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Resumo 

 
O trabalho aqui apresentado tem como foco de estudo a democratização da escola 

pública e tem como problemática compreender em que medida a construção da gestão 

democrática vem ocorrendo na escola pública? Sendo assim, este trabalho teve como 

principal objetivo analisar e compreender o processo de construção da gestão 

democrática da escola pública. Para a melhor compreensão do tema se fez necessária 

uma pesquisa, cuja para análise, a opção feita foi pela abordagem qualitativa. Sua 

realização se deu por meio de estudo bibliográfico e também de um trabalho de campo. 

Entre os principais resultados alcançados é possível elencar que a efetivação da gestão 

democrática ainda é um caminho longo a ser percorrido. O processo das tomadas de 

decisões ainda se concentra na mão do diretor da escola, que por motivos vários acaba 

por concentrar as decisões e as responsabilidades da escola para si. Além disso, também 

concluímos que a autonomia da escola é, muitas vezes, confundida com a não atuação 

do Estado enquanto garantidor das necessidades essenciais da escola, o que leva a 

comunidade escolar a se preocupar com o que já deveria ser garantido por ele. Conclui-

se então que a gestão democrática da escola pública só irá acontecer quando os seus 

gestores se conscientizarem enquanto promotores da participação dentro do ambiente 

escolar, quando a centralização do poder dentro da escola deixar de existir.     

 

Palavras chaves: Escola pública; Gestão democrática; Participação. 
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INTRODUÇÃO 

 

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

momento, a leitura de um texto de Souza (2009) que nos proporcionou a olhar para as 

experiências escolares e discutia a existência ou não da democracia na escola. Logo 

após, começamos a conhecer outros autores que auxiliaram nesta escolha, além de 

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

e a participação dos envolvidos no processo educacional que nos fez refletir sobre a 

qualidade da gestão na escola publica.  

É notório 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. 

A Constituição Federal promulgada em 1988 (BRASIL, 1988) foi a base para a 

democratização da educação Brasileira. Mais conhecida como a “Constituição Cidadã”, 

esta Constituição teve como reflexo para o campo da educação, o princípio da gestão 

democrática, a qual promoveu, para este campo, um grande avanço, na década de 1990, 

quando foi então promulgada a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional - Lei Nº 

9394/96 (BRASIL, 1996).   

De acordo com Oliveira e Felix (2002), o processo de democratização da gestão 

escolar começa a ganhar força a partir das mudanças que ocorreram nas décadas de 

1980 e 1990, por exigências mundiais, necessidades econômicas, social e cultural, em 

que se observou uma nova atuação do Estado Nacional na organização de políticas 

públicas entre as relações do governo para a comunidade, evidenciando, dessa forma, 

que “Os anos 90 irão refletir um contexto de reformas cujo objetivo principal será a 

modernização do Estado Brasileiro e sua adequação ás exigências da economia 

mundial” (OLIVEIRA; FELIX, 2002, p. 128).  

Dentre essas mudanças é possível indicar que a gestão democrática teve como 

fundamento inicial a descentralização da educação, que acontece com a municipalização 

do ensino, sendo este, segundo Oliveira (2002), o processo de descentralização de poder 

passando para os municípios e estados, respectivamente, a responsabilidade pelo Ensino 
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Fundamental, Educação Infantil e Ensino Médio.  A Constituição Federal Brasileira de 

1988 reconheceu o Município como instância administrativa. No campo da educação 

(Art. 211), oportunizou a possibilidade de organização de seus sistemas de ensino em 

colaboração com a União, os Estados e o Distrito Federal. Os Municípios devem manter 

cooperação técnica e financeira com a União e com os Estados por meio dos programas 

de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e, ao Estado, a gestão do Ensino 

Estadual, conforme análise de Oliveira e Félix: 

 

Podemos considerar que o processo de descentralização, então começa 

a ocorrer, sobretudo a partir da tentativa de municipalização, 

defendida como a possibilidade de permitir ás populações maior 

controle sobre a gestão das políticas públicas pela proximidade da 

física com os meios de decisão e gestão da mesma (OLIVEIRA; 

FELIX, 2002, p. 129). 

 

Considerando a relevância destes processos para uma escola democrática, optou-

se por entender os aspectos democráticos dentro do ambiente escolar. A educação tem 

muito a desenvolver na pesquisa científica, principalmente no que tange à 

democratização escolar. Por isso, o tema abordado aqui, a gestão democrática da escola 

pública, propõe algumas reflexões, por meio de estudos e pesquisas levantados acerca 

do tema desta discussão. 

Diante dos elementos apresentados, este trabalho apresenta como problemática 

compreender, em que medida a construção da gestão democrática vem ocorrendo na 

escola pública?  E tem como objetivo geral: analisar e compreender o processo de 

construção da gestão democrática da escola pública. Os objetivos específicos são: 

Identificar o papel do Estado no processo de implantação da gestão democrática da 

escola pública e caracterizar os processos históricos de constituição da gestão 

democrática, buscando situar, na atualidade, as principais instâncias promotoras da 

gestão democrática. 

Para o desenvolvimento desse estudo, foi realizada pesquisa de abordagem 

qualitativa. Para Lakatos e Marconi deve “[...] a metodologia qualitativa deve 

preocupar-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano” (2011, p.269). Esse estudo também será 

composto, inicialmente, por uma revisão bibliográfica e complementado por uma 

pesquisa de campo para aprofundamento do tema, cujo objetivo principal é obter dados 
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que permitam analisar e descrever o tipo de gestão adotada pelas escolas cujas 

pedagogas serão entrevistadas. 

Entendemos que o principal responsável por garantir a gestão democrática 

dentro do ambiente escolar é o diretor, porém optamos por entrevistar as pedagogas 

escolares por entender que a equipe pedagógica é ativa no processo da gestão escolar 

por estarem em constante contato com alunos, pais, professores e funcionários, além da 

nossa formação ser pedagogia, o que nos levou a querer entender qual a visão do 

profissional pedagogo perante a gestão democrática da escola pública. 

Essa pesquisa contribuirá para identificar a estrutura posta pela escola para 

promover a democracia e a participação no ambiente escolar. Para isso, optamos, 

enquanto instrumento para a coleta de dados, entrevistas com cinco pedagogas de quatro 

escolas públicas de Londrina, esta escolha aconteceu a partir da abertura dada por essas 

escolas para a realização dessa pesquisa. 

Para isso, este trabalho foi organizado em três capítulos que visam melhor 

compreensão do tema proposto para estudo. O primeiro capítulo denominado como 

“Anos de 1990 – Contexto de reforma do estado brasileiro e sua relação com a gestão da 

escola pública”, irá abordar a reforma do Estado brasileiro nos anos de 1990, buscando 

compreender suas causas e influências perante a educação e sua gestão. Já o capítulo 

segundo denominado “Gestão democrática da escola pública e as instâncias colegiadas”, 

tem como objetivo entender as instâncias colegiadas existentes dentro da escola que 

favorecem a construção de uma gestão democrática, visando entender a importância da 

participação no processo de construção da gestão democrática. O terceiro e último 

capítulo denominado “Gestão democrática da escola pública: limites e possibilidades”, 

traz como objetivo a reflexão sobre a gestão democrática em sua prática, procurando 

entender as possibilidades, bem como os limites que vem impossibilitando sua 

efetivação.  

Nas Considerações Finais retomam-se as principais discussões propostas e 

elabora-se uma síntese das principais ideias abordadas ao longo do trabalho. Entre os 

principais resultados alcançados, nesse processo de pesquisa, aponta-se para a 

necessidade de um olhar mais específico para o problema da gestão democrática existir 

na teoria e se distanciar da prática do dia-a-dia da escola, pensando na importância deste 

assunto estar cada vez mais presente nas discussões no interior da escola, o que leva a 

busca da efetivação da gestão democrática. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO DE REFORMA DO ESTADO 

BRASILEIRO (ANOS DE 1990) E SUA RELAÇÃO COM A GESTÃO 

DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Neste capítulo busca-se discutir a reforma do Estado brasileiro nos anos de 1990 

visando à compreensão das causas que levaram a esta reforma, buscando situar como 

essas mudanças favoreceram a democratização do Estado, identificando sua relação 

com a construção da gestão democrática na escola pública. Para tanto, serão utilizados 

estudos já existentes sobre a reforma implementada do período citado e o documento 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - MARE (1995), elaborado durante o 

governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo como principal elaborador 

Luiz Carlos Bresser Pereira, então Ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado, documento este elaborado com a finalidade de guiar a reforma do Estado 

brasileiro.  

 

1.1 – O processo de democratização 

 

A luta por uma sociedade democrática vem ocorrendo desde muito tempo na 

sociedade Brasileira ao longo de sua história. Foram muitas as confrontações físicas e 

ideológicas em busca dos direitos de liberdade, de participação política, de igualdade 

social, ou seja, de uma sociedade democrática. Foram exatamente os direitos básicos de 

“[...] moradia, saúde, alimentação, educação e transporte” (RIBEIRO, 2001, p. 45), que 

causaram, e ainda causam a mobilização dos cidadãos por uma sociedade mais justa, 

além da busca por um Estado que permita a participação na política e a valorização 

social no Brasil.  

 De acordo com Chaves (2014), o regime militar instituído a partir de 1964 

trouxe para o Brasil uma atuação de governo totalmente autoritário e intolerante, 

abolindo a atuação de todas as instituições democráticas e que impunha desde aquele 

ano um regime de exceção e de censura às instituições nacionais. De acordo com 

Chaves (2014), com o fim do período de Ernesto Geisel na presidência, estava claro 

para a opinião pública que o Regime Militar estava aproximando-se do fim, em especial 

a política, mesmo que a contragosto da  “linha dura” do regime. Conforme análise de 

Chaves (2014) o regime estava na verdade implodindo, com uma inflação galopante que 

este não conseguia controlar, denúncias de corrupção que apareciam com a ascensão da 
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censura, perda de confiança da população no governo e as sucessivas perdas nas 

eleições legislativas do partido governista, a ARENA (Aliança Renovadora Nacional). 

Tais fatores contribuíram para que a abertura política fosse mais que um gesto de boa 

vontade do governo. Era o gesto de um regime perseguido pela crise e que se ressentia 

da força das manifestações populares, cada vez mais constantes e maduras, como 

ressalta Chaves (2014, p.1): 

Em nenhum momento do regime a oposição democrática se calou. 

Todavia, a partir de 1975, essa oposição atuava de outro jeito. Não 

eram mais estudantes jogando pedras para enfrentar a polícia, como 

nas memoráveis passeatas de 1968, nem eram meia dúzia de 

guerrilheiros cutucando a onça blindada com vara curta. Agora, a luta 

contra o regime ainda tinha o mesmo ardor, o mesmo idealismo, só 

que com maturidade, com substância. O segredo era a mobilização 

da sociedade civil. 

A última eleição direta aconteceu no ano de 1960, o Brasil entra no regime 

militar quatro anos depois, porém devido aos acontecimentos citados por Chaves 

(2014), a Ditadura já não iria perdurar por muito tempo. Em 1984 aconteceria a próxima 

eleição, que seria realizada de modo indireto, por meio do Colégio Eleitoral. Para que a 

eleição ocorresse por voto popular, seria indispensável a aprovação da emenda 

constitucional, proposta pelo deputado do PMDB, Dante de Oliveira. Para Chaves 

(2014), O ponto máximo deste período foi o movimento “Diretas Já” que mobilizou a 

população na busca por um governo democrático, o qual permitisse o voto direto para 

presidente. A campanha pelas Diretas-Já marcou a década de 80 no Brasil e uniu 

personalidades em torno do desejo do voto, que acabaria frustrado, pois a Emenda não 

foi aprovada. Segundo, Chaves (2014) essa trajetória marcou o fim do regime militar e 

iniciou uma esperança de mudança, em que o povo teria o direito de criticar e apresentar 

novas propostas.  

 Após o fim da ditadura militar a formulação da Constituição Brasileira de 1988 

surgiu como um marco no processo de redemocratização brasileira, uma vez que foi 

pensada na probabilidade da efetiva garantia de direitos por parte do Estado e como 

abertura para a participação democrática da sociedade civil, marcando o fim de um 

regime para a busca de um Estado democrático de direitos.  

 

A luta pelas liberdades democráticas; os primeiros grandes 

movimentos grevistas; a conquista da liberdade de organização  

partidária, entre tantas outras ações no campo trabalhista, político e 

social, configuram um “clima” por maior participação e 
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democratização das várias esferas da sociedade brasileira, incluindo-se 

a organização do próprio Estado (ADRIÃO; CAMARGO, 2001, p. 

69). 

