar ao máximo para garantir o que está posto em lei, como a gestão 

democrática e o ensino de qualidade. 

Diante das discussões acerca da democratização da escola e a 

participação da comunidade nos documentos internacionais, importante lembrar que, 

embora as ideias e as proposições sejam ótimas, é necessário se preocupar para as 

tarefas que sobrecarregarão o sistema, tornando-o fraco ou sem a qualidade 

esperada.   



 
 

 

 

3.3 – A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
   

Dentro de um contexto de democratização da sociedade brasileira, a 

Constituição Federal nasce de lutas de sindicatos que buscavam maior 

permeabilidade no Estado, assim como maior fiscalização e transparência nas ações 

deste. 

De acordo com Adrião e Camargo (2001), a época em que a 

Constituição foi elaborada, as lutas e embates se produziram no documento, pois 

“[...] todo e qualquer processo legislativo apresenta-se, em essência, como espaço 

de disputas entre diferentes interesses (...) a lei é, antes de tudo uma síntese, um 

produto de embates.” (p.70). 

Entendendo a Lei Maior como produto de disputas, até mesmo 

antagônicas, é possível compreender seus antagonismos, desde os direitos 

individuais e coletivos até os deveres do estado frente a alguns direitos sociais como 

a educação, como trata o Art. 6º: “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.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010). 

Além dos direitos sociais, de acordo com Adrião e Camargo (2001), 

a Constituição Federal faz menção à possibilidade de participação de toda a 

sociedade usuária dos serviços públicos em instâncias colegiadas de participação 

representativa, ou seja: 

[...] com vistas à democratização da gestão do Estado por meio do aumento 
da participação da participação da população em suas instâncias, o texto 
constitucional menciona básica e genericamente dois procedimentos: o 
acesso à informação e à participação de representantes de setores 
específicos em órgãos da administração pública. (p.71) 

O conceito de democracia e participação democrática está 

permeado na Carta Magna de 1988, refletindo assim as disputas ocorridas no 

processo de elaboração do documento maior da nação. No entanto, embora haja 

espaços escritos de participação, é certo de que na prática não ocorre dessa 

maneira, assim veremos na educação, especificamente na gestão desta. 

A partir do artigo 205, a Constituição trata da educação no Brasil, 

indicando princípios norteadores para o ensino em todo o território nacional. Um dos 



 
 

princípios é: “VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei;” (BRASIL, 

1988). Porém, o termo “princípio” empregado no texto constitucional, de acordo com 

Adrião e Camargo (2001), é usado para “[...] designar(...) 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.” (p.72). 

Entendendo assim a gestão democrática, como princípio do qual 

decorrem as demais orientações legais, não pode ser violada por nenhuma ação 

governamental ou civil. Pois além de ser um principio norteador contido na 

Constituição Federal é também o embrião de uma diretriz nacional, por se tratar de 

uma “(...) referência para validar legalmente as normas que dele derivam”. (ADRIÃO 

e CAMARGO, 2001, p.72). 

O contexto histórico da decisão do texto constitucional, conforme 

Adrião e Camargo (2001), passou por disputas de diferentes setores. O primeiro 

setor era composto por entidades de caráter nacional como associações de 

profissionais da educação, movimentos sindicais trabalhistas, além de uniões de 

estudantes e outros. Esse primeiro setor compreendia a gestão democrática da 

educação contando com a participação dos professores, alunos, funcionários e 

comunidade, com o intuito de formar cidadãos participativos dentro de uma 

sociedade democrática e igualitária. Assim o texto proposto por esse setor seria: “[...] 

gestão democrática do ensino, com participação de docentes, alunos, funcionários e 

comunidade.” (p.73). 

Como sempre há disputas na discussão e aprovação de uma lei, 

havia também o segundo setor ligado aos interesses privados do campo 

educacional, que se contrapunha a formulação do primeiro setor. A ideia da gestão 

democrática, para esse grupo, se resumia na participação de famílias e educadores 

na função de manutenção e financiamento da educação. 

O texto escolhido para a elaboração do anteprojeto da Constituição 

foi o citado pelo primeiro setor, no entanto, “(...) sua formulação foi modificada em 

plenário, por meio de uma emenda coletiva apoiada pelos setores conservadores.” 

(ADRIÃO e CAMARGO, 2001, p.74). Assim o texto oficial suprimiu as concepções 

defendidas pelo primeiro setor, como a formação de um cidadão participativo entre 

outras. 



 
 

Um dos pontos que foram excluídos da ideia original é a questão da 

gestão democrática no ensino do Brasil como um todo, que se tornou apenas  

“público” retirando assim a participação escolar da iniciativa privada. Outro ponto 

interessante de ser analisado é a respeito da expressão “na forma da lei”:  

Em segundo lugar, a expressão genérica, na forma da lei, delegou sua 
exequibilidade à legislação complementar. Ou seja, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) e todas as demais expressões legais 
incumbidas da regulamentação constitucional definiriam o significado e os 
mecanismos para a implementação de tais princípios. (ADRIÃO e 
CAMARGO, 2001, p.72). 

Assim, do mesmo modo como se configurou uma conquista, a 

gestão democrática buscada pelo primeiro setor, comprometido com democratização 

da gestão da educação, acabou se tornando uma vitória parcial, pois limitou a sua 

ação à apenas o ensino público além da sua operacionalização ser delegada às 

regulamentações futuras. O texto constitucional não traz grandes fundamentos acera 

da gestão democrática que não o já citado, pois a única vez em que esse termo foi 

utilizado está no art. 206. “O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;” (BRASIL, 

1988). 

Quando o texto constitucional traz a gestão democrática como 

princípio da educação nacional, outro conceito que aparece, principalmente em 

empresas, é o da administração. Segundo Adrião e Camargo (2001), há diferenças 

entre esses termos que usualmente são tratados como sinônimos. Uma abordagem 

interessante a respeito da administração é a realizada por João Barroso (1995, apud 

Adrião e Camargo, 2001) que acredita que essa substituição não é neutra além de 

incluir a versão neotaylorista. Ou seja, a administração diz respeito aos processos 

decisórios enquanto a gestão envolve mecanismos de implantação do decidido. 

Assim, a separação entre elaboração e execução e entre agentes ou 
instâncias de elaboração e de execução pode ser designada por 
expressões diferenciadas, demarcando, no plano do discurso, as tentativas 
de despolitizar a administração da educação e da escola em nome de uma 
racionalidade técnica e pretensamente consensual. (ADRIÃO e CAMARGO, 
2001, p.76). 

O conceito de gestão ou administração contido na Constituição 

Federal não revela qual o sentido que se valeu para a sua consolidação, por isso 

vale a citação acima para análise de qual papel a escola e seus integrantes tem 

desempenhado.    



 
 

Ainda vale lembrarmos o termo “democrático”, ainda não discutido, 

pois os autores fazem menção acerca dos indicadores da democracia, tais como os 

direitos individuais sociais no que diz respeito a administração pública, ou seja, a 

participação dos cidadãos na esfera pública, fiscalizando e “controlando” os 

governantes. Outro indicador fala sobre a participação nas escolas, que de certo 

modo tem acontecido com mais frequência que no espaço público, através das 

Associações de Pais, Mestres e Funcionários, Conselhos Escolares. 

“[...] A democracia como princípio articula-se ao da igualdade ao 

proporcionar, a todos os integrantes do processo participativo,  a condição de 

sujeitos expressa no seu reconhecimento como interlocutor válido.” (ADRIÃO e 

CAMARGO, 2001, p.77). É importante lembrar a função da democracia em todos os 

espaços, através dos indicativos que são a igualdade de oportunidades e 

possibilidade de escolher e tomar decisões, consciente dos objetivos que se quer 

alcançar.            