 

Mas, segundo Peroni, (2013, p.16): 

 

[...] a construção da democracia encontrou enormes obstáculos. O 

Brasil viveu um processo de abertura pactuado com as forças da 

ditadura. E, quando estava avançando alguns passos na participação 

popular e na luta de direitos sociais, sofreu o impacto das estratégias 

do capital para a superação de sua crise: neoliberalismo, globalização 

e reestruturação produtiva, que já estavam em curso no resto do 

mundo e vinham em sentido contrário a esse movimento. 

 

Então, para muitos governantes, a Constituição precisava adaptar-se as novas 

leis mundiais, o Governo passa então a defender a adaptação do país com o mundo 

capitalista. É neste contexto, segundo Peroni (2013), que surge a ideia de redefinição do 

papel do Estado proposto pela terceira via e o neoliberalismo. Para a perspectiva 

neoliberalista mesmo o Estado tendo o mínimo de participação quando uma crise se 

instala no país, ele tem a responsabilidade de socorrer, e quando isso não acontece, é 

tido como culpado da crise o que atualmente também passa a ser defendido pela terceira 

via.  

Segundo Peroni (2013), o neoliberalismo
1
, a globalização

2
, reestruturação 

produtiva
3
 e a terceira via que é aqui entendida como as organizações púbicas não 

Estatais, são estratégias que redefinem o papel do Estado. Para o neoliberalismo o fato 

de o Estado propor políticas sociais atinge as propriedades privadas, por distribuir 

rendas e atrapalhar o andamento do mercado. Para a autora, já na terceira via acontece a 

defesa de que o mundo mudou, e, por isso, o Estado não deve ser mais o executor de 

políticas, pois a sociedade globalizada possui novas demandas.   

                                                           
1
 Segundo Peroni (2013) a teoria Neoliberal é entendida como aquela que valoriza a atuação do mercado e 

defende a diminuição do papel do Estado frente às políticas sociais. 
2
“A Globalização é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da 

integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de 

comunicação” (PENA, Rodolfo F. Alves. "O que é Globalização?; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-globalizacao.htm>. Acesso em 10 de março de 

2016.)  
3
“Reestruturação produtiva refere-se aos sucessivos processos de transformação nas empresas e 

indústrias, caracterizados pela desregulamentação e flexibilização do trabalho, fruto da Acumulação 

Flexível e das novas tecnologias da Terceira Revolução Industrial’’ (PENA, Rodolfo F. Alves. 

"Reestruturação produtiva"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/reestruturacao-produtiva.htm>. Acesso em 10 de março de 

2016.) 
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Para Peroni (2013, p. 241), enquanto no neoliberalismo a democracia se torna 

um obstáculo no andamento do mercado “[...], pois deve atender as demanda dos 

eleitores para se legitimar”, para a terceira via a democracia deve se fortalecer. Porém, 

esta democracia seria pautada na sociedade assumindo tarefas que outrora pertenciam 

ao Estado. Para os teóricos da terceira via o Estado assim como para o Neoliberalismo é 

o culpado pela crise, mas se diferenciam, pois para eles a solução para crise é o terceiro 

setor e para o neoliberalismo esta solução se dá através da privatização.  

Segundo o estudo de Peroni (2013), a principal estratégia da terceira via seria a 

parceria entre o público e o privado, tanto no mercado como na execução de políticas 

públicas. Esta parceria então ocorreria, principalmente, no terceiro setor que tem como 

característica o público não estatal, ou seja, este setor compreende entidades e  

instituições sem fins lucrativos. 

E é nesta perspectiva que, segundo Viriato (2004), as políticas educacionais se 

tornam cada vez mais diversificada na distribuição de responsabilidades, voltando-se 

para a participação da comunidade, voluntariado e parceria entre o público e o privado. 

Viriato (2004 p. 01), destaca que: “É nessa ótica que as políticas educacionais 

descentralizadoras concorrem, hoje, para o mercado, para o compartilhamento de 

responsabilidades na manutenção do ensino, para a transferência da oferta dos serviços 

educacionais para as instituições não-estatais’’. No Brasil, o Estado assumiu um papel 

voltado aos interesses privados, o que afasta ainda mais a luta pela democratização da 

educação pública, o que, conforme Viriato (2004), com o Estado deixando de assumir 

suas responsabilidades públicas, não será possível existir uma política social Então: 

 

[...] a organização e gestão da escola fundamentada na relação entre 

Estado e Sociedade Civil, buscando consolidar o público não-estatal , 

por meio do “terceiro setor”, pode significar além da manutenção do 

clientelismo, o aumento da desigualdade social. Em direção contrária, 

a nossa luta é que as políticas educacionais devem garantir a 

universalidade, devem ser para todos (VIRIATO, 2004, p.10). 

 

E neste quadro de reestruturação do papel do Estado frente às políticas públicas,  

que a luta por uma sociedade igualitária tem se tornado cada vez mais distante da nossa 

realidade e a busca pela democratização do ensino se tornado um longo caminho a ser 

percorrido. 

 

1.2 Gestão democrática: processos percorridos 
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Para que se compreenda a implantação da gestão democrática na escola 

pública, torna-se necessário que explicitemos de forma sucinta o caminho percorrido 

para a sua defesa e a influência da organização do mundo do trabalho. Para que isso 

aconteça é importante destacar a influência da administração científica e a gestão 

empresarial bem como a sua distinção. Bogatschov et al (2012), partem, em suas 

análises de que a administração científica foi elaborada no início do século XX e 

tomam como referencia a análise de Chiavenatto (1993), o qual afirma que a 

administração científica é produto da tentativa de aplicar os métodos científicos aos 

problemas da administração, no sentido de aumentar a produtividade das empresas. 

Nesse sentido, 

 

A partir dos estudos de Taylor (1853 -1931) e Ford (1863 – 1947) foi 

desenvolvida uma organização do trabalho que ficou conhecida como 

modelo de produção taylorista-fordista. Taylor pretendia, através da 

racionalização do trabalho do operário aumentar a eficiência e 

eficácia da indústria. Para tanto, dedicou-se a analisar a divisão do 

trabalho e o seu método quanto a estabelecer padrões a serem 

seguidos para realização de determinadas atividades de trabalho, tais 

como: os movimentos necessários á sua execução mais eficiente da 

tarefa, o tempo-padrão para sua realização, entre outros aspectos, 

Ford, a partir da produção idealizou e implantou a linha de montagem 

com a esteira mecânica, meio que lhe permitiu a produção em série; 

processo no qual se produz em grande escala. (BOGATSCHOV et 

al,  2012, p.2199). 

 

   Segundo as autoras acima citadas o meio de produção taylorista fordista 

tem como principio a divisão do trabalho pela mecanização da produção, além de 

uma estrutura hierarquizada pautada pelo planejamento, supervisão e execução, em 

que o gerente fica responsável por planejar e treinar, em quanto os operários tem a 

função de executores das tarefas, tendo como finalidade a racionalização do trabalho 

e da produção, deixando de lado como diz as autoras o elemento humano. 

Para Bogatschov et al (2012), quando o modelo taylorista-fordista se torna 

eficiente no momento histórico vivido, passa a influenciar as instituições sociais, 

dentre elas, a escola no seu processo de formação de profissionais adotando a 

hierarquia e a centralização do poder. 

 

[...] A administração escolar passa adotar a mesma hierarquia vertical 

na divisão das fundações, surgem os especialistas da educação 
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(coordenadores pedagógicos, supervisores e administradores) que 

ficam responsáveis pelo planejamento e organização da escola 

enquanto os professores ficam responsáveis por questões referentes a 

docência. Ficou instituída, desta forma, na educação escolar a 

distinção entre planejamento institucional e docência 

(BOGATSCHOV et al, 2012, p.2199) 

 

No Brasil após o Golpe Militar de 1964, o modelo taylorista-fordista passa a 

ganhar espaço dentro da educação que passa a ser vista como o melhor meio para 

formar um trabalhador eficiente, capaz de cumprir suas tarefas e contribuir para o 

desenvolvimento econômico do país. Então ainda segundo essas mesmas autoras 

para que essas metas fossem cumpridas tornou-se necessário trazer para a educação 

a administração científica baseada nos moldes industriais, o que findou em uma 

escola a imagem da sociedade capitalista. 

Bogatschov et al (2012) afirma que, no ano de 1970 com a crise vivida surge 

outro modelo de produção , devido ao esgotamento do modelo fordista de produção, que 

preconizava a produção em massa, com o máximo aproveitamento de matérias-primas e 

o máximo consumo, o que levou os sistemas de industrias a procurar outra forma de 

trabalho. Surge então, o Toyotismo: 

O toyotismo é uma resposta á crise do fordismo dos anos 70. Ao invés 

do trabalho desqualificado, o operário torna-se polivalente. Ao invés 

da linha individualizada, ele se integra em uma equipe. Ao invés de 

produzir veículos em massa para pessoas que não conhece, ele fabrica 

um elemento para a “satisfação da equipe que está na sequencia da sua 

linha”. E conclui, não sem um toque de ironia: “Em síntese, com o 

toyotismo, parece desaparecer o trabalho repetitivo, ultra-simples., 

desmotivante  e embrutecedor [...] (GOUNET apud ANTUNES, 1993, 

p.17) 

Percebe-se na fala de Antunes (1993) que no modelo toyotista a gestão 

participativa é uma estratégia em que os trabalhadores se sentem participantes da 

empresa, assumindo a liderança frente a um grupo (líderes coordenadores da linha de 

montagem, por exemplo) e, com a esperança de se tornarem gerentes, passam a 

responder pela marcha da produção, ao mesmo tempo em que executam o processo de 

controle de qualidade. O que acarreta uma sobrecarga de trabalho e responsabilidades, 

mas para o trabalhador é visto como uma valorização do seu trabalho, o que muitas 

vezes estimula a competitividade e o individualismo.  
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Outro ponto essencial do toyotismo é que, para a efetiva flexibilização 

do aparato produtivo, é também imprescindível a flexibilização dos 

trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de 

trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor. 

O toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de 

trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores 

temporários ou subcontratação, dependendo das condições de mercado 

[...] (ANTUNES, 1993, p.17). 

 

 

A fala trazida por Antunes (1993) indica que a flexibilização do trabalhador e da 

produção, permite que os mesmos tenham conhecimento do total do processo produtivo, 

quando isso acontece, pode-se ter um melhor controle de qualidade e a ideia de gestão 

participativa. Como afirma Bogatschov et al. (2012, p. 2801-2802): 

O toyotismo “rompe” com a hierarquização rígida vertical que 

separava planejamento e execução e conclama os trabalhadores a 

participarem da organização do trabalho com o objetivo de melhorar a 

qualidade do serviço prestado. A gestão participativa é elemento 

fundamental na produção toyotista sendo o meio pelo qual o 

trabalhador tem suas capacidades cognitivas e subjetividade 

capturadas pelo capitalismo [...].  

 

Para as autoras acima citadas, na tentativa da superação da crise de 1970, surge a 

reestruturação produtiva, o que resulta em novos conceitos e ideais que buscavam 

legitimar o padrão atual de acumulação flexível. Então segundo as autoras o 

neoliberalismo seria a solução para a atual crise financeira, o que por sua vez resultou 

em uma diminuição do papel do Estado com políticas mais flexíveis para abertura do 

mercado e a relação entre o público e o privado. O que fica ainda mais claro na fala de 

Antunes (1993, p.17): 

[...] O risco maior que visualizamos dessa ocidentalização do 

toyotismo é o de que, com a retração dos governos da social-

democracia européia, bem como a sua subordinação a vários pontos 

da agenda neoliberal, tenderia a haver um encolhimento ainda maior 

dos fundos públicos, acarretando maior redução das conquistas sociais 

válidas para o conjunto da população, tanto aquela que trabalha 

quanto a que não encontra emprego. Não é difícil concluir que a 

"vantagem japonesa", dada por um "ganho salarial, decorrente da 

produtividade", que beneficia uma parcela minoritária da classe 

trabalhadora no próprio Japão, dar-se-ia reduzindo ainda mais as 

condições da população trabalhadora que depende dos fundos sociais. 

Menos do que social-democratização do toyotismo, teríamos uma 

toyotização descaracterizadora e desorganizadora da social-

democracia. 
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   Bogatschov et al. (2012), ressaltam que no Brasil o teoria Neoliberal já estava 

presente desde o ano de 1970, ela ganha ainda mais força com a entrada do Governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, em que se estabelece a reforma do Estado 

Brasileiro, - assunto que será abordado no próximo sob item-, umas das mudanças 

ocorridas nesta reforma está a educacional, que passa segundo as autoras, a atender as 

exigências neoliberais voltadas para nova gestão do ensino [...] alicerçados em formas 

mais flexíveis, participativas e descentralizadas da administração de recursos e das 

responsabilidades. Tais princípios estão em consonância com a lógica do mercado [...] 