Considerando a gestão democrática da educação como princípio 

constitucional norteador, concebendo a gestão como a efetiva participação dos 

integrantes no processo, acreditando ser a igualdade um indicador da democracia, 

não é possível conceber a educação da prática, pois não refletem esses princípios. 

O conceito de gestão democrática trouxe  incorporação de 

experiências mais participativas nas instituições, ou seja, reforçou algumas escolas 

a incentivar a participação, também iluminou outras instituições para atentarem para 

o privilégio da participação da população usuária. Assim diz Adrião e Camargo 

(2001) “[...] 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.” (p.78). 

A Constituição Federal deixou a cargo de outras leis, como a LDB, 

as diretrizes gerais para a regulamentação completa do ensino no Brasil, permitindo 

que cada sistema educacional estadual organizasse suas próprias orientações, 

pouco avançando em procedimentos diferenciados. 

Portanto, é no âmbito das praticas escolares dentro da gestão 

democrática que a democratização do ensino brasileiro se consolida enquanto 

realidade sólida. Para isso, é preciso “(...) 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, (...) das práticas 

escolares.” (ADRIÃO e CAMARGO, 2001, p.78). 

 

         
3.4 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACINAL 1996 
 

No que tange sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional trataremos desse documento tendo o próprio por base além do texto de 

Vitor H. Paro (2001) O princípio da gestão escolar democrática no contexto da LDB. 

Procuraremos, assim como Paro, indicar pontos onde a democratização da gestão e 

a participação permeiem os artigos da LDB. 

O primeiro ponto a ser discutido é a semelhança entre o Artigo 3º da 

LDB e o Artigo 206 da Constituição Federal, enquanto o último deixa de elaborar 

com exatidão o conceito da “gestão democrática” deixando a cargo das legislações 

posteriores, a LDB não traz grandes mudanças: “Art. 3º -  O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: VIII - gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;” (LDB, 1996). Percebe-se a 

falta da clareza na definição e orientação dessa gestão democrática, além da 

exclusividade da gestão democrática somente no ensino público. 

Outro ponto que traz a gestão democrática é o Artigo 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. 
(LDB, 1996) 

Embora a LDB coloque um artigo todo para explicar os princípios da 

gestão democrática, Vitor  Paro (2001) a critica de maneira bastante enfática quando 

diz: “Ao estabelecer os princípios que nortearão ‘as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica’, esse art. 14 é de uma pobreza sem par.” 

(p.81) O autor acredita que o primeiro princípio é por demais óbvio, pois não se 

concebe a elaboração do projeto político pedagógico sem a real participação dos 

professores. 

A respeito do segundo princípio, Paro diz: “O segundo (e ultimo!) 

princípio apenas reitera o que já vem acontecendo na maioria das escolas públicas 

do país.” (PARO, 2001, p.81). É importante lembrar que, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional foi criada como propósito de estabelecer as orientações 



 
 

gerais para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, embora isso nem 

sempre fique claro ao longo da lei.      

Vitor H. Paro chama a atenção para o fato de a Lei de Diretrizes 

furtar-se de organizar o conhecido ambiente autoritário na direção das escolas, 

certificando assim a gestão democrática. No entanto, deixa a iniciativa para os 

estados e municípios “(...) cujos governos poderão ou não estar articulados com 

interesses democráticos...” (PARO, 2001, p.81). 

As condições de trabalho, padrões mínimos de qualidade, segundo 

Vitor Paro, também refletem o caráter democrático da gestão da educação, “(...) na 

medida em que dizem respeito à necessária adequação de recursos e pessoal para 

dar conta dos objetivos da escola pública.” (p.82). Os artigos 4º e 25º dizem:    

Art. 4º O dever do Estado com 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 número 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, estabelecer 
parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. (LDB, 1996) 

De acordo com Vitor Paro (2001) quando se fala em qualidade do 

ensino no Brasil logo vem à tona o discurso enganoso de que “(...) em termos de 

atendimento à demanda por ensino fundamental, já chegamos ao atendimento em 

termos quantitativos, posto que praticamente todos os jovens e crianças tem acesso 

a esse nível de ensino.” (p.82). No entanto, enquanto “suprimos” a necessidade em 

termos de quantidade de instituições educativas, o quesito qualidade dessas 

instituições para manter os alunos, poucas vezes entra em pauta. Por isso é 

importante considerar que não adianta ter a quantidade sem ter a qualidade, pois de 

que vale um universo de escolas sem o mínimo de qualidade de material e de 

pessoal. Daí a necessidade de lutar para que o Estado enquanto mantenedor da 

educação cumpra as suas obrigações. 

Um ponto de extrema importância é a questão da autonomia da 

escola que também reflete o processo de democratização da gestão da escola. O 

artigo da LDB que trata da autonomia é o seguinte:  

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. (LDB, 1996) 

“Progressivos graus de autonomia pedagógica...”, interessante 

ressaltar essa expressão, pois significa que com o passar do tempo, as instituições 

escolares poderão usufruir de maior autonomia em relação aos aspectos 

pedagógicos. Por muito tempo, a bandeira da autonomia foi defendida por 

educadores progressistas, passando a fazer parte também do repertório do discurso 

de setores conservador e privatista da educação. (PARO, 2001). 

Paro (2001) chama a atenção para a possível confusão que pode 

ocorrer, dentro da autonomia administrativa, entre “desconcentração de tarefas” e 

“descentralização de poder”, pois são atividades bastante distintas. Não se 

esquecendo da autonomia na gestão financeira, que não pode significar o abandono 

e a privatização por parte do Estado.  

A participação efetiva dos destinatários do serviço público nas 

tomadas de decisões garante a descentralização do poder, no entanto, para que 

isso aconteça é necessário mais do que a desconcentração de atividades, processo 

acontecendo no ensino público brasileiro. “(...)É necessário que a escola seja 

detentora de um mínimo de poder de decisão que possa ser compartilhado com os 

seus usuários com a finalidade de servi-los de maneira mais efetiva.” (PARO, 2001, 

p.84). 

O autor faz uma crítica duríssima em relação ao discurso da 

autonomia, pois durante a ditadura militar muitos educadores lutavam por maior 

participação, porém:  

Hoje, quando os donos do poder se apropriaram também do discurso da 
autonomia e que procuram negar a escola, não pela repressão, mas pelo 
boicote, das condições materiais de funcionamento, não basta a defesa da 
autonomia. É preciso principalmente se contrapor a esse movimento que, 
com o discurso da autonomia – e da necessidade de participação da 
comunidade e passagem do controle das escolas às mãos da sociedade 
civil -, o que está fazendo é justificar medidas tendentes a eximir o Estado 
de seu dever de arcar com os custos das escolas(...) (PARO, 2001, p.85) 

 
Concordando com o professor Paro, os profissionais da educação 

devem estar apercebidos acerca de novas orientações de documentos nacionais e 

internacionais, principalmente quando enfatizam a participação da comunidade na 

escola, pois o primeiro desejo é a participação nas decisões para a melhoria da 

qualidade do ensino no Brasil. Quando nos lembramos do legado de Karl Marx 

quando este diz que, no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, referimos 



 
 

aos princípios que consideramos base para nossas lutas e acabam sendo 

“pervertidos” pelo sistema desconsiderando a essência de nossa luta. 

A participação da comunidade se vale do artigo 12 que trata das 

incumbências dos estabelecimentos de ensino, como elaborar e executar a proposta 

pedagógica, administrar o pessoal e recursos materiais e financeiros, entre outros. 

Assim como os incisos:  

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação 
dada pela Lei nº 12.013, de 2009)  

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 
do percentual permitido em lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) (LDB, 
1996) 

Enquanto que os primeiros incisos tratam da parte interna da escola, 

ou seja, educativa e administrativa; esses três últimos incisos trazem as relações 

“exteriores” à escola: como a família, a comunidade e até o Conselho Tutelar, 

acrescentado recentemente. Assim é “(...) dever da escola levar em conta a família e 

a comunidade, integrando-os às atividades escolares.” (PARO,2001, p.85).  

Embora o inciso VII coloque que é dever da escola apenas informar 

sobre “(...) a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 

proposta pedagógica da escola;” (LDB, 1996) já vale a referência, pois é o primeiro 

passo para a conquista efetiva da participação das famílias e da comunidade local 

no exercício de uma verdadeira gestão democrática da escola. 

Vitor Paro (2001) fala que a integração dos pais na tomada de 

decisão na escola pode ser benéfica em dois sentidos:  “(...) em primeiro lugar, 

porque, os pais se colocam como interlocutores importantes diante dos 

trabalhadores da escola, especialmente dos professores, aqueles a quem devem 

prestar contar da qualidade de seus serviços...” (p.86). Em segundo lugar, com a 

integração, os pais podem “(...) inteirar-se mais efetivamente dos problemas da 

escola, tendo mais condições para poder reivindicar do Estado providências e 

soluções...” (Idem).    

O artigo 13 relembra a importância da participação da família e da 

comunidade colocando também como função dos professores: “VI - colaborar com 



 
 

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

1996). Assim:  

Cada vez mais se afirma a participação da comunidade (especialmente dos 
pais), não apenas como um direito de controle democrático sobre os 
serviços do Estado, mas também como uma necessidade do próprio 
empreendimento pedagógico que é levado a efeito na escola, mas que 
supõe seu enraizamento e continuidade com todo processo de formação do 
cidadão que se dá no todo da sociedade. (PARO,2001,p.85)   

De acordo com Vitor Henrique Paro (2001), há também a formação 

dos dirigentes que podem ser reflexo da democratização da gestão na escola. O 

artigo 64 da LDB trata esse assunto dizendo:  

Art. 64. 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, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. (LDB, 1996) 

Debatendo esse artigo, Paro (2001), diz que para assumir o cargo 

de dirigente escolar não é necessário apenas o curso de pedagogia ou 

especialização na área de administração escolar, mas sim dando oportunidades aos 

diversos professores de diferentes áreas, pois o essencial para dirigir uma escola é 

conhecer os processos inerentes à ela, e a prática docente traz isso. O mesmo autor 

elabora um plano de conteúdos específicos para a formação de dirigentes contendo: 

“(...) seu conteúdo programático específico (...); os fundamentos da educação (...); a 

didática e a metodologias (...) e as questões relacionadas à situação da escola 

pública.” (PARO, 1997, p.113 apud PARO, 2001). 

Colocando a experiência docente com ponto fundamental para a 

escolha dos dirigentes escolares, o artigo 67 declara que serão admitidos 

profissionais de educação por meio de “(...) concurso público de prova de títulos” 

(Inciso I, Art. 67, LDB, 1996). Vitor Paro (2001) declara que é altamente positiva a 

experiência docente enquanto pré-requisito para escolha de dirigentes, no entanto, 

relembra que “(...) o pensamento burocrático não exerça sua influência no sentido de 

interpretar esse dispositivo como estímulo para impor mais um concurso com provas 

de conhecimentos ‘administrativos’ aos candidatos a diretor...” (p.88). 

Após todos esses aspectos referentes à democratização da gestão 

da escola pública, o autor critica o fato de a Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional não deixar claro as mudanças que devem ocorrer dentro da 

escola, no que se refere à reestruturação do poder e participação.  



 
 

Para isso, seria preciso que, além de organização calcada na colaboração 
recíproca e fundada, não na imposição, mas na convivência e no diálogo, se 
previssem instituições e práticas que garantissem a participação efetiva 
tanto dos servidores (professores e demais funcionários) quanto dos 
usuários (alunos e pais) nas decisões da escola. (PARO,1996,p.88). 

       

 

3.5 - PNE – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2010 
 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi assinado pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2010, esse documento tem por objetivo a 

elaboração de estratégias para a melhoria da educação, estipulando um prazo de 

dez anos para o cumprimento das metas propostas por ele. Fortemente influenciado 

por documentos e financiamentos internacionais, esse documento delineia as 

medidas que serão executadas em todo o território nacional. 

Buscamos no Plano Nacional de Educação as diretrizes que dizem 

respeito à gestão democrática e à participação da comunidade na escola, 

lembrando-se da democratização da escola pública como um bem social do qual os 

beneficiários devem ter controle.     

O artigo segundo do presente documento traz: “Art. 2º São diretrizes 

do PNE - 2011/2020: X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à 

diversidade e a gestão democrática da educação.” (BRASIL,2010). De acordo com o 

documento, a gestão democrática está posta enquanto diretriz da educação, ou seja, 

além dos princípios de equidade e respeito à diversidade, a democratização da 

gestão foi considerada como tal.  

Essa é a primeira citação acerca da gestão democrática, 

interessante notar os princípios ao qual a gestão democrática está associada a 

princípios intimamente relacionados à essência do indivíduo “equidade e respeito à 

diversidade”, por isso, vale a pena lembrar Bordenave (1985) quando este diz que a 

participação é característica intrínseca ao indivíduo: “A participação é o caminho 

natural para o homem exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas (...)”. 

(p.16). Quando o documento diz que a “difusão dos princípios da equidade, o 

respeito à diversidade e a gestão democrática” são diretrizes da educação, está 

tratando de características próprias dos indivíduos que vivem na coletividade. 



 
 

A difusão dos princípios implica a maior expansão dos conceitos 

acima descritos, ou seja, é necessário ir além, pois em muitas sociedades, a 

equidade, o respeito à diversidade e a gestão democrática não fazem parte de seus 

costumes. 

O artigo 9º faz menção à gestão democrática, no entanto, com as 

mesmas características da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

determinando aos Estados e municípios: “Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da 

educação em seus respectivos âmbitos de atuação no prazo de um ano contado da 

publicação desta Lei.” (BRASIL, 2010).  

Importante notar que a mesma situação ocorre nesses dois 

documentos, enquanto a LDB designa aos municípios a elaboração de leis 

referentes à gestão democrática, o Plano Nacional de Educação deixa aos estados 

menores a formulação de leis específicas para a concretização da gestão 

democrática no país. 

Vitor H. PARO (2001) critica essa atitude dos documentos nacionais 

que deveriam reger de forma clara os princípios norteadores da educação, 

principalmente estes referentes à democratização da gestão, mas não fazem: 

Na verdade, era mesmo de se esperar  que uma lei que pretendesse 
estabelecer as diretrizes e bases da educação no país contivesse normas 
bem definidas e com validade nacional a respeito da maneira de se 
concretizar um princípio inerente à própria natureza civil (Gramsci,1978) da 
atividade educativa. (PARO, 2001, p.80) 

Nem a LDB/96 definiu esses pressupostos básicos para a 

concretização da democratização da gestão da escola pública, muito menos o último 

documento  da educação com abrangência nacional. 