(BOGATSCHOV et al. 2012, p. 2804). 

Ressaltam ainda as autoras, que as exigências neoliberais começaram a ganhar 

mais força quando foi elaborado o Plano Decenal de Educação para todos em 1993, 

tendo como objetivo de marcar formalmente a aceitação do governo federal brasileiro -

que tinha na época como presidente Itamar Franco - das teses e táticas que estavam 

sendo estabelecidas internacionalmente, mais expressivos na área do melhoramento da 

educação básica com o discurso de que o Plano Decenal, portanto, foi elaborado através 

preocupação da comunidade internacional com a educação, considerando o novo 

cenário social ocorrido da sociedade da informação. 

No Brasil, as políticas de ajustes neoliberais na educação ganham 

relevância com a elaboração do Plano decenal de Educação para todos 

(1993) no governo de Itamar franco (1992-1995). Em seguida 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) estabeleceu metas pontuais, 

conforme as recomendações dos organismos internacionais: 

descentralização, autonomia das escolas, reorganização curricular, 

gestão democrática, formação docente e sistema de avaliação [...] 

(BOGATSCHOV et al, 2012, p.2804). 
 

Como podemos notar na citação acima, foi no governo de Fernando Henrique Cardoso 

que as metas estabelecidas pelas recomendações internacionais começaram a serem pontuadas 

na educação. Essas mudanças começam a acontecer a partir da Reforma do Aparelho do Estado, 

por isso se torna de extrema importância entender a sua elaboração. 

 

1.3 Reforma do Estado brasileiro  

 

As reformas institucionais iniciadas ao final dos anos 1980, no Brasil, teve a 

intenção de adaptar o Estado brasileiro aos pareceres do novo modelo capitalista. Nos 

anos 1990, após as eleições presidenciais de 1994, torna-se uma prioridade do governo 
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federal brasileiro a reforma do Aparelho do Estado. Em 1995 foi criado o Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), com a finalidade de legislar 

um plano interligado para as reformas do Estado. A diretriz fundamental da reforma 

ocorre da doutrina neoliberal que se expressa na necessidade de reestruturar todas as 

grandes áreas de atuação do Estado, com exclusiva evidência para as áreas sociais: 

educação, saúde, previdência social e legislação trabalhista. De modo geral, estabelece a 

redução dos gastos estatais, apresentados como ineficientes e ineficazes e a 

transferência desses serviços para o setor privado dando condições para sua atuação, 

com a suposição de um Estado mais eficiente, flexível e menos burocrático (BRASIL, 

1995).  

Falar a respeito das causas que levaram a necessidade de reforma do Estado 

brasileiro remete a necessidade de entender a sua importância na sociedade. Para tanto, 

toma-se como ponto de partida a análise do próprio documento da Reforma do Aparelho 

do Estado (BRASIL, 1995). Segundo esse documento, as causas que levaram a reforma 

do Estado estariam ligadas a busca pela superação da crise econômica, que acontece 

pela falta de organização do Estado que, desde 1979, com o segundo choque do 

petróleo
4
, não mais estaria conseguindo se estabilizar economicamente: 

 

Se perguntarmos quais foram as causas dessa crise econômica - causas 

que ainda não estão totalmente superadas - eu diria que houve uma 

causa fundamental: a crise do Estado. Venho dizendo que a causa 

fundamental da crise brasileira e da crise latino-americana é a crise do 

Estado, desde 1987, quando a percebi com clareza. Crise que se 

desencadeou no início dos anos de 1980, ou, mais precisamente, em 

1979, com o segundo choque do petróleo. Crise que se define, 

fundamentalmente, pela crise fiscal do Estado, pela crise do modo de 

intervenção da economia e do social, e pela crise do aparelho do 

Estado (BRESSER PEREIRA, 1995, p. 01). 

 

Segundo Bresser Pereira (1995), a tentativa de se estabelecer um estado do Bem-

Estar no Brasil inspirado no sistema social-democrata europeu levou a crise do modo de 

intervenção, que seria estabelecido pela substituição dos modelos de importações e teria 

dado certo por algumas décadas, mas passou a ser mal sucedido. Já a crise fiscal se 

definiria com a perda de crédito público e por poupança pública negativa. Como está 

estabelecido no documento citado (BRASIL, 1995), a crise que necessariamente levou a 

                                                           
4
 De acordo com Mendes e Attuch (2009), o segundo “Choque do Petróleo”  foi o corte na venda e 

distribuição deste item por parte do segundo maior produtor mundial, o Irã, em meio à revolução 

fundamentalista pela qual passou o país em 1979.  

http://www.infoescola.com/historia/segunda-crise-do-petroleo/
http://www.infoescola.com/historia/revolucao-fundamentalista-do-ira/
http://www.infoescola.com/historia/revolucao-fundamentalista-do-ira/
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sua elaboração foi a crise do Aparelho do Estado que, conforme indica o documento, a 

partir da Constituição de 1988 sofreu o aumento da burocracia, que teria por 

consequência a falta de qualidade da administração pública central e serviços sociais do 

Estado. 

Esta crise estaria ligada, segundo Bresser Pereira (1995), à crise política a partir 

de 1964 com a instalação do regime autoritário. Este regime que corresponderia a um 

sistema burocrático capitalista começa a entrar em crise nos anos de 1970 quando se 

inicia o rompimento da aliança entre o empresariado e os militares.  

Conforme o documento Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

Brasileiro, Brasil (1995), com este acontecimento, o movimento das “Diretas Já” se 

fortaleceu, restaurando a democracia em 1985 e a promulgação da Constituição de 

1988. Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995), a reforma 

deve ser vista dentro da redefinição do papel do Estado, que não mais será responsável 

pela produção de bens e serviços, e sim promotor e regulador desse desenvolvimento. 

De acordo com o este documento (BRASIL, 1995, p. 13) 

 

A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal 

devolve ao Estado a capacidade de definir e implementar políticas 

públicas. Através da liberalização comercial, o Estado abandona a 

estratégia protecionista da substituição de importações. O programa de 

privatizações reflete a conscientização da gravidade da crise fiscal e 

da correlata limitação da capacidade do Estado de promover poupança 

forçada através das empresas estatais. Através desse programa 

transfere-se para o setor privado a tarefa da produção que, em 

princípio, este realiza de forma mais eficiente. Finalmente, através de 

um programa de publicização, transfere-se para o setor público não-

estatal a produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de 

Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e 

sociedade para seu financiamento e controle.  

 

O Estado passa então a se voltar por completo para as áreas ditas como de sua 

atuação, essas áreas são representadas conforme o documento (BRASIL, 1995), pela 

função de distribuidor de renda, em que para executar essa função o Estado coleta 

impostos e os transfere para a garantia da ordem interna e da segurança externa. Já no 

que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social, a sua função será apenas de 

promotor e regulador, transferindo para o setor privado e o público não-estatal, a função 

de executor desses serviços. 

Com isso busca-se estabelecer um Estado que transfira para o setor privado a 

capacidade de se organizar e ao setor público a autonomia de realizar serviços que não 
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sejam exclusivos do Estado. Conforme Bresser Pereira (1995), o fato de transferir 

tarefas não retira do Estado o papel de provedor de políticas públicas que garantam o 

bem estar social, na formulação de serviços essenciais para uma sociedade igualitária, 

como a saúde e educação. Nesse sentido, conforme a análise de Bresser Pereira (1995, 

p. 13):  

 

Deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto 

de serviços, mantendo-se, entretanto no papel de regulador e provedor 

ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais como 

educação e saúde, que são essenciais para o desenvolvimento, na 

medida em que envolvem investimento em capital humano; para a 

democracia, na medida em que promovem cidadãos; e para uma 

distribuição de renda mais justa, que o mercado é incapaz de garantir, 

dada a oferta muito superior à demanda de mão-de-obra não 

especializada. Como promotor desses serviços o Estado continuará a 

subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a 

participação da sociedade. 

 

A Reforma do Aparelho do Estado está pautada, de modo geral, na busca de 

melhoria da atuação burocrática, pela via da valorização do servidor que integra as 

chamadas funções exclusivas e na separação das atividades de regulação e de execução, 

transferindo a execução para as Organizações Sociais.  

 

[...] As distorções e ineficiências que daí resultaram deixaram claro, 

entretanto, que reformar o Estado significa transferir para o setor 

privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado. Daí a 

generalização dos processos de privatização de empresas estatais. 

Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão 

importante quanto, e que no entretanto não está tão claro: a 

descentralização para o setor público não-estatal da execução de 

serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas 

devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de 

educação, saúde, cultura e pesquisa científica (BRASIL, 1995, p.12). 

 

Buscando favorecer a organização econômica, o Estado promove a 

descentralização vertical dos serviços sociais do Estado para os estados e municípios e 

para setores públicos, em que poderão se autorregular em suas tarefas econômicas e 

sociais tendo uma maior autonomia financeira e administrativa. Buscando uma 

separação entre as atividades de regulação e de execução, a reforma propõe que os 

serviços não exclusivos do Estado sejam executados pelo "setor público não estatal", 

com a atuação de Organizações Sociais, em que os princípios e construções da 
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administração gerencial seriam privilegiados, voltando à produção de bens e serviços 

para o mercado. 

Nesta nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de 

regulação e de coordenação do Estado, particularmente no nível 

federal, e a progressiva descentralização vertical, para os níveis 

estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação 

de serviços sociais e de infra-estrutura (BRASIL, 1995, p. 13). 

 

 Uma descentralização vertical das responsabilidades de fornecimento de 

infraestrutura e de prestação de serviços sociais para os estados e municípios, 

valorizando especialmente a instância local, em que a participação e o controle da 

administração pública seriam muito mais facilitados, deixando sob a responsabilidade 

dos estados e municípios boa parte das ações na área da habitação, saúde, saneamento 

básico, educação e assistência social.  

Na reforma administrativa, a principal mudança aconteceria na ruptura de 

atuação dita como burocrática para uma organização pautada na administração pública 

gerencial em que: 

 

A estratégia de transição para uma administração pública 

gerencial prevê, ainda na dimensão institucional-legal, a 

elaboração, que já está adiantada, de projeto de lei que permita a 

“publicização” dos serviços não-exclusivos do Estado, ou seja, 

sua transferência do setor estatal para o público não-estatal, 

onde assumirão a forma de “organizações sociais” (BRASIL, 

1995, p.60). 

 

Ou seja, a mudança por uma administração gerencial, que tem como princípio a 

administração de empresas, em que a “[...] reforma do aparelho do Estado passa a ser 

orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de 

serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações” 

(BRASIL, 1995, p.16). O que tornaria as funções do Estado mais eficiente e eficaz em 

que o mesmo passaria a responsabilidade de provedor das demandas sociais para o setor 

público não estatal, tendo assim mais tempo em se preocupar com as esferas 

administrativas e financeiras, pautadas na busca por um capital de mercado favorecendo 

a atuação capitalista exigida pelas organizações mundiais. O documento deixa claro que 

o problema de crise na administração só seria solucionado com a redução das funções 

do Estado, que passaria a ser regulador e não executor das políticas públicas sociais.  
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Segundo Oliveira (2006), a década de 90 ficou marcada por reformas nos 

serviços públicos, consequentemente as reformas educacionais também ocorreram, a 

busca por uma escola pública em que fossem estabelecidas condições gerenciais e 

capitalistas se tornaram visíveis neste contexto. Isso se dá, segundo a autora, pelo fato 

do Estado buscar se adequar ás demandas econômicas, como podemos perceber na fala 

de Oliveira (2006, p.128) “Os anos 90 irão refletir um contexto de reformas cujo 

objetivo principal será a modernização do Estado Brasileiro e sua adequação ás 

exigências da economia mundial”, essas exigências são pautadas por uma escola pública 

descentralizada, capaz de se autorregular e ao mesmo tempo atender as exigências 

capitalistas da atualidade, visto que, “Para analisar o papel da educação no contexto 

atual é fundamental compreendê-la como uma das condições gerais de produção 

capitalista no atual estágio de desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2006, p. 128). A escola 

passa a ser vista como estratégia na busca capitalista de se impor a sociedade um 

sistema de ensino voltado às demandas e exigências do mercado. 

Neste contexto, a gestão educacional brasileira, passa a ser vista com a intenção 

de adequar um novo modelo de gestão, de acordo com as exigências do capitalismo e da 

atual configuração do Estado. A necessidade de repensar a gestão educacional, é 

apresentada na Constituição Federal de 1988, que prevê mecanismos para tornar a 

educação um direito de todos. No Art. 6º a Carta Magna insere a educação como um dos 

diretos sociais e no Art. 205 preconiza ser ela direito de todos. Porém, na totalidade da 

atual sociedade, as diferenças de oportunidades são marcantes, pelas distinções 

econômicas, pela falta de acesso aos bens culturais e também de informação.  