Ao documento do PNE está anexado o plano de ações, onde a cada 

tópico estratégias e metas são estabelecidas. Há metas sobre universalizar o 

atendimento às crianças de 4 e 5 anos, o atendimento no ensino fundamental de 

nove anos, entre outras como a meta 7 que é atingir as médias nacionais para o 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação no Brasil). 

Nesse tópico o termo gestão democrática aparece assim:  

7.8) Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, com vistas à 
ampliação da participação da comunidade escolar no planejamento e na 
aplicação dos recursos e o desenvolvimento da gestão democrática efetiva. 
(BRASIL, 2010). 



 
 

A questão da relação entre alcançar as notas propostas como metas 

pelo IDEB e a gestão democrática é um primeiro ponto que pode ser discutido, pois 

reflete aquilo que PARO (2001) dizia a respeito de como a participação da 

comunidade pode ser benéfica aos alunos, principalmente na aprendizagem dos 

conteúdos necessários: “(...) os avanços da pedagogia vem demonstrando 

exaustivamente a vinculação entre a aprendizagem significativa e a adoção de 

relações que afirmem o aluno como sujeito do ato de aprender (...)” (PARO, 2001, 

p.25) 

“Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar(...)” (BRASIL, 

2010), a transferência de recursos é citada como principal motivador da participação 

da comunidade. Esse artigo é de muita importância, pois trata dos recursos 

financeiros para uma efetiva gestão democrática assim como a participação da 

comunidade. 

No entanto, enquanto o artigo traz as mais belas palavras acerca da 

gestão democrática, como “transferência direta de recursos financeiros”; 

“participação da comunidade escolar”, é importante lembrar que o  PNE traça metas 

e estratégias e, por isso, será uma conquista quando o planejado se concretizar.  

Esse documento traz contribuições significativas quando se refere 

ao futuro, pois a realidade da educação brasileira ainda não conseguiu se 

concretizar de acordo com as diretrizes nacionais. No entanto, é imprescindível que 

os educadores tenham em mente os principais princípios norteadores para uma 

educação de qualidade, assim será possível alcançar as metas propostas pelo 

documento.  

 
 



 
 

CAPÍTULO 4 – A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA ESCOLA  
 

Neste capítulo falaremos sobre participação, seus conceitos e 

implicações, em seguida relacionaremos esses conceitos com a gestão democrática 

que tanto aparece nos documentos oficiais. Ao fim do capítulo haverá uma reflexão 

sobre a participação conceituada e a participação ocorrente nas instâncias 

colegiadas da escola pública. 

   
4.1 – CONCEITUANDO A PARTICIPAÇÃO 
 

Para iniciarmos o assunto sobre a participação recorremos a autores 

como Juan Bordenave (1985) e Dalmo Dallari (1991) que se preocuparam em 

elucidar esse conceito tão usado e às vezes não discutido. 

Juan Bordenave escreveu seu livro O que é participação na década 

de 80. Neste período muitos países latino-americanos vivenciavam  regimes 

ditatoriais e viram essa forma de governo sucumbir, momento pelo qual a população 

em geral ansiava e lutava por mais participação. Mesmo distante temporalmente de 

nós, Bordenave traz significativas contribuições para compreender a participação. 

O autor inicia contextualizando a participação que vivemos em casa, 

na escola, no trabalho, na comunidade do bairro, na igreja, os países, assim como 

declara que vários setores da sociedade desejam a participação: 

Aliás, algo surpreendente está acontecendo com a participação: estão a 
favor dela (participação) tanto os setores progressistas que desejam uma 
democracia mais autêntica, como os setores tradicionalmente não muito 
favoráveis aos avanços das forças populares. (BORDENAVE, 1985, p.12) 

Para Juan Bordenave, participação é, antes de tudo, uma 

necessidade humana assim como o sono, a comida, a saúde. “A participação é o 

caminho natural para o homem exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, 

afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo.” (BORDENAVE, 1985, 

p.16). Para o autor, a participação é um fenômeno que se completa em si mesmo, 

independente dos resultados aparentes das resoluções de problemas sociais ou em 

uma construção gigantesca.  

Ao compararmos os dois autores Bordenave e Dallari, o segundo 

traz contribuições específicas referentes à participação política. 

Dalmo Dallari inicia seu livro O que é participação política 

conceituando o termo “política”, buscando a origem da palavra na Grécia e trazendo 



 
 

as concepções mais modernas, assim: “[...] Política é a conjugação das ações de 

indivíduos e grupos humanos, dirigindo-as a um fim comum.” (DALLARI, 1991, p10).  

O ato de participar faz parte do ser humano lhe proporcionando 

prazer e às vezes se confunde com a praticidade da participação, pois segundo 

Bordenave, a participação possui duas bases fundamentais: “[...] uma base afetiva – 

participamos porque sentimos prazer em fazer coisas com outros – e uma base 

instrumental – participamos porque fazer coisas com outros é mais eficaz e eficiente 

que fazê-las sozinhos.” (BORDENAVE, 1985, p.16).      

Concordando com Bordenave a respeito da participação como 

necessidade humana, Dalmo Dallari considera essa necessidade como um dever: 

[...] a participação política é um dever moral de todos os indivíduos e uma 
necessidade fundamental da natureza humana. A participação intensa e 
constante de muitos é necessária para impedir que alguns imponham uma 
ordem injusta, que sempre acaba sendo prejudicial a todos. (DALLARI, 
1991, p.36) 

Bordenave (1985) atenta-nos para a possível confusão entre 

pessoas marginalizadas como sinônimo de pessoa “às margens de um processo 

sem nele intervir...”(p.18). Esse equívoco também acontece quando se entende 

“marginalidade apenas como a falta de participação de certos setores sociais no 

consumo dos bens materiais e culturais da sociedade”(p.18) e, por causa disso, o 

sistema procura elaborar programas educativos para sanar essa carência integrando 

“os marginalizados”.  

O autor explica que não há marginalidade, mas sim marginalização e 

essa exclusão da participação não é fruto de déficits autogerados pelos próprios 

marginalizados. Ou seja, “... a participação não mais consiste na recepção passiva 

dos benefícios da sociedade, mas na intervenção ativa na sua construção...” (p.20). 

E por isso: 

[...] a participação já não tem o caráter ‘consumista’ atribuído pela teoria da 
marginalidade, mas o de processo coletivo transformador, às vezes 
contestatório, no qual os setores marginalizados se incorporam à vida social 
por direito próprio e não como convidados de pedra, conquistando uma 
presença ativa e decisória nos processos de produção, distribuição, 
consumo, vida política e criação cultural. (BORDENAVE, 1985, p.20) 

Há coincidências quando os autores falam da marginalidade, como 

por exemplo, a importância da pessoa se reconhecer como sujeito ativo e capaz de 

lutar por uma realidade melhor para todos. Dallari defende: 

[...] Evidentemente, é muito difícil o indivíduo marginalizado e dominado 
descobrir sozinho que dispõe de meios para reagir. Por isso, é necessário 



 
 

que todos aqueles que já tomaram consciência realizem um trabalho de 
conscientização dos demais, falando, discutindo, ensinando, demonstrando 
pelos exemplos históricos que os mais fracos podem vencer os mais fortes 
e que a força do grupo pode compensar a fraqueza do indivíduo. (DALLARI, 
1991, p.37) 

[...]Para que os indivíduos marginalizados conquistem a possibilidade de 
participar ativamente das decisões é indispensável que ocorra primeiro sua 
transformação interior. É preciso que dentro de cada um nasça a convicção 
de que é justo e possível participar. Depois virá automaticamente o desejo 
de participação, sobretudo para os mais injustiçados. (DALLARI, 19991, 
p.37)   

Juan Bordenave continua elucidando a respeito de participação que 

significa ter parte, tomar parte e fazer parte. Cada uma dessas premissas significa 

que “ter parte” é se considerar dono, “fazer parte” mostra uma participação passiva, 

ou seja, não toma nenhuma decisão importante, enquanto que “tomar parte” significa 

justamente esse poder de tomar decisões. Por isso, pode-se dizer “[...] que é 

possível fazer parte sem tomar parte...” (BORDENAVE, 1985, p.22). Para ele a 

participação ativa se refere ao cidadão engajado e a participação passiva referente 

ao cidadão inerte.  