Com a reforma do Estado, se estabelece uma nova forma de Gestão da 

Educação, por meio do processo de descentralização das ações, repassando maior 

autonomia à sociedade, e em particular à comunidade escolar. O Art. 211 da CF/88 

indica que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino”, definindo, ainda, a esfera de atuação de 

cada ente federativo, ou seja, a responsabilidade de cada um na organização, oferta e 

atuação, ficando a União incumbida da organização do sistema federal de ensino bem 

como dos territórios e também o financiamento das instituições de ensino públicas 

federais.  

A autonomia indicada pela legislação acaba por se estabelecer em um canal para 

se cumprir a política mais ampla, não derivando em atendimento às demandas sociais. 

De fato, concorda-se que a autonomia é condição essencial para que ocorra o processo 
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democrático seja nos sistemas de ensino ou nas unidades escolares. Porém, é necessário 

rever se esta autonomia está seguida de condições para ser desenvolvida e se está 

contribuindo para descentralização ou para a regulação dos sistemas de ensino. 

Conclui-se com este capítulo que a o processo de democratização vem 

acontecendo desde muito tempo em nosso país e, neste movimento, foram sendo criadas 

leis visando à promoção desta. A Reforma do Aparelho do Estado que buscava atender 

as demandas internacionais, adequando-se a teoria neoliberal de descentralização, 

provocou a diminuição do papel do Estado na garantia de políticas públicas dentre elas, 

as educacionais. 
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CAPITULO II: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA PÚBLICA 

E AS INSTANCIAS COLEGIADAS  

 

Instâncias colegiadas são espaços que representam partes da escola: alunos, 

professores, comunidade e pais. É por meio do uso desses espaços, que são fruto da 

conquista da própria comunidade, que a gestão democrática acontece e pode transformar 

a realidade escolar. Sendo assim, o principal objetivo deste capítulo é identificar quais 

as instâncias colegiadas que deve ser atuante dentro da escola pública que busca uma 

gestão democrática. Cada uma das instâncias colegiadas tem espaços de participação 

definidos nos documentos que as regulam. Para compreendermos melhor esses espaços 

e sua importância para a gestão escolar, será aqui abordado de forma analítica, o 

conceito e as principais funções de cada e da gestão democrática. 

 

2.1 Gestão democrática da escola pública 

 

A educação brasileira, devido a tantas mudanças nas políticas e modos de 

administração, passa por significativas transformações quanto à sua regulamentação e 

práticas de gestão, em especial a partir da década de 1990. Então, devido aos avanços 

tecnológicos e também à globalização do capital e do trabalho, determinados métodos 

organizacionais também foram transformados, inclusive no campo da educação, 

trazendo, em especial, conforme análise de Dourados (2003), novos papéis impostos aos 

sujeitos envolvidos no processo da administração escolar.  

A administração escolar, primeiramente, esteve relacionada à administração de 

empresas. Suas semelhanças podem ser percebidas na organização estrutural e nas 

técnicas administrativas, a qual visa o bom funcionamento da instituição escolar. O 

termo “administração escolar” foi utilizado até meados de 1970, como afirma Ferreira 

(2009, p. 365) e observa que: 

 

A administração parece demasiadamente atrelada à influência dos 

Estudos da Economia aplicados e reproduzidos na área educacional 

[...]. Planejamento estratégico, planificações, setorização, 

especialização de serviços e, mais tarde, qualidade total, aplicados à 

escola e à educação, deixaram dissabores não superados, implicando 

uma conotação tecnicista e relaciona ao gerenciamento. 

 

A análise de Libâneo (2004, p. 97), destaca que: 
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No campo da educação, a expressão organização escolar é 

frequentemente identificada como administração escolar, termo que 

tradicionalmente caracteriza os princípios e procedimentos referentes 

à ação de planejar o trabalho da escola, racionalizar o uso de recursos 

(materiais, financeiros, intelectuais), coordenar e controlar o trabalho 

das pessoas. 

 

Para Libâneo (2004), recentemente, com a reestruturação capitalista, as escolas 

são levadas a cumprirem políticas educacionais em seu processo formativo, que 

atendam as demandas do mercado e do Estado gestor. Sendo assim, alterações nos 

currículos, nas formas de gestão escolar, na nova formação geral e profissional dos 

alunos, se tornam necessárias. Contudo, é preciso reconsiderar e adotar uma postura 

diferenciada em relação à função e responsabilidade dos professores e, também, nas 

formas de participação da família. 

A escola pública, em nossa sociedade, tem o objetivo de formar cidadãos 

críticos, éticos, solidários e participativos.  Sendo assim, para Lima e Silva (2008) A 

apropriação desses conhecimentos pelos estudantes e a comunidade se torna um ponto 

crucial para que o processo de democratização se concretize em nossa sociedade. Por 

isso é de extrema importância a criação de espaços onde os envolvidos no trabalho 

escolar possam juntos pensar sobre os problemas e condições da escola. 

 Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), a 

reformulação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei n° 

9394/96) e a Constituição Federal de 1988, foram designados espaços oficiais para a 

participação democrática, em esferas estaduais, municipais e escolares, segundo afirma 

Oliveira (2001). Tal evidência proporcionou uma descentralização do poder, e 

consequentemente, “[...] na minimização do papel do Estado no tocante às políticas 

públicas” (DOURADO, 2003, p. 152).  

A descentralização promovida nesse processo, passa a permitir que cada 

município assuma suas peculiaridades no sistema educacional, de modo a implementar 

o coletivo nas práticas do dia-a-dia, nas tomadas de decisões. O Projeto Político 

Pedagógico (PPP) é o principal meio para expressar esse planejamento e decisões. Por 

isso é necessária à participação de toda a comunidade em sua elaboração.  

Então se torna necessário assumir a importância da escola como responsável por 

formar indivíduos para uma vida digna que busque a transformação da realidade. 

Devido a isso, a população precisa buscar o desenvolvimento da escola, colocando-a a 
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serviço de toda a comunidade. Com este caráter democrático, ressalta Libâneo (2004), 

as escolas são responsáveis por tarefas sociais e éticas e precisam criar meios de 

desenvolver uma estrutura organizacional que auxilie no processo de gestão e nas 

tomadas de decisões. 

 

[...] a presença ou ausência de certas características organizacionais 

das escolas -tais como o estilo de direção, grau de responsabilidade, a 

participação coletiva, o currículo, a responsabilidade profissional, o 

nível de preparo profissional dos professores- são determinantes da 

sua eficácia e do nível de aperfeiçoamento escolar dos alunos 

(LIBANEO, 2004, p. 32). 

 

Paro (2008) explica que a democracia não se resume meramente aos aspectos 

eleitorais, mas deve ser mediação para a convivência entre os indivíduos mesmo que 

cada um tenha seus interesses e vontades, é preciso aceitar a condição do seu 

semelhante.  

Segundo Souza (2009), A gestão escolar é denominada como um ato político, ou 

seja, para que exista uma gestão escolar democrática é necessário existir uma relação de 

poder, mas não poder de uns sobre os outros, mas, sim, a capacidade humana de agir em 

conjunto na busca de um bem comum. Então; 

 

[...] se a política na escola reconhece que o poder em questão decorre 

de um contrato firmado entre as pessoas que compõem essa 

instituição, e considera que o diálogo entre esses sujeitos é 

precondição para a sua operação, assim se terá uma ação política 

talvez mais democrática. Mas num ou noutro caso, se trata sempre de 

poder, pois a política somente existe onde há poder em questão. A 

forma como se lida com ele, contudo, pode demonstrar uma vocação 

mais ou menos democrática (SOUZA, 2009, p.125). 

 

Para Souza (2009, p.125) a gestão democrática é vista como um “[...] processo 

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

discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o 

conjunto das ações” que são executadas no desenvolvimento da escola, buscando a 

resoluções dos problemas. Porém, para o autor este deve ser um processo que se 

sustente no diálogo e a alteridade. 

 Portanto, concordamos com Souza (2009 p.126), quando este autor afirma que a 

gestão democrática deve “[...] ter como base a participação efetiva de todos os 

segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente construídas para 
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os processos de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos 

sujeitos”. Para que isso aconteça, de fato, as relações de poder dentro do ambiente 

escolar devem respeitar os princípios democráticos da participação. 

 

2.2 Instâncias colegiadas: quais papéis devem desempenhar? 

 

A maior instância colegiada da escola é o Conselho Escolar, deliberado na LDB 

9394/96 como maior órgão de representação da gestão democrática, tem como desígnio 

o exercício de poder, através da participação da comunidade escolar (BRASIL, 1996). 

Para Veiga também pode ser visto 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 tem como pertencentes em sua composição: professores, 

especialistas em educação, funcionários, alunos e pais, que de forma geral tem a 

responsabilidade de cuidar dos aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. 

Sendo um espaço, em que, todos possuem o direito de expor suas ideais nas decisões 

que precisam ser tomadas. Conforme afirma Libâneo (2004) este órgão tem como 

objetivo geral democratizar as relações no ambiente da escola, visando à qualidade de 

ensino e promovendo a articulação entre os segmentos da comunidade escolar, 

garantindo sua função de ensinar. 

Sendo aparelho máximo de representação da gestão democrática, os Conselhos 

Escolares são defendidos pela LDBEN 9394/96 em seu artigo 14, instituindo as 

seguintes funções:  

 

Deliberativa: decidir, deliberar, aprovar e elaborar nos casos de sua 

competência. Consultiva: opinar, emitir parecer, discutir, participar. 

Fiscal: fiscalizar, acompanhar, supervisionar, aprovar prestação de 

contas. Mobilizadora: apoiar, avaliar, promover, estimular e outros 

não incluídos acima (LIMA; SILVA, 2008, p. 21). 

 

Percebido como lugar de discussões, o Conselho Escolar, estimula funcionários, 

alunos e professores a exibirem seus interesses e sugestões. É preciso observar que nem 

sempre é possível atender às pertinências de seus membros. Por isso, a direção, junto à 

equipe pedagógica deve coordenar e organizar todas as atividades da escola, de acordo 

com o que pede as leis e regulamentos, atendendo todas as deliberações dos órgãos 
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superiores (LIBANEO, 2004). O Conselho Escolar coordena a gestão escolar, 

especialmente no que diz respeito ao estudo, planejamento e acompanhamento das 

principais ações no dia-a-dia da escola. É espaço distinto para o exercício da vivência 

cidadã e apropriação de saberes que favorecem a democracia.  

Para Bogatschov et al (2012), este órgão tem como seu objetivo maior a 

democratização da Escola pública, é por meio dele que existe a aprovação e 

acompanhamento do projeto político pedagógico, o que favorece o diálogo e sugestões 

para a efetivação da democracia e os meios para atingi-la. 

 

Todavia, o grande desafio é que a comunidade escolar se aproprie 

deste espaço de poder decisório e não apenas o encare como 

burocrática. É preciso desenvolver o compromisso e a 

responsabilidade na comunidade escolar além de esclarecer as 

atribuições do Conselho Escolar além de esclarecer as atribuições do 

Conselho Escolar no processo de gestão democrática 

(BOGATSCHOV et al, 2012, p.2808).  

  

 

Portanto, para as autoras acima citadas, para que o conselho escolar consiga de 

fato atingir o seu objetivo, é necessário que se aconteça por parte de todos os 

participantes do ambiente escolar uma apropriação do espaço como forma de dialogo e 

lugar de tomadas de decisões que favorecem a democracia e o bem comum, não sendo 

apenas encarado como em sua forma burocrática e técnica. 

Já a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) funcionam por 

intervenção de uma Assembleia Geral. Este segmento garante a participação da família 

em conjunto com professores e funcionários e tem papel fundamental para a melhoria 

da qualidade de ensino. A APMF é, segundo Lima e Silva (2008), justamente, a 

instância que promove efetivamente a participação dos pais na escola. Dentre seus 

objetivos encontrarem-se: 

   

1. Discutir, colocar e decidir sobre as ações para assistência ao 

educando, para o aprimoramento do ensino e para a integração da 

família-escola-comunidade. 2. Integrar a comunidade no contexto 

escolar, discutindo a política educacional, visando sempre à realidade 

dessa mesma comunidade. 3. Representar os reais interesses da 

comunidade e dos pais dos alunos junto à escola, contribuindo para a 

melhoria do ensino e para a adequação efetiva dos planos curriculares. 