Também fala da participação no âmbito micro e macro: 

“Consideramos a micro participação como a associação voluntária de duas ou mais 

pessoas numa atividade comum na qual elas não pretendem unicamente tirar 

benefícios pessoais imediatos.” (BORDENAVE, 185, p.24). Portanto “[...] a macro 

participação (...) compreende a intervenção das pessoas nos processos dinâmicos 

que constituem ou modificam a sociedade, quer dizer, na história da sociedade.” 

(BORDENAVE, 1985, p.24). Segundo o autor a micro participação é a base para a 

macro participação:  

Uma grave deficiência da democracia liberal é pretender que os cidadãos 
exerçam a macro participação sem que necessariamente passem pela 
aprendizagem da micro participação. Nem na família, nem na escola, nem 
na fábrica e nem mesmo no partido político se ensina a participar. 
(BORDENAVE, 1985, p.57) 

Dalmo de Abreu Dallari traz  discussões acerca da participação 

individual: “[...] Em caráter estritamente individual cada um pode participar falando, 

escrevendo (...) para acordar as consciências adormecidas.” (DALLARI, 1991, p.44).  

E a participação  coletiva: “[...] A participação coletiva só se dá por meio da 

integração em qualquer grupo social.” (p.44), como pequenos grupos organizados 

podem exercer pressão sobre as autoridades municipais, estaduais e até federal. 

O que a experiência tem comprovado é que mesmo as pessoas mais 
pobres, sem nenhum poder econômico, político ou militar, com pequeno 



 
 

preparo intelectual e exercendo as profissões mais humildes, podem 
conseguir um poder de preso e são ouvidas quando agem em grupo. 
(DALLARI, 19991, p.46). 

O autor fala da importância de tomar decisões e como a negação 

dessa atitude pode culminar no poderio daqueles que desejam o bem próprio. “Essa 

atitude de fuga à responsabilidade é, quase sempre, ligada à falta de consciência 

quanto à necessidade da vida social e quanto ao significado da omissão no 

momento de decidir.” (DALLARI, 1991, p.23). Segundo o autor, aqueles que  

procedem dessa maneira:  

[...] não percebem que, indiretamente, são também responsáveis pelas 
decisões, como também não chegam a perceber, ou só percebem 
tardiamente, que sua omissão traz prejuízos a eles próprios e, muitas 
vezes, para uma coletividade inteira. (DALLARI, 1991, p.23) 

O direito à participação política, de acordo com Dalmo Dallari, está 

presente na Declaração  Universal dos Direitos Humanos (1948) e, por conseguinte, 

gradativamente presente em muitas Constituições Federais. No entanto, o fato de 

aparecer nesses documentos tão importantes não significa que a população em 

geral tem esse conhecimento ou uma participação política efetiva.  

No decorrer do livro, Bordenave aponta as diversas maneiras de 

participar, como a “participação de fato”, referente à primeira participação presente 

na família; a “participação espontânea” ocorre com os amigos e vizinhos; a 

“participação imposta” acontece com o voto obrigatório e tradição religiosa; a 

“participação voluntária” é formada pelo próprio sujeito como sindicatos, 

associações; além da “participação dirigida” ou manipulada como o serviço social; e 

também a “participação concedida” referente à participação nos lucros no caso de 

empresas. Juan Bordenave traz exemplos de graus e níveis de participação que se 

inicia com a informação, a consulta facultativa, em seguida vem a consulta 

obrigatória, a elaboração, chegando a cogestão, delegação e à autogestão, maior 

nível de participação. 

Os condicionantes da participação também entram em cena, ou 

seja,  situações que prejudicam a participação como características pessoais de 

líderes, a estrutura social, a luta de classes, a falta de objetivo claro e comum, entre 

outros.  

[...]O fato de nossa sociedade estar estratificada em classes sociais 
superpostas e com interesses às vezes antagônicos nos leva à pergunta se 
uma estrutura como a nossa favorece a participação, admitindo-se que só 
se participa realmente quando se está entre iguais. (BORDENAVE, 1985, 
p.40) 



 
 

As forças atuantes na dinâmica participativa são explicitadas pelo 

autor no capítulo 6, no entanto, faço referência apenas à alguns como a força das 

instituições sociais como a família, a educação, a religião e a cultura devido aos 

dogmas e normas destas instituições; a força dos comportamentos diferentes e a 

necessidade de coordenação; a força de o grupo conhecer a si mesmo; e o mais 

importante: a força do diálogo que “[...] significa se colocar no lugar do outro, 

respeitar a opinião alheia...” (p.50) 

Bordenave traz as ferramentas que podem auxiliar no processo de 

participação como o conhecimento da realidade através de pesquisas participativas 

com o objetivo da comunidade melhor conhecer a si mesma. A organização também 

é fator importante para a concretização de uma participação real, assim como a 

comunicação que consiste não apenas em trocas de informações, mas também o 

domínio das técnicas e tecnologias próprias. A educação também entra como 

ferramenta para a participação, pois:  

[...] A qualidade da participação se eleva quando as pessoas aprendem a 
conhecer sua realidade; a refletir; a superar contradições ou aparentes; a 
identificar premissas subjacentes; a antecipar consequências; a entender 
novos significados das palavras; a distinguir efeitos de causas, observações 
de inferências e fatos de julgamentos. (BORDENAVE, 1985, p.72-73) 

Concordando com Bordenave, Dalmo coloca que a participação 

organizada é a maneira mais eficiente de se alcançar o objetivo do grupo: 

(...)Sempre que um grupo de pessoas se organiza e se dispõe a trabalhar 
em conjunto por um objetivo algum resultado é conseguido, e sempre o 
grupo consegue mais que qualquer de seus integrantes obteria se agisse 
isoladamente. E mesmo que se consiga relativamente pouco, em vista do 
objetivo almejado, essas pessoas adquirem um preparo e obtêm 
conhecimentos que serão muito úteis em outros empreendimentos.  
(DALLARI, 19991, p.46)  

A expressão utilizada por Dallari para se referir ao conhecimento 

citado em Bordenave é a conscientização:  

(...) promover a conscientização e a organização de pessoas e grupos é 
uma forma relevante de participação política, pois através desses trabalhos 
muitas pessoas poderão livrar-se da marginalização e adquirir condições 
para integrar os processos de decisão política. (DALLARI, 1991, p.54) 

No decorrer do livro, o autor, fala do caráter representativo da 

democracia liberal e como nós podemos participar através do voto: conhecendo os 

candidatos, não trocando o voto, sendo candidato ou militante político, participando 

de reuniões, movimentos e associações políticas. A crítica também entra em 

discussão, pois, segundo o autor, “(...) todo indivíduo pode e deve fazer 



 
 

constantemente a crítica da organização política e social do governo.” (DALLARI, 

1991, p.78). 