4. Promover o entrosamento entre pais, alunos, professores e membros 

da comunidade, através de atividades educacionais, culturais, sociais e 
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esportivas. 5. Contribuir para a melhoria e conservação das instalações 

e equipamentos do estabelecimento escolar, sempre dentro de critérios 

de prioridade e tendo em vista o benefício dos educandos (LIMA; 

SILVA, 2008, p.19). 

 

Percebe-se que o papel da APMF dentro da escola é compreender a realidade 

vivida pela comunidade em que está inserida, buscando representar seus interesses e 

necessidades, além de promover a interação entre os pais e professores facilitando a 

comunicação e a interação entre os envolvidos no ambiente escolar, viabilizando ações 

no sentido de buscar a qualidade do ensino, visto que o foco de seu trabalho, deve ser o 

aluno, uma vez que estes são os principais atores dentro da escola. 

Veiga (1998) ressalta que a escola tem deixado que o processo de uma gestão 

democrática que tem como principio a participação, se resuma apenas a participação dos 

pais em eventos voltados a comemorações festivas, ou ainda em mutirões de limpezas e 

reformas da Escola, percebe-se que esses atos de participação não seriam equivocados 

se além desses, esses pais tivessem presentes em todas as tomadas de decisões da escola 

e participassem ativamente do processo político pedagógico, não deixando que a 

atuação na escola fosse vista apenas como uma mera prestação de serviços, ou seja: 

 

A Coordenação da Gestão Escolar do Estado do Paraná destaca que a 

APMF é um meio de aproximação da comunidade com o Projeto Polít

ico e Pedagógico da escola, como suporte para Programas Culturais, E

sportivos e de Pesquisa.  Ele pretende ainda possibilitar a busca de sol

uções para os problemas coletivos do cotidiano escolar, dando suporte

 a Direção e Equipe. Desta forma, no documento Subsídios para a con

strução do estatuto da APMF (PARANÁ, 2009) destaca que é um órga

o de representação dos Pais, Mestres e Funcionários do Estabelecimen

to de, que não tem caráter político‐partidário, religioso, racial e nem fi

ns lucrativos (BOGATSCHOV et al, 2012, p.2199).  

 

A participação de pais, professores, alunos e funcionários por meio da APMF dá 

autonomia à escola, favorecendo a participação de todos na tomada de decisões do 

calendário escolar, horário de aulas, etc., enfim, a definição da política global da escola, 

ou seja, a construção do Projeto Político-Pedagógico. 

O Conselho de Classe tem como objetivo fazer uma avaliação continuada do 

aluno e da turma, aperfeiçoar o trabalho com o aluno por meio de contribuições 

fornecidas pela equipe pedagógica, mostrar ao professor que é necessário realizar a 

autoavaliação de seu trabalho. 
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Para Veiga (2004), o Conselho de Classe é uma instância que pode ocorrer na 

escola de duas formas: de um lado, ele se reduz em grande parte, em um órgão de 

reforço dos conflitos, tornando-se principal no fortalecimento da fragmentação e da 

burocratização do processo do trabalho pedagógico. Por outro lado, o Conselho de 

Classe pode ser entendido como uma instância colegiada que, busca a superação da 

organização burocrática, que se preocupa com processos avaliativos capazes de 

reconfigurar o conhecimento, de rever as relações pedagógicas, contribuindo para 

alterar a própria organização do trabalho pedagógico. 

O Grêmio Estudantil é um órgão representado por alunos da escola. Criado pela 

Lei Federal nº 7398-85, que instituiu o Grêmio Livre e confiou autonomia aos 

estudantes, passando a ser a entidade de reprodução de seus interesses, com fins 

culturais, cívicos e sociais. Instituindo-se: 

  

Art. 1º Aos estudantes dos Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º 

graus fica assegurada a organização de Estudantes como entidades 

autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas 

com finalidades educacionais, culturais, cívicas esportivas e sociais.  

[...]§ 2º A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmio s 

serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembleia 

Geral do corpo discente de cada Estabelecimento de Ensino 

convocada para este fim.  § 3º A aprovação dos estatutos, e a escolha 

dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão 

realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante e observando-

se no que couberem, as normas da legislação eleitoral (BRASIL, 

1985). 

 

 Para Benfatti e  Leite (2012) o Grêmio Estudantil é a oportunidade dos alunos de 

exercerem sua cidadania dentro da realidade em que vivem, porém, a participação nos 

grêmios estudantis, muitas vezes, não está presente nas escolas ou ocontece de forma 

burocrática, sem a participação dos estudantes nas discussões e decisões.  

Sendo assim para Benfatti e Leite (2012, p.03) “[...] o grêmio estudantil tem um 

papel fundamental na escola com relação à função social da educação e que esse papel 

pode e deve ser estimulado”, e, para que isso aconteça, a escola deve apoiar este 

movimento, disponibilizando um pedagogo que possa ser o porta voz desses alunos. 

 

2.3 O papel das instâncias colegiadas na gestão democrática da escola pública 
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Segundo Paro (2001, p.81) a escola deve “[...] se configurar democrática em 

suas ações como agencia prestadora de serviço que precisa levar em conta os interesses 

dos usuários, a quem ela deve servir e para quais foi criada [...]”, então as instâncias 

colegiadas se configuram enquanto instrumento de construção da gestão democrática 

participativa na escola, porém não pode se tornar apenas uma formalidade ou ter um 

caráter meramente representativo, deve ser responsável por garantir a participação de 

todos os envolvidos no ambiente escolar.  

Veiga (1998, p.113) analisa que: 

 

Podemos considerar que a escola é uma instituição na medida em que 

a concebemos como a organização das relações sociais entre os 

indivíduos dos diferentes segmentos, ou então como o conjunto de 

normas e orientações que regem essa organização. [...] Por isso torna-

se relevante às discussões sobre a estrutura organizacional da escola, 

geralmente composta por conselho Escolar e pelos conselhos de 

Classe que condicionam tanto sua configuração interna, como o estilo 

de interações que estabelece com a comunidade. 

 

Para Veiga (2001) as instâncias colegiadas existem para auxiliar no 

aperfeiçoamento do processo educativo, instituindo espaços em que os envolvidos na 

escola possam dar opiniões e contribuição de maneira diversa. No entanto, sabe-se que a 

participação requerida não é aquela que visa dar oportunidade à comunidade escolar em 

discutir os problemas relacionados à educação de seus filhos (como a discussão de 

Projeto Político-Pedagógico, por exemplo), mas, sim, aquela que visa o apoio 

financeiro, como bem nos alerta Lima, Viriato e Zanardini (2003, p. 154) “A 

participação dos membros que compõem a escola é reduzida ao aspecto financeiro; 

atribui-se à comunidade a execução das políticas oriundas dos órgãos centrais [...]”. 

A partir da fala acima, percebemos que instâncias colegiadas são vistas apenas 

como companheiras da gestão em momentos de dificuldades financeiras, o que na 

verdade não deveria acontecer, uma vez que a educação pública diz respeito ao Estado, 

às dificuldades que as rodeiam também fazem parte do poder estatal, que deveria 

garantir as necessidades básicas não só para aprendizagem, e, sim, para toda a situação 

que abarca o ambiente escolar. E quando essas necessidades não são supridas acabam 

ficando a cargo das instâncias colegiadas a responsabilidade em promoções para 

arrecadação de fundos para melhoria de espaços físicos ou materiais didáticos.  

 

A realização de tais atividades desvia o trabalho do diretor, da equipe 

pedagógica e dos professores, das questões pedagógicas para questões 
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meramente organizacionais. Além do que, estaria promovendo um 

processo paulatino, pela comunidade escolar, de aceitação e 

incorporação da responsabilidade para com a manutenção financeira 

da escola (LIMA; VIRIATO; ZANARDINI, 2003, p.166). 

As instâncias colegiadas são órgãos importantes para a gestão escolar 

democrática. Como a democracia se concretiza pelo envolvimento e participação, os 

colegiados devem ser mais valorizados, incentivados e priorizados no interior das 

escolas, deixando de ser, assim como foi expresso do parágrafo anterior, apenas um 

meio que viabiliza a participação de todas na busca de soluções de problemas 

financeiros e físicos da escola. Ratificando a importância dos colegiados para a 

concretização do processo democrático, Abranches (2003, p.14) observa que: 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas 

formas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, 

em que todos participam dos processos decisórios e do 

acompanhamento, execução e avaliação das ações nas unidades 

escolares, envolvendo as questões administrativas, financeiras e 

pedagógicas. 

A autora também ressalta que esse modelo de gestão escolar não deve ser 

confundido com cogestão, já que o diretor continua sendo responsável pela escola. Mas 

a diferença é que, para conduzir a escola, ele pode contar com a ajuda de outras pessoas, 

representantes nos colegiados, que, nas decisões essenciais e nos projetos da unidade 

escolar, em seus vários níveis, comprovem ter os mesmos interesses e objetivos. 

É necessário que se construa, dentro da escola, o consentimento da participação 

da comunidade pensando nessa inclusão não apenas para a busca de recursos 

financeiros, em que se limita em, muitas vezes, como percebemos nas falas de alguns 

autores citados aqui, a participação das instâncias colegiadas, mas, sim, abrir espaço 

para a participação no campo pedagógico, competindo aos educadores a condução do 

processo de ensino-aprendizagem, porém sempre colocando a comunidade a par do que 

ocorre no ambiente pedagógico. Concordamos com Fonseca (1997) ao analisar que a 

construção de uma cultura democrática só é possível a partir de práticas democráticas. 

Paro (2001), ressalta que existe uma necessidade da construção de uma educação 

que promova a democracia, visto que, apenas desta forma, será possível atingir uma 

educação de qualidade que garanta a participação de todos os envolvidos no ambiente 

escolar na totalidade do processo educativo. 



27 
 

Diante do exposto neste capítulo, concluímos que a escola precisa ser o local 

promotor da interação social, esta interação deve ser pautada pela participação, segundo 

Paro (2009), não deve se resumir apenas há uma eleição, ela deve acontecer em todo o 

processo educacional. Entendemos então, que o principal meio para garantir esta 

participação, é a atuação nas instâncias colegiadas, buscando envolvimento e a atuação 

de toda a comunidade escolar. 
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CAPITULO III: GESTÃO DEMOCRATICA DA ESCOLA 

PÚBLICA: LIMITES E POSSIBILIDADES  

 

Para estabelecer uma gestão realmente democrática na escola pública atual, é 

preciso que se retomem as formas administrativas e pedagógicas vivenciadas até o 

presente momento, em especial, ao referirmos à gestão, pois esta é o principal 

instrumento de consolidação de democracia na sociedade, tendo em vista que a escola e 

a sociedade estão relacionadas e são dependentes. Gerar a democratização da gestão 

escolar constitui formar novas relações entre a escola e o contexto social no qual se é 

inserida, para Paro (2002), o fortalecimento da escola e a aquisição da autonomia são 

condições imprescindíveis para promover a qualidade da educação. 

A luta pela democratização da escola situa-se, assim, no bojo da 

própria luta pela democratização da sociedade, que, no limite, 

coincide com a transformação social, ou seja, com a revolução 

enquanto processo prolongado de transformação estrutural da 

sociedade (PARO, 2002, p.167). 

 

Por isso, o objetivo deste capítulo é o de repensar a teoria e a prática da gestão, 

escolar democrática no sentido de eliminar os controles formais e incentivar a 

autonomia da escola pública, através participação de todos os envolvidos no contexto da 

escola, sem, desconsiderar o papel do Estado na manutenção e no desenvolvimento das 

instituições públicas de ensino. 

3.1 Autonomia da escola pública 

Falar da gestão democrática da escola é falar sobre relacionamentos e a 

hierarquia de poderes que existem em seu interior. Nos dias atuais podemos verificar 

uma maior distribuição de tarefas no interior das escolas, mas nem sempre isso vem 

acontecendo de maneira democrática. O diretor ainda é estimado como autoridade maior 

e o único que possui autonomia para tomar as decisões. Mas, sua autonomia acontece na 

realização de leis superiores, o que o transforma em “um mero preposto do estado”, 

como afirma Vitor Paro (2005). Então esta pseudo-autonomia que possui o diretor é 

ainda uma síntese da pseudo-autonomia da própria escola. 

A autonomia da escola pública passou a ser discutida e teve espaço nos 

documentos oficiais do governo brasileiro da década de 80, conforme discussão 
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apresentada no primeiro capítulo desse trabalho, esse processo de “democratização” 

torna-se presente nas instâncias política e civil.  

Sabemos que a autonomia escolar vem sendo discutida desde as décadas de 1970 

e 1980, quando, os profissionais de educação manifestavam-se contra a falta de 

autonomia no ambiente escolar. Os debates e os estudos sobre autonomia, nesse 

momento, eram alimentados por pesquisas realizadas no Brasil e também outros países 

que já tinham fortalecido e ampliado o espaço de iniciativa autônomo da escola. Apenas 

no final da década de 1980 e início da de 1990 é que estes estudos passaram a se 

fortalecer em proposta central nas políticas educacionais em diferentes estados 

brasileiros. 