Quando comparamos esses dois autores escolhidos, percebemos 

que cada um fala de um assunto específico embora semelhante, pois, enquanto 

Bordenave trata das implicações e das diferentes formas de participação, Dallari traz 

contribuições extremamente políticas da participação. Sabemos que o homem é um 

ser político, como já dizia Aristóteles, e consequentemente a vida em sociedade 

acarreta não só a satisfação de necessidades básicas e afetivas, mas também gera 

conflitos. “[...] não é só para atender a suas necessidades materiais que o ser 

humano precisa de seus semelhantes.” (DALLARI, 1991, p.12)    

O conceito, enfim, de participação social segundo Bordenave: “ (...) é 

o processo mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte na produção, na 

gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade historicamente determinada.” 

(BORDENAVE, 1991, p.25). Participação também pode ser considerada um 

processo de desenvolvimento da consciência crítica e aquisição de poder.  

Ao final do livro, Dalmo Dallari, mostrando como se apresenta a 

sociedade capitalista, embora na época do livro, com muitas semelhanças com a 

sociedade mundial atual. Apesar das injustiças e inconsciências presentes nessa 

sociedade ele termina o livro otimista:  

[...] O novo século promete ao mundo uma nova sociedade. A participação 
política de muitos favorecerá a plena realização de cada participante como 
ser humano e apressará a construção da nova sociedade, na qual as 
decisões políticas serão de todos. (DALLARI, 1991, p.96)      

Agora tendo uma maior noção do que é participação e também 

conhecendo a sociedade em que vivemos atualmente, é necessário conferir se 

estamos tomando parte da vida social ou apenas fazendo parte dela. Trazendo para 

o âmbito escolar, todas as contribuições desses autores serão bastante úteis, 

principalmente no que se refere à gestão democrática imposta por documentos 

oficiais e internacionais.  

 
 
4.2 – A  RELAÇÃO ENTRE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

Um dos princípios ativos da gestão democrática é a participação. 

Por isso, concordando com Bordenave (1985) a respeito das diferentes 



 
 

participações, podemos dizer que aprendemos a participar a partir da família e 

consequentemente em locais onde nos encontramos como a escola.  

De acordo com Vitor Henrique Paro: “Se falamos em ‘gestão 

democrática da escola’, parece-me já estar necessariamente implícita a participação 

da comunidade nesse processo.” (PARO, 2001, p.15). O próprio nome já diz: 

“gestão democrática”, com isso, o termo democracia já está conceitualmente 

presente. Ou será que não? 

Lembremo-nos da administração escolar: “Uma das formas de 

minimizar o aspecto coercitivo da administração é a participação.” (MOTTA, 1984, 

p.91). Com a admissão da gestão democrática como base fundamental na educação 

brasileira, a palavra participação ganhou destaque em todas as atuações escolares, 

pois era uma exigência da população quando da sua criação e implantação. 

Considerando a gestão democrática como facilitadora da 

participação da comunidade, além de ponderar que a escola sofre as mudanças da 

sociedade, principalmente no que se refere à intensidade dessas transformações em 

todos os âmbitos sociais, Naura Ferreira (2001) diz: 

[...] estas mudanças estão exigindo da administração da educação novas 
formas de organização e gestão que possibilitem a participação efetiva de 
todos no processo de conhecimento e tomada de decisões, visto que, a  
administração da educação é uma instância inerente  à prática educativa 
que abrange o conjunto de normas/diretrizes e práticas/atividades (...) 
(p.298) 

A escola pertence à sociedade global e, por isso, é fortemente 

influenciada pelas mudanças sofridas pela sociedade, seja no âmbito econômico e 

até das relações sociais humanas. Contudo, a escola também influencia a sociedade 

de maneiras distintas e próprias da educação através de sua função que é o ensino 

do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. De acordo com a 

autora, dessas transformações sobrevém outras funções atreladas à escola: “[...] o 

redimensionamento do papel da escola, enquanto agência de formação, não pode 

vincular-se meramente à lógica do mercado de trabalho, mas cumprir sua função 

social, isto é cumprir seu papel político-institucional.” (FERREIRA, 2001, p.304).  

[...] Mas a participação da comunidade na gestão da escola encontra um 
sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos 
requisitos para aquele que se disponha a promovê-la é estar convencido da 
relevância e da necessidade dessa participação, de modo a não desistir 
diante das primeiras dificuldades.  (PARO, 2001, p.16) 



 
 

Vários diretores, pedagogos  e toda a direção da escola tem 

chamado a comunidade escolar a participar, no entanto, essa participação se refere 

apenas à execução de tarefas previamente determinadas pela direção escolar. Os 

pais dos alunos e os funcionários da escola são chamados a participar na escola 

somente quando há a necessidade de “mão-de-obra” e “financiamento” para a 

realização de festas e comemorações.  

Vitor Henrique Paro discute que a participação deve ser definida 

com seriedade, pois não pode simplesmente significar participação na execução, 

mas também participação nas decisões:  

[...] É importante ter sempre presente esse aspecto para que não tome a 
participação na execução como fim em si mesmo, quer como sucedâneo da 
participação nas decisões, quer como maneira de escamotear a ausência 
desta última no processo. (PARO, 2001, p.16) 

De acordo com o autor supracitado, a participação da comunidade é 

um fenômeno com muitas dificuldades, mas quando ele fala “(...) aquele que se 

disponha a promovê-la” (p.16), é fácil pensar no diretor da escola, o que não 

significa ter a certeza da participação de todos.  

A própria escolha do diretor, através do voto, foi uma conquista da 

participação da comunidade, pois os diretores passavam por concurso público “(...) 

atendendo a requisitos mínimos de formação acadêmica e exercício do magistério 

(...) podendo escolher uma dentre as várias unidades escolares...” (PARO, 2001, 

p.23). Com essa vitória da escolha do diretor, a escola tem a possibilidade de 

conhecer melhor os candidatos, principalmente porque geralmente já são de casa há 

vários anos. Porém ainda há a situação descrita por Bordenave, quando este fala 

das características de líderes autoritários, arrogantes, prepotentes. Ou seja, a 

maneira mais democrática de a escola escolher seu dirigente administrativo não traz 

consigo a participação efetiva da comunidade. 

A respeito de diretores, Vitor Paro declara que vários dizem ser 

democráticos, mas não são:  

[...] Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em posto de direção, 
que se dizem democratas apenas porque são ‘liberais’ com alunos, 
professores, funcionários ou pais, porque lhes ‘dão abertura’ ou ‘permitem’ 
que tomem parte desta ou daquela decisão. (PARO, 2001, p.18)    

(...) Se a democratização das relações na escola pública ficar na 
dependência deste ou daquele diretor magnânimo, que ‘concede’ 
democracia, poucas esperanças podemos ter de contar, um dia, com um 
sistema de ensino democrático, pois diretores magnânimos e bem-
intencionados – alguns que até se prejudicaram por amor à causa da 



 
 

democracia – sempre tivemos, mas nem por isso vimos generalizar-se a 
democracia na rede pública de ensino. (PARO, 2001, p.19)   

Uma autora que faz referência à gestão democrática da escola com 

ênfase na participação é Marília Pontes Spósito (1999) que trata também da 

participação dos professores na gestão da escola: “[...] a ação dos professores 

torna-se fundamental. A sua organização e o seu compromisso com a escola pública 

poderão criar as condições para uma ampla reformulação da prática escolar...”  

(SPÓSITO, 1999, p.55). 

Para a autora, além da constituição da cidadania através da gestão 

escolar, a participação dos professores “(...) que tem o compromisso com a 

democracia, com a escola pública e que exercem seu trabalho com seriedade (...)” 

(SPÓSITO, 1999, p.55) pode ampliar a participação da comunidade até se tornar um 

projeto real e factível. Os professores que se empenham nessa missão, o 

reconhecimento por parte dos alunos e dos pais passa a ser uma recompensa.  

 Depois destas considerações, Vitor Paro mostra que não são 

apenas condições materiais que podem impedir a verdadeira participação da 

comunidade, mas há também condicionantes subjetivos descritos anteriormente 

como personalidades e características pessoais dos envolvidos no processo de 

democratização da escola. “(...) Tais condicionantes dizem respeito, em última 

análise, a todas as concepções e crenças, sedimentadas historicamente na 

personalidade de cada indivíduo...” (PARO, 2001, p.25)   

  Sintetizando, a escola só se tornará democrática quando as 

pessoas que trabalham nela e por ela se interessam, se tornem pessoas 

democráticas. Como o professor será aberto à comunidade se na sala de aula ele 

age autoritariamente? Assim concordamos com Paro quando diz: “(...) Não pode 

haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la.” (PARO, 2001, 

p.25). 

No entanto, não podemos visualizar as dificuldades presentes na 

escola que impedem a participação da comunidade e desanimar deixando de 

persistir na utopia de uma educação melhor para todos com qualidade:  

[...] A participação da comunidade na escola, como todo processo 
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a 
necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e 
potencialidades que a realidade apresenta para a ação. (PARO, 2001, p.17) 



 
 

Segundo Spósito (1999), “(...) A trajetória poderá ser permeada por 

avanços e recuos, existirão dificuldades nessa interação e será preciso romper com 

práticas enraizadas” (p.56). Parafraseando a autora, o processo será totalmente 

enriquecedor e alcançará a atividade educativa da escola, pois os problemas vividos 

na sociedade servirão para reflexão dentro da unidade educativa. 

 
4.3 – A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS  
 

A escola pode ser considerada uma instituição, se apreendermos o 

“(...) sentido global de suas estruturas e de seu conjunto de normas, valores e 

relações, numa dinâmica singular e viva.” (VEIGA, 2001, p.113). Por isso, enquanto 

espaço de relações diversas, a escola, está transbordando conflitos, para tanto, as 

instâncias colegiadas foram criadas para organizar o espaço escolar e propor a 

participação dos diferentes atores sociais.  

As muitas dificuldades que se apresentam na escola para a 

concretização da participação não conseguem de todo barrar essa, pois há 

mecanismos de abertura tais como: o conselho escolar, a APMF. Por isso, neste 

momento abordaremos as possibilidades de ação participativa nesses espaços de 

abertura à democratização da escola pública. 

De acordo com Zilah de Passos Veiga (2001) as instâncias 

colegiadas da escola são para auxiliar no aprimoramento do processo educativo, 

criando espaços onde os envolvidos na escola possam opinar e dar sua contribuição 

de maneira diversa.  

A primeira e maior instância da escola é o Conselho Escolar, órgão 

definido na LDB 9394/96 como órgão máximo de representação do modelo de 

gestão democrática e tem como pressuposto o exercício de poder, pela participação 

das comunidades escolar e local (BRASIL, 1996).  De acordo com Zilah Veiga 

também pode ser concebido como: “[...] espaço de debates e discussões, permite 

que professores, funcionários, pais e alunos explicitem seus interesses, suas 

reivindicações.” (VEIGA, 2001, p.115). 

O Conselho Escolar é onde as diferentes esferas da escola podem 

se encontrar e debater assuntos inerentes ao campo educativo, ou seja, deve 

acontecer pelo menos duas vezes ao ano para planejar e avaliar o processo de 

ensino. No entanto, não trata apenas de reunir todos em uma sala, mas de acordo 

com a autora, “(...) É necessário buscar formas representativas e às vezes 



 
 

operativas, que permitam oportunamente a tomada de decisões”. (ALFIZ, s/d apud 

VEIGA, 2001). 

A autora cita as divergências de pensamentos que podem acontecer 

durante o Conselho Escolar e como essa instância pode ser um caminho para a 

resolução de tais. Ela cita PARO (1995), defendendo que a instância além de ser o 

espaço para tomada de decisões, também se constitui como o espaço para explicitar 

e resolver importantes contradições da vida escolar.  

Embora suas atribuições de partilha do poder nem sempre se realizem 
inteiramente de acordo com os desejos de seus idealizadores ou como 
constam nos documentos legais que o institucionalizam, o Conselho Escolar 
permanece como um instrumento importantíssimo, se não da realização 
plena da escola, pelo menos de explicitação de contradições e de conflitos 
de interesses entre o Estado e a escola. (PARANÁ, 2008, p. 22) 

Assim o Conselho Escolar expressa as contradições encontradas na 

escola e, por conseguinte , as relações sociais vividas cotidianamente. O Conselho  

também é de fundamental importância devido ao espaço, muitas vezes único, de 

controvérsias e discussões, principalmente em escolas onde o autoritarismo ainda 

se faz presente, fazendo-se em espaço de reivindicação. De acordo com o 

documento do Paraná, o Conselho Escolar deve estar em sintonia com os ideais do 

gestor educacional, pois reflete aquilo que os teóricos da educação estão 

estudando. 

Embora também possa se mostrar como um espaço meramente 

formal, o Conselho Escolar, pode ser considerado um avanço no rumo à 

democratização da escola. Quando se propõe uma educação cidadã e participativa 

envolvendo pais, professores, funcionários, alunos e comunidade em geral, a 

experiência é sempre positiva mesmo com dificuldades. 

É importante lembrar que o Conselho Escolar é uma prévia da 

realidade com muitas discordâncias de interesses e mais ainda a possibilidade de 

resolução dessas diferenças em harmonia para o bem comum: a educação de 

qualidade. (VEIGA, 2001). Para sintetizar 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 essa 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, 2001, p.116) 



 
 

Assim o Conselho Escolar deve abrir as portas da participação da 

comunidade dentro da escola, levando às outras instâncias com outras funções 

como a APMF. A Associação de Pais, Mestres e Funcionários da escola, de acordo 

com VEIGA (2001): “(...) É uma instituição auxiliar que tem como finalidade colaborar 

no aprimoramento da educação e na integração família-escola-comunidade.” 

(p.118).  

No Caderno Temático do Paraná, a APMF aparece como “[...] órgão 

de representação dos pais e professores na gestão da escola (...)” (PARANÁ, 2008, 

p.18) não tendo fins lucrativos. O objetivo da APMF deve ser a contribuição na 

elaboração e discussão da proposta pedagógica da escola buscando sempre a sua 

melhoria. Mas essa associação vai além dessa atividade, pois é onde pais, 

professores, funcionários, ex-alunos e comunidade em geral podem e tem espaço 

permitindo maior participação na escola. 

Zilah Veiga (2001) diz: “[...] A APMF deverá 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.” 

(p.118). Há alguns anos, havia, nas escolas, a chamada “Caixa Escolar”, criada para 

arrecadar fundos para a instituição, a APMF surgiu substituindo de forma bastante 

moderna a arrecadação.  