A partir de então acontece uma série de reformas educacionais tanto em âmbito 

estadual, quanto municipal, cujo objetivo conforme preconizava os próprios 

documentos refrentes a reforma do Estado brasileiro, a transferência de 

responsabilidades que estavam nos setores centrais e mediadores da educação, e que se 

fariam chegar à escola. Essas responsabilidades necessitariam sinalizar uma “autonomia 

defendida por vários setores da comunidade educacional, a defesa de maior participação 

e controle social na gestão da educação” (PERONI, 2003, p. 103). Sabemos que a 

descentralização possui forte impacto na conquista a autonomia da escola pública no 

que diz respeito a aspectos administrativos, pedagógico e financeiro, a LDB afirma que 

os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica a 

integração em progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira (BRASIL, 1996). 

Veiga (1998) traz uma clara diferenciação sobre esses tipos de autonomia, em 

que considera a autonomia pedagógica ligada à liberdade da escola em construir o seu 

projeto político pedagógico que tem a função de decidir sobre o funcionamento do seu 

processo de ensino e aprendizagem, sem deixar de considerar os princípios da 

Constituição Federal de 1988 e da LDBEN (1996). 

Já a autonomia administrativa ainda segundo está mesma autora, é considerada 

pela oportunidade que a escola possui em gerenciar seus planos, programas e projetos 

sem que estejam submetidos a uma administração externa, que não tem o conhecimento 

de suas especificidades. 

Por sua vez, para Veiga (1998), a autonomia financeira é configurada quando a 

escola elabora e executa o seu orçamento, por exemplo, quando realiza a fiscalização 
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dos recursos financeiros que lhes são pertinentes, para que, assim, possa conferir mais 

transparência a sua utilização. 

Mesmo que autonomia da escola esteja presente nas leis que regem a educação a 

com a lógica gerencialista do neoliberalismo presente em nosso Estado, à autonomia da 

escola publica e a política de descentralização continua muito limitada, pois a estrutura 

do sistema de ensino não se alterou em sua essência e demasiadamente centralizada. 

Sabe-se que a ideia de autonomia defendida pelo Estado é aquela pautada na 

Reforma do seu aparelho o que já foi discutido anteriormente, e por isso esta ideia 

baseia-se na ótica neoliberal de privatização. O que por sua vez, defende a 

descentralização como sendo a diminuição do papel do Estado deixando que este não 

garanta, muitas vezes, os direitos que a escola pública possui. Por isso, a autonomia 

aqui defendida não pode ser confundida com a não atuação do Estado.  

 

3.2 Limites e possibilidades 

 

Compreende-se que para a concretização da gestão democrática, se torna 

necessário o estabelecimento de políticas coordenadas, estrutura administrativa e um 

plano de ação, mas para que de fato isso dê resultado, é preciso ter não só competência, 

mas interesse o que, segundo Santos Filho (1998), em sua maioria não acontece. 

Um dos argumentos defendidos por diversos autores para a não efetivação da 

democracia é a apatia da massa. Que apesar de ter ciência da falta de participação e 

obtenções de opiniões não se mobiliza para modificação dessa realidade. Para Santos 

Filho (1998, p. 58): “Muitas pessoas são politicamente apáticas e ficam felizes que a 

minoria que ambiciona a liderança tome as decisões em nome dela”.  

Outro risco, que pode afetar o trabalho coletivo autônomo e democrático da 

escola, é a busca que grupos afins (professores, funcionários técnico-pedagógicos, 

coordenador, gestor, etc.) têm por seus interesses individuais o que, muitas vezes, 

prejudica as relações de poder dentro deste ambiente bem como as tomadas de decisões. 

Isso acontece pelo fato de que: 

 

As pessoas se orientam por seus interesses imediatos e estes são 

conflituosos e contraditórios entre os diversos grupos atuantes na 

escola. Esses interesses contraditórios se manifestam nas relações 

interpessoais, em reunião do conselho de escola, em reuniões de pais, 

no comportamento diante da greve dos professores, no processo 
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ensino-aprendizagem em sala de aula, enfim, nas múltiplas relações 

que têm lugar no dia-a-dia da escola (PARO, 2000, p. 46-47). 

 

 Paro (2001), afirma que outro fator que tem dificultado a participação na escola 

é a visão que a direção e os pais possuem quanto à autoridade dentro da escola e sua 

relação de poder. Por isso se torna imprescindível que a administração escolar e os 

professores compreendam que a participação dos pais e da comunidade escolar é 

necessária para a incorporação de valores democráticos na pratica educacional, para que 

se supere esses obstáculos que impedem ao alcance de uma sociedade mais 

participativa. 

O início da defesa de uma gestão democrática como já foi dito se inicia pelos 

princípios da Constituição de 1988 e são reforçados pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN/96, p. 4), que 

estabelece: 

 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.  

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.  

 

De acordo com Paro (2002), o conceito e a prática de gestão democrática ainda 

estão insuficientemente desenvolvidos nas instituições educacionais. Os conceitos de 

gestão e o de democracia não se determinaram no interior da escola. Portanto, a escola 

como palco de operações tanto política, quanto ideológica, acarreta na sua essência 

pedagógica a possibilidade de construção de práticas que priorizem a democracia na 

escola e na sociedade. O processo de gestão democrática é estabelecido na ligação das 

forças políticas, colocando o bem comum em primeiro plano. É preciso implicar, assim, 

autonomia, para que a escola possa construir seu projeto político-pedagógico e 

constituir seu próprio sistema de avaliação. 

A gestão da escola deve estar ajustada no seu projeto político pedagógico, pois 

este provoca a participação da comunidade escolar na concepção de suas políticas e seus 

projetos educacionais. Sua implantação é uma reivindicação da educação que é vista 

como um dos caminhos possíveis para a democratização do poder na escola e na 
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sociedade. Assim, segundo Gramsci (1978), a educação é um instrumento de mudança, 

atribuindo à mesma o papel de estabelecer uma nova hegemonia. 

Segundo Paro (2001), o diretor tem sido o responsável último pela escola e, 

muitas vezes, por medo de não conseguir cumprir com as demandas do Estado, deixa de 

envolver a todos nos problemas da escola e acaba acarretando para si todo o poder de 

tomar as decisões que são necessárias, o que acaba por deixar a gestão democrática 

apenas na teoria sem vivencia-la na prática do dia-a-dia. Por isso, o diretor escolar como 

principal gestor deve mobilizar toda comunidade escolar para que busque resultados 

através das ações conjuntas, pois é por meio delas que se observa de forma completa os 

problemas que envolvem a escola em sua totalidade. 

O mesmo autor defende a ideia de que a gestão democrática só vai acontecer 

quando as demandas da escola forem divididas e vividas por todos. Para Paro (2001), a 

solução para a efetivação de uma gestão democrática seria a instituição de uma direção 

escolar exercida por um colegiado diretivo, já que ficaria muito difícil que todos os 

envolvidos participassem a todo o momento de todas as demandas da escola, este 

colegiado diretivo seriam compostos quatro coordenadores, sendo um administrativo, 

outro financeiro e um pedagógico, e, por fim, o coordenador comunitário pode-se 

entender melhor na fala do próprio autor: 

 

[...] Nessa composição, embora a tomada de decisões fosse coletiva, 

cada um teria maior responsabilidade sobre o assunto de sua área. Ao 

coordenador administrativo estariam mais ligadas as questões relativas 

ao desempenho do pessoal, as atividades meio e a integração dos 

vários setores da escola; ao coordenador pedagógico caberia cuidar 

mais das atividades-fim, preocupado com a situação do ensino e tudo 

que diz respeito diretamente a sua viabilização; o coordenador 

comunitário cuidaria mis de perto das medidas necessárias para 

promover o envolvimento da comunidade, em especial os usuários, na 

vida da escola; o coordenador financeiro estariam subordinadas as 

questões relativas  á aplicação dos recursos disponíveis, bem como a 

parte escritural da unidade escolar (PARO, 2001, p. 84). 

 

Paro (2001) explica que este colegiado diretivo seria selecionado de forma 

eletiva e atenderia a necessidade de se promover uma escola mais democrática, não 

deixando a responsabilidade da direção escolar para uma só pessoa, o que acarretaria em 

uma forma de gestão e, que, o acesso de todos se tornaria mais fácil não deixando a 

imagem como próprio ator diz de “bode expiatório” do diretor facilitando a negociação 

com os superiores e a relação com os professores. Para o autor, tendo quatro 
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representantes, a gestão irá representar o interesse de toda a comunidade, mostrando 

uma força maior frente as suas reivindicações perante o Estado.  

 

3.3 Analisando a prática da gestão democrática na escola pública  

 

Conforme mencionado na Introdução deste trabalho, foram realizadas entrevistas 

com cinco pedagogas, de quatro escolas da rede estadual da cidade de Londrina. Para 

tanto, foi elaborado roteiro de questões (o qual se encontra em anexo) para serem 

obtidos dados junto às pedagogas, perguntas essas elaboradas para a compreensão do 

tipo de gestão praticado nas escolas da rede estadual onde foram realizadas as 

entrevistas.  

As escolas pesquisadas estão situadas na área central da cidade de Londrina. 

Essas escolas serão aqui designadas como Escola A, Escola B, Escola C e Escola D. A 

Escola A é considerada de grande porte, possuindo aproximadamente 1900 alunos 

matriculados e uma estrutura construída em 10622 metros quadrados e é composto por 

aproximadamente 140 funcionários entre professores, equipe pedagógica, composta por 

seis pedagogas, entre outros funcionários. A escola B conta com aproximadamente 160 

funcionários incluindo professores e equipe pedagógica, composta por sete pedagogas, 

possui aproximadamente 2023 alunos matriculados, sendo considerada uma escola de 

médio porte. Na Escola C é composta em números com aproximadamente 160 

funcionários incluindo professores e equipe pedagógica, composta por seis pedagogas, 

professores e outros, denominada por ser uma escola de médio porte. A Escola D é 

composta por uma equipe de aproximadamente 130 funcionários entre professores, 

equipe pedagógica, composta por sete pedagogas e outros, existe um quadro 

aproximado de 1030 alunos matriculados, devido a isso é vista como uma escola de 

médio porte. Apesar das escolas pesquisadas estarem localizadas na área central da 

cidade de Londrina, segundo análise do Projeto Político Pedagógico das mesmas, seus 

alunos são oriundos de diversos bairros da cidade de Londrina, tendo assim, famílias de 

diferentes classes sociais.  

As entrevistas aconteceram com duas pedagogas da Escola A e uma de cada nas 

escolas B, C e D. As pedagogas entrevistadas serão aqui denominadas como: Pedagoga 

A, Pedagoga B, Pedagoga C, Pedagoga D e Pedagoga E. Seguindo o roteiro elaborado, 

procurou-se entender o tipo de gestão que vem ocorrendo dentro da escola da rede 

citada, quais os limites e as possibilidades para a efetivação da gestão democrática e de 
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que forma o Estado tem contribuído para que a escola tenha autonomia para promover 

esse tipo de gestão. 

 A primeira pergunta feita às pedagogas foi: “Você se formou em qual instituição? 

Em que ano? A quanto tempo atua na gestão?” A Pedagoga A respondeu, “sou formada há 

30 anos pela Universidade Estadual de Londrina, atuo na área gestão há quatro anos.” 

Pedagoga B “me formei há 5 anos pela Universidade Norte Do Paraná e estou 

trabalhando como pedagoga há 6 meses”. Pedagoga C “sou formada há 18 anos pela 

Universidade Estadual de Londrina, trabalho na área há 17 anos”. Pedagoga D “sou 

formada pela Universidade Estadual de Londrina há 22 anos e atuo na área há 21.” 

Pedagoga E “Estou na área a 4 anos e se me formei há 9 anos pela Universidade 

Estadual de Londrina”. 

A segunda pergunta foi: Em sua opinião, o tipo de gestão desenvolvido na escola 

onde você atua, é democrático? Para a Pedagoga A “[...] Sim, as decisões sempre são 

passadas para os professores e sempre estamos abertos a sugestões”. Pedagoga B “[...] a 

família participa, a escola sempre está aberta para a participação”. Pedagoga C “[...] a 

gestão da escola está próxima de se tornar democrática, porém algumas coisas ainda 

estão concentradas apenas na mão do diretor, o que falta para que se torne democrática é 

o diretor se conscientizar e não se preocupar apenas em atender as demandas do 

Estado”. Pedagoga D “[...] dentro do possível é democrática, afinal quando se fala em 

escola pública tem que ter a democracia como princípio”. Pedagoga E “É democrática, 

pois a maioria das decisões são discutidas antes, principalmente no Conselho Escolar”. 

A terceira pergunta procurou compreender se: “É possível efetivar a gestão 

democrática na escola pública?”. A pedagoga A respondeu que: “[...] não totalmente, a 

direção tenta, mas sempre alguém não aceita sugestões, por isso só acontece com os que 

realmente querem”. Pedagoga B: “[...] o desafio maior para a concretização da gestão 

democrática é a resistência dos pais em participarem, muitas vezes, por falta de tempo e 

em sua maioria por desinteresse”. Pedagoga C “Sim, porém todos precisam se 

conscientizar e participar”. Pedagoga D “[...] é possível que a gestão democrática 

aconteça, para isso é preciso que as funções sejam bem definidas para que todos possam 

cumprir e consiga auxiliar o outro”. Pedagoga E “O principal meio de efetivação da 

gestão democrática é o Conselho Escolar por que garante a participação de todos os 

seguimentos”. 

A quarta pergunta feita foi: Na escola em que você atua como você toma 

conhecimento das principais decisões? A pedagoga A respondeu: “Às principais decisões 
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tomadas na escola chegam através de reuniões”. A Pedagoga B respondeu: “[...] “por 

meio de reuniões com o grupo que será afetado pela decisão, os outros ficam sabendo 

apenas por edital.” Pedagoga C “[...] o principal meio é por e-mail, porém algumas 

coisas que não fazem parte da sua responsabilidade deixam de ser informadas”. 

Pedagoga D, “[...] as decisões que são tomadas na escola são discutidas e acontecem de 

forma coletiva, após, são repassadas por e-mail” a Pedagoga E respondeu: “As 

principais decisões são repassadas por meio de reuniões”. 

A quinta pergunta foi: Qual o papel das instâncias colegiadas na escola hoje? A 

Pedagoga A respondeu que “[...] o papel das instâncias colegiadas dentro da sua escola é a 

organização das verbas, fazendo com que essas, alcancem as principais necessidades da 

escola, sendo responsável por repassar as decisões para todos”. Já a Pedagoga B afirma 

que: “[...] o papel das Instâncias Colegiadas é organizar as áreas da escola promovendo 

a participação de todos”. Para a Pedagoga C “O Conselho Escolar é o órgão máximo e 

possui um papel fundamental na escola, a Associação de Pais e Mestres fica responsável 

pela parte financeira e o Grêmio Estudantil é responsável por repassar as necessidades e 

sugestões dos alunos”. A Pedagoga D relata que: “[...] as instâncias colegiadas possuem 

importante papel dentro da escola e pode promover a participação quando permite que 

todos possam atuar dentro delas”. Para a Pedagoga E, as instancias colegiadas se 

configuram como: “[...] o facilitador do trabalho da gestão e o trabalho da escola, desde 

a merenda até a construção do Projeto Político-Pedagógico, pois esses se tornam mais 

eficazes, pois quando todos conhecem as dificuldades da escola é mais fácil de 

conseguir o melhor funcionamento da instituição”. 

Na sexta questão, foi questionado Como acontece a participação nas instancias 

colegiadas? E como estas contribuem para participação da comunidade na escola? A pedagoga 

A respondeu: “[...] a principal participação acontece no Conselho Escolar que é 

composto por um membro de cada setor da escola”. Para a Pedagoga B, “[...] a 

participação nas instancias colegiadas acontece através de reuniões, porém quem não 

faz parte, não fica sabendo das decisões”. A Pedagoga C afirma: “[...] a participação nas 

instâncias colegiadas acontece através de reuniões, porém quem não faz parte não fica 

sabendo das decisões”. Pedagoga D, “São realizadas reuniões, em que participam os 

representantes de cada área da escola para discutirem as necessidades”. Pedagoga E, 

“[...] as participações nas instâncias colegiadas sempre acontecem por meio de 

encontros mensais com a participação de representantes de cada segmento da escola”. 
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A sétima pergunta foi: Quais os desafios enfrentados pela equipe pedagógica 

para consolidar a gestão democrática? A pedagoga A respondeu, “O desafio maior para 

a concretização da gestão democrática é a resistência dos pais em participarem, muitas 

vezes, por falta de tempo e em sua maioria por desinteresse”. A Pedagoga B afirma:, 

“Os desafios que impedem a efetivação da gestão democrática é a falta de respeito que 

os professores têm com o pedagogo por argumentar que eles não estão em sala de aula e 

não conhecem a realidade vivida nela”. Para a Pedagoga C o desfio principal para 

efetivação da gestão democrática na escola “[...] é a centralização das decisões apenas 

no diretor escolar o que prejudica a autonomia dos demais participantes da escola”. Já a 

Pedagoga D argumenta: “O desafio encontrado é a falta de autonomia de alguns 

profissionais que não possuem segurança e tudo recorrem ao diretor”. Por fim, 

Pedagoga E respondeu: “A falta de tempo para que todos estejam ao mesmo tempo 

juntos para discutirem as necessidades da escola, principalmente os pais que trabalham 

e não podem, muitas vezes, comparecer as reuniões”. 

A oitava e nona perguntas são: A escola onde você atua tem recebido o subsídio 

necessário do Estado para garantir o funcionamento adequado da escola?  A escola onde 

você atua promove ações para arrecadar fundos para suprir as necessidades básicas da 

escola? Em resposta a estes questionamentos, a Pedagoga A respondeu: “O Estado 

cumpre seu papel de fornecedor de verbas para manter a escola e dificilmente são 

realizadas ações para suprir necessidades da escola”. A Pedagoga B relata que o Estado 

atualmente, segundo ela, “[...] tem cumprido seu papel, por isso não precisam realizar 

ações para arrecadar verbas”. Para a Pedagoga C: “O Estado não tem cumprido sua 

tarefa de subsídio, e muitas vezes falta verba em diversas áreas da escola, quando isso 

ocorre a Associação de Pais e Mestres ficam responsáveis por arrecadar verbas através 

de ações como festas e rifas”. A Pedagoga D argumenta que: “O Estado sempre está em 

falta, por isso são frequentes as realizações de ações para arrecadar verbas para suprir 

essas necessidades”. A Pedagoga E enfatiza que: “O Estado não cumpre com o seu 

papel de garantir as políticas públicas, principalmente nas escolas, pois falta recurso 

financeiro e recurso humano, o que tem levado a realizações de ações para arrecadar 

verbas que possam suprir algumas necessidades”.  

Ao analisarmos as respostas das pedagogas, percebemos que todas consideram 

que, de alguma maneira, as escolas em que atuam são ou procuram ter uma gestão 

democrática, o que nos leva a evidenciar o que já foi dito neste trabalho, de que muitos 

profissionais dizem que suas escolas são democráticas por que participam em algum 
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momento, dos processos de tomadas de decisões, porém não participam efetivamente de 

todo o processo. Como ressalta Paro (2001) a democracia se constrói pela prática social 

que acontece a partir de saberes, construídos historicamente, no entanto: 

 

[...] Como tais saberes não envolvem apenas meras informações, mas 

o desenvolvimento livre de valores, crenças, posturas, 

comportamentos, hábitos, escolha e etc., faz-se necessário um 

processo educativo que envolva a interação entre sujeitos livres, como 

o que pode (e deve) ser desenvolvido na escola. É preciso, pois, pôr a 

formação para a democracia sob exame, para que se possa refletir 

seriamente a respeito das potencialidades da escola nesse sentido. 

(PARO, 2001, p.39). 

 

A afirmação acima leva a reflexão de que a democracia não acontece com a 

participação todos conhecendo apenas algumas/parte das informações, uma vez que esta 

se consolida na prática de liberdade da participação e em todo o processo educativo.  

Quando nos referimos à possibilidade da efetivação da gestão democrática, todas 

acreditam que é possível e, em sua maioria, pensa que poderá acontecer a partir da 

conscientização e ajuda de todos, e como ressalta a Pedagoga E, as instâncias colegiadas 

se configuram como a principal maneira de se consolidar a gestão democrática através 

da participação e colaboração. Porém, para Paro (2001) essa participação não deve 

ocorrer apenas em reuniões isoladas, mas, sim, em tudo que irá evolver ações da escola, 

ou seja, “O que estamos tentando deixar claro é que a democracia e o respeito ao 

usuário devem estar presentes não apenas nas reuniões do conselho ou na eleição de 

seus membros, mas em todas as ações e relações da escola [...] (PARO, 2001, p.81). O 

que implica que é preciso que a participação na escola aconteça para todos e em todos 

os processos, não apenas em momentos isolados e para uma pequena parte da 

comunidade escolar.  

Para entender como as decisões se concretizam na escola foi preciso indagar as 

pedagogas a respeito de como essas chegam até elas, em sua maioria responderam que 

chegam por meio de reuniões, divulgação em e-mail e editais. Porém, o que chamou a 

atenção foi à fala das pedagogas B e C que disseram que, muitas vezes, essas reuniões 

acontecem de forma isoladas com o grupo que precisa saber de imediato da decisão, os 

outros, apenas recebem a informação por outros meios ou mesmo nem ficam sabendo 

das decisões tomadas. O que nos leva a repensar a fala de Paro (2002), citada no 
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subitem
5
 acima, que muitos não sabem o que realmente significa uma prática 

democrática dentro da escola, que ainda tem o seu conceito pouco desenvolvido, o que 

não facilita a construção e consolidação do tipo de gestão esperada, a democrática, pois 

se a maioria não tem clareza de seu significado, não se desperta a buscar a sua 

concretização.   

A respeito da importância das instâncias colegiadas apresentadas neste trabalho, 

percebeu-se que as pedagogas, em sua maioria, não souberam responder de forma clara 

qual é o papel dessas instancias dentro da escola em que atuam e, como, por meio 

dessas instâncias, se promove a participação, apenas demonstraram que sabem que elas 

são importantes, o que já também é válido, e que o principal órgão atuante é o Conselho 

Escolar.  

Como já indicado neste trabalho, sabe-se que é de extrema importância que 

todos os envolvidos na escola conheçam a importância das instâncias colegiadas, pois é 

por meio delas que a democracia se concretiza na escola, com a participação atuante de 

seus membros, visto que, por meio dessas instancias, se torna possível promover a 

autonomia da escola. Conforme ressalta Paro (2002), as instâncias não devem ter um 

caráter apenas representativo, ou seja, não deve existir apenas por que está dito em lei, 

mas, sim, por que estas podem auxiliar no sentido de viabilizar e de concretizar uma 

gestão democrática, por meio da efetiva participação de todos. 

Quanto aos desafios que essas pedagogas encontram para a concretização da 

gestão democrática, destaca-se a fala das pedagogas B, C, D e E que o principal dentre 

eles é a falta de participação de alguns pais muitas vezes por falta de tempo, além da 

falta de autonomia do diretor escolar que, preocupado com as demandas que são 

estabelecidas a ele, deixa de incentivar a participação, optando por resolver tudo 

sozinho. Quanto ao primeiro desafio, Paro ressalta: 

 

A necessidade do oferecimento de boas condições de participação 

para atrair os pais decorre de vários fatores, tais como a falta de tempo 

para participarem na escola, em virtude da vida dura que levam; a 

falta de locais e de horários para que os representantes no conselho 

possam se reunir com seus pares para levantarem e discutirem 

problemas para serem tratados nas reuniões; a timidez e a falta de 

“jeito” para a participação e até a dificuldade de falar em público e de 

expressarem adequadamente suas ideias; a baixa autoestima e a pouca 

                                                           
5
  Sub Item citado 3.2 Limites e possibilidades 

 



39 
 

convicção de que sua participação é importante e trará resultados 

positivos (PARO, 2001, p.85-86). 

 

Então para Paro (2001), é preciso que se convençam os pais de que sua 

participação é muito importante para escola e que as recompensas que virão de seu 

esforço de participar, compensarão o esforço de sua participação. É de extrema 

importância que a escola procure se adequar as necessidades dos pais promovendo 

locais adequados para os encontros, além de horários que facilitem a ida desses pais até 

a escola.  

Ao pensarmos no segundo desafio, podemos destacar a fala de Paro (2001), que 

afirma que o diretor, como sendo o principal responsável pela escola “[...] tem que 

prestar contas de tudo diante do Estado, fica temeroso que as coisas saiam de seu 

controle’’, com isso, acaba concentrando as responsabilidades todas em suas mãos, 

deixando suas medidas diretivas e não deixando que órgãos como o Conselho Escolar, 

que existe para auxiliá-lo, execute sua função, assim todos se acomodam e também não 

procuram lutar pelo seu direito de participação. 

Sabe-se que a escola deve prestar contas ao Estado de suas ações, porém, como 

foi possível perceber neste estudo, este não tem cumprido a sua função de provedor das 

necessidades da escola. O que ficou claro quando indagamos as pedagogas a respeito da 

atuação do Estado, em que apenas duas, das cinco entrevistadas, disseram que este tem 

cumprido o seu papel, as outras ressaltaram que em algum momento as escolas em que 

atuam, tiveram que promover ações para suprir algumas necessidades que deixaram de 

ser supridas pelo Estado. Quando neste trabalho estudamos a influência do Estado na 

autonomia da escola pública perante as leis que as garantem e a Reforma do Aparelho 

do Estado, que teve grande responsabilidade para a efetivação da autonomia da escola, 

foi possível perceber que muitas vezes, esta autonomia é usada para que este fuja de 

suas responsabilidades e deixe de cumprir seu papel de garantidor de uma educação de 

qualidade. 

Concluímos neste capítulo que o tema aqui abordado - a gestão democrática da 

escola pública - tem enfrentado muitos limites para sua real concretização. Foi possível 

compreender que o conceito de gestão democrática ainda não está realmente entendido 

por todos os envolvidos na escola que, muitas vezes, se contentam em participarem 

apenas de alguns aspectos da realidade escolar, porém, sabem que, mesmo que a escola 

esteja tentando valorizar a participação na tomada de decisões, tem deixado a desejar 

em muitos aspectos, em especial no que se refere à participação de todos, a 
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descentralização do poder e, em especial, o favorecimento da participação da 

comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da pesquisa aqui desenvolvida, o qual contou com estudo bibliográfico 

e trabalho de campo, é possível afirmar que o problema proposto inicialmente foi 

respondido, visto que o estudo realizado permitiu compreender que a construção da 

gestão democrática vem ocorrendo na escola na rede pública, no entanto, aponta-se a 

lentidão com que este processo vem ocorrendo. Em relação aos objetivos (geral e 

específico), entendemos que os mesmos também foram alcançados e as análises 

apresentadas ao longo deste trabalho visam a exposição de como vem se constituindo 

sua construção.      

Foi possível compreender por meio deste estudo que a gestão da escola pública 

passou por diferentes momentos, tendo sua essência pautada na administração de 

empresas privadas que traziam como objetivos, uma maior produção a partir da 

racionalização dos recursos. Quando acontece a incorporação das teorias de Fayol e 

Taylor na administração escolar, a gestão se torna rígida e burocrática, concentrando o 

poder e os encargos nas mãos do diretor. Quando ocorre a reforma do aparelho do 

Estado e a influência de organismos internacionais, acontece também, a possibilidade de 

maior autonomia, descentralização e participação, especialmente diante da queda do 

regime militar no Brasil. Documentos nacionais e internacionais aprovaram a 

democratização da gestão da escola, em que, o poder não se restringe apenas ao diretor, 

mas a todos os envolvidos no ambiente escolar, incentivando a participação da 

comunidade nas decisões. 

Percebemos que a gestão democrática defendida pelo Estado e pautada nos 

moldes da teoria neoliberal, tem influenciado a atuação de professores e gestores nos 

dias atuais no interior da escola e, mesmo que as leis brasileiras garantam a gestão 

democrática e a autonomia da escola pública, o caráter de gestão pautada no capitalismo 

e a diminuição do papel do Estado, é o que vigora nas escolas públicas e, muitas vezes, 

o Estado deixa de garantir as necessidades básicas da educação baseado na lei da 

autonomia da escola, o que leva os gestores escolares a se preocuparem com áreas que 

não deveriam ser responsabilidade dele, deixando de lado a parte pedagógica e a 

preocupação com a participação da comunidade escolar.  

Partindo do estudo aqui realizado, entende-se que ainda existe um caminho 

longo a ser percorrido na busca da democratização da gestão escolar e das relações nos 

espaços escolares. A necessidade de se valorizar os canais que podem efetivar e garantir 

uma gestão democrática dentro da escola pública, como as instâncias colegiadas, é 
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evidente e muito necessário, um caminho que precisa ser percorrido com a ajuda de 

todos, para que juntos possam lutar pela atuação do Estado de maneira que garanta as 

necessidades básicas da escola, para que esta possa apenas se preocupar com o seu 

dever de garantir o ensino sistematizado e de qualidade e a participação de todos os 

envolvidos no ambiente escolar. 

No entanto, é preciso também considerar que o caminho está sendo trilhado e as 

conquistas, começa dar resultados. Como mencionado no decorrer deste trabalho, por 

ser um processo recente, no que diz respeito do ponto de vista legal, há muitas 

contestações, especialmente a respeito do que vem a ser a efetiva democracia. Porém, 

sabe-se que o diálogo está sendo estabelecido no interior das escolas, sendo esse caráter 

dialógico fundamental no processo democrático, o que incentivará que se busquem mais 

caminhos para aprimorar as relações constituídas dentro e fora da escola.  

A atuação das leis nacionais e o processo de democratização da gestão da escola 

pública se tornaram possíveis por meio da criação de espaços mais participativos. A 

discussão acerca da participação e da autonomia começou a fazer parte de discursos 

políticos, no entanto, foi possível constatar a omissão do Estado perante sua 

responsabilidade com educação.  

A gestão democrática tem um objetivo social e político, no entanto, quando essa 

participação se torna uma obrigação para a escola é muito importante atentar-se para a 

ausência do Estado enquanto provedor, passando suas responsabilidades à comunidade 

escolar. Mesmo que haja a omissão do Estado perante as necessidades da escola 

pública, o conceito de participação tem alcançado realidades escolares, aumentando o 

envolvimento de todos os envolvidos no ambiente escolar. Tornando assim a 

participação possível, especialmente por meio da atuação das instâncias colegiadas.     

Este diálogo, partindo do compromisso coletivo com a qualidade da escola 

pública, admite rediscutir os caminhos, considerar as experiências vividas, os desafios, 

os avanços e criando novas possibilidades. Esse trabalho terá mais efetivação quando 

indivíduos tomarem o destino da escola nas mãos. Porém, é preciso que se combatam as 

causas que vem impedindo a participação, atingindo um trabalho de conscientização que 

abarque a comunidade escolar no processo de reflexão e ação. O trabalho é intenso, mas 

é só por meio da participação consciente, da representatividade e do compromisso de 

toda a comunidade é que será possível alcançar a efetivação da gestão democrática em 

todas as escolas públicas de nosso país. 



43 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABRANCHES, Mônica. Colegiado Escolar: Espaço de participação da comunidade. 

São Paulo: Cortez, 2003 

 

ATTUCH, Leonardo; MENDES, Murilo. Quebra de Contrato: O pesadelo dos 

brasileiros. Belo Horizonte, Folium, 2009. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 

em: 25 maio 2015.  

______. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasilia: Mec, 1996.  

______. Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985. Dispõe sobre a organização de 

entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7398.htm. Acesso em: 25 

maio 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. O Plano 

Diretor da Reforma do Estado. 1995. 

 

BENFATTI, Rosangela Pereira da Silva; LEITE, Sandra Regina Mantovani. 

Organização do trabalho pedagógico: A Gestão Democrática na Escola Pública 

Paranaense por meio da representação estudantil. O Professor do PDE e os desafios 

da escola publica Paranaense, Volume 2. 2012.  

Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/. Acesso 10 de Março. 2016.   

 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos: A reforma do aparelho do Estado e a 

Constituição Brasileira. ESAF, Brasília, janeiro de 1995.  

 

BOGATSCHOV,Darlene Novacov; FERREIRA, Gesilaine Mudo;GODOY,Gislaine A. 

Valadares de; MOREIRA, Jani Alves da silva. A escola como núcleo da gestão 

democrática: práticas coletivas na organização da escola a partir das instâncias 

colegiadas. IX Seminário nacional de estudos e pesquisa "História, sociedade e 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/


44 
 

educação no Brasil" Universidade Federal  da Paraíba. Anais Eletronicos, 2012, p. 

2191-2813. 

 

CHAVES, Lázaro Curvêlo. A luta pela redemocratização. Disponível em: 

http://www.culturabrasil.org/abertura.htm. Acesso em: 08 Agost. 2015 

 

DOURADO, Luiz Fernando. A gestão democrática e a construção de processos 

coletivos de participação e decisão na escola. In: FERREIRA, Naura Syria Carapito,  

AGUIAR, Marcia A. de S. (Org.). Para onde vão a orientação e a supervisão 

educacional. 2. ed. São Paulo: Papirus, 2003. p. 149 -160. 

 

FERREIRA, Mercira Rosa. Escola e família: instituições em mudança rumo à 

parceria? In: JOSÉ FILHO, Mário; DALBERIO, Osvaldo (Org.). Família: conjuntura, 

organização e desenvolvimento. Franca: UNESP, FHDSS, 2007. p. 85-107. 

 

FONSECA, Dirce Mendes da. Gestão e educação. In: Revista Universidade e 

Sociedade, ano IV, 7 jun. 1994 do. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens 

Qualitativas. Editora Pedagógica e Universitária LTDA, 1986. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Aparelho do Estado e a Constituição 

Federal Brasileira, ESAF, Brasília, 1995. Revisada em abril.   

 

PARO, Vitor Henrique. Eleição de diretores: a escola pública experimenta a 

democracia. São Paulo: Papirus, 1996.  

 

______. Escritos sobre educação. São Paulo: Xamã, 2001.  

 

______.Gestão democrática da escola pública. Ática, 2002. 

 

______. Gestão da escola pública: a participação da comunidade. In: ______. Gestão 

democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997a. p. 39-70.  

 

http://www.culturabrasil.org/abertura.htm


45 
 

______. Participação da comunidade na gestão democrática da escola publica. In: 

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997b. 

p. 15-27.  

 

______. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2007. 

 

PERONI, Vera Maria Vidal. Reforma do estado e atenção entre público e privado, 

2013. 

 

SOUZA, Ângelo Ricardo de. Explorando e construindo um conceito de gestão 

democrática. Edu. Ver [online]. 2009, vol.25. n.3, pp. 123-140. Acesso out. 2013. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 

Alternativa, 2004. 

 

LIMA, Alceni Alves. SILVA, Isabelle Fiorelli. Gestão democrática: um desafio frente 

aos conflitos da realidade escolar. 2008. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1857-6.pdf>. Acesso em: 

15 ago. 2015 

 

LIMA, Antonio Bosco de. VIRIATO, Edaguimar Orquizas. ZANARDINI, Isaura 

Monica Souza. A Implementação da Gestão Compartilhada no Estado do Paraná. 

In: NOGUEIRA, Francis Mary Guimarães e RIZZOTO. Maria Lucia Frizon (Orgs.). 

Estado e políticas Sociais: Brasil – Paraná. Cascavel: EDUNIOESTE, 2003.  

MARCONI, M.A., LAKATOS, E.M. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução 

de Pesquisas, Amostragens e Técnicas de Pesquisa, Elaboração e Interpretação de 

Dados. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

RIBEIRO, Renato Janine. A democracia. São Paulo: Publifolha, 2001. 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade; FELIX, Maria de Fátima (Orgs.). Política e 

 gestão da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

 



46 
 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. A Gestão Democrática da Educação não contexto da 

reforma do estado. IN: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Gestão da Educação: 

impasses, Perspectivas e Compromissos. São Paulo: Cortez, 2006. p. 91-112. 

 

VEIGA, Zilah de Passos Alencastro. As instâncias colegiadas da escola. In: VEIGA, 

Ilma Passos Alencastro & RESENDE, Lucia Maria Gonçalves de (orgs.) Escola: 

espaço do projeto político-pedagógico. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 1998. p. 113-

126. (Col. Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

 

VIRIATO, Edaguimar Orquizas. Estado política educacional e o terceiro setor. 

Congresso Internacional de Educação e desenvolvimento Humano. Maringá, PR, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

APÊNDICE A 

 

 

 

A entrevista/questionário a seguir, é um instrumento para levantamento de dados que serão 

utilizados em análises com o objetivo de subsidiar a pesquisa, cujo tema é a gestão democrática, 

trabalho que está sendo desenvolvida para o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

“Gestão democrática: limites e possibilidades”, cujo objetivo geral é analisar e compreender o 

processo de construção da gestão democrática da escola pública. 

 

Aluna: Crisleine Nayara Umbelino 

Orientadora: Ana Lucia Ferreira da Silva 

 

Entrevista/Roteiro 

 

1- Você se formou em qual instituição? Em que ano? A quanto tempo atua na gestão? 

2- Em sua opinião, o tipo de gestão desenvolvido na escola onde você atua, é democrático?  

1.sim 2.não 3. Justifique. 

3- É possível efetivar a gestão democrática na escola pública?  

1.sim