A APMF é a responsável pela movimentação dos recursos chegados 

à escola e de acordo com o documento do Paraná:  

É através desse órgão, (...), a gestão dos recursos financeiros pode se 
tornar um processo efetivo de discussão e decisão democrática, uma vez 
que é através da associação que a maior parte dos recursos destinados à 
escola é movimentada, pois a aplicação desses recursos só pode ser feita 
depois de aprovação em Assembleia Geral. (PARANÁ, 2008, p.19) 

Quando, no entanto, se fala de participação logo em a “desculpa” da 

escola: “(...) a comunidade não compartilha da vida da escola...”, pois, segundo a 

autora, a escola “(...) não comunga dos seus problemas porque não está preparada 

nem pedagógica nem estruturalmente para imprimir esse relacionamento.” (VEIGA, 

2001, p. 119). 

Discordando e contemporizando a autora, com o avanço das 

telecomunicações,  da internet, das relações sociais, toda a escola se modificou 

tornando-se mais acessível a qualquer que a queira. Um exemplo disso são os sites 



 
 

das próprias escolas públicas contendo não só dados importantes para os alunos, 

mas também para toda a comunidade. 

A participação de pais, professores, alunos e funcionários por meio da 
APMF dará autonomia à escola, favorecendo a participação de todos na 
tomada de decisões 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, 2001, p.120) 

Assim, é através da abertura, mesmo que pequena, que a 

participação dos atores escolares irá aparecer e causar mudanças na escola. 

Movidos por um desejo utópico da qualidade da educação e o pleno 

desenvolvimento da cidadania através da educação. 

Outra instância de auxílio na participação é o Grêmio estudantil onde 

há a possibilidade de os alunos se envolverem com a direção da escola e reivindicar 

melhorias naquilo que é considerado importante para eles. “(...) A consciência dos 

direitos individuais vem acoplada à ideia de que estes se conquistam numa 

participação social e solidária.” (VEIGA, 2001, p.120-121).  

O Grêmio estudantil tem muito valor quando pensamos na educação 

crítica e cidadã, pois só se aprende a participar, participando. Introduzir os alunos 

nesse meio de tomada de decisões e responsabilidades é considerado saudável 

levando em conta as experiências que eles podem ter. “É importante lembrar que o 

grêmio é o reflexo dos alunos, pois os representa e serve de elo com a direção e a 

equipe técnica da escola e a comunidade onde está inserida a instituição educativa.” 

(VEIGA, 2001, p.123). 

Juçara Gracio e Regina Aguiar (1999) trazem contribuições para a 

melhor compreensão do grêmio estudantil: “[...] as eleições do grêmio, como as de 

diretores e a dos conselhos, são fundamentais para a gestão participativa, mas o ato 

da eleição em si, isoladamente, não garante a gestão democrática.” (GRACIO e 

AGUIAR, 1999, p.76). 

As propostas de criar um Grêmio estudantil, desejo dos alunos,  

segundo Gracio e Aguiar, são de extrema importância, pois não é só um acesso dos 

alunos à direção, mas também: 

(...) servem para reforçar o sentimento de grupo; socializar as informações; 
favorecer o surgimento de novas lideranças; estreitar a comunicação dos 
alunos entre si e com os outros participantes da comunidade escolar; 
aumentar a autoestima; valorizar habilidades e conhecimentos 
desconsiderados na avaliação formal; interferir no processo pedagógico e, 



 
 

principalmente incluir prazer, tão pouco frequente no ambiente escolar. 
(GRACIO e AGUIAR, 1999, p.76). 

De acordo Zilah Veiga (2001) para que aconteça uma verdadeira 

ação educativa é necessário “(...) garantir a autonomia dos alunos que interagem no 

processo educativo.” (p.123). Portanto, cultivando uma ação participativa, 

respeitando a autonomia dos alunos, a escola poderá se tornar um exemplo no 

modelo de gestão democrática e certamente de cumpridora fiel de sua função social. 

Sigo com palavras da autora: “[...] é preciso desencadear um 

movimento no sentido de organizar o trabalho pedagógico com base na concepção 

de planejamento participativo e emancipador.” (VEIGA, 2001, p. 124). 

    
 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A gestão democrática da escola pública passou por profundas 

transformações desde sua criação no início da república. Primeiramente com seu 

caráter extremamente ligado à administração de empresas privadas com teorias 

positivas que tinham por objetivos a maior produção com a racionalização dos 

recursos. Com a implementação das teorias de Fayol e Taylor na administração da 

escola, a gestão desta se tornou rígida e burocrática, centralizando o poder e a 

responsabilidade, do sucesso e do fracasso, nas mãos do diretor. 

Com a reforma do Estado e a influência de organismos 

internacionais, no entanto, a possibilidade de maior autonomia, descentralização e 

participação entraram em cena, principalmente diante da queda do regime militar no 

Brasil, por volta dos anos 90. Vários documentos, tanto nacionais como 

internacionais, aprovaram a democratização da gestão da escola, onde o poder não 

é restrito ao diretor apenas, mas a todos os envolvidos no processo educativo, 

culminando na participação da comunidade escolar nas decisões. 

Através das leis nacionais, o processo de democratização da gestão 

da escola pública tornou-se mais possível, devido à criação de espaços mais 

participativos. A ideologia da participação e da autonomia tomou conta dos discursos 

políticos, principalmente no que diz respeito à omissão do Estado diante dos 

serviços de sua responsabilidade como educação e saúde. Assim, a participação da 

comunidade passou a estar presente em espaços escolares nas diversas 

instituições pelo Brasil.  

A participação na gestão democrática, por exemplo, essencialmente 

teria um objetivo social, político e pessoal, entretanto, quando essa participação se 

torna uma diretriz do sistema educacional para as escolas é importante se atentar 

para a ausência do Estado enquanto provedor, repassando suas responsabilidades 

à comunidade escolar. 

No entanto, embora haja a omissão por parte do Estado diante das 

necessidades educacionais, o conceito de participação tem alcançado diversas 

realidades escolares, aumentando o grau de envolvimento dos atores da instituição 

educativa. Tornando assim a participação uma realidade concreta e possível, 

principalmente através das instâncias colegiadas como o Conselho Escolar e a 

APMF. 



 
 

Diante de tudo que já foi discutido neste trabalho, a noção da gestão 

democrática foi bastante esclarecida, exclusivamente no que se refere à 

documentação teórica, pois a prática está sujeita a interpretações dos atores reais. 

Embora o desejo de mudança ocorrido na época da ditadura tenha 

conseguido mudanças consideráveis em todos os âmbitos sociais, estamos vivendo 

outro período que, se não houver uma conscientização da massa popular, aqueles 

que estão no poder, continuarão a se omitir em relação aos cuidados sociais e 

negligenciando os direitos sociais. A população, a classe de trabalhadores deve ter a 

consciência de que a guerra nunca acaba, principalmente quando os “adversários” 

dão mais espaço de participação. 

Estamos vivendo um período onde os profissionais da educação 

devem se unir para lutar por seus direitos e, principalmente, reclamar a intervenção 

do Estado na educação de todo o país.  

Enquanto essa mobilização não acontece, as conquistas da 

democratização da gestão da escola pública deve se intensificar e alcançar lugares 

ainda desconhecidos. Revelar que a participação da comunidade escolar nas 

decisões da direção pode favorecer um ensino de qualidade, além da possibilidade 

de os sujeitos se reconhecerem como parte integrante do corpo da escola. 

Quando todas as escolas do Brasil tiver uma verdadeira gestão 

democrática, poderemos acreditar que o país poderá ser mais justo e igualitário. Não 

se trata de uma mudança rápida, mas sim de um processo que se encaminha por 

anos, através de profissionais comprometidos com a qualidade da educação 

brasileira. Portanto, as batalhas não acabam por aqui, mas continuam, porque ainda 

há muitos territórios para se conquistar.   
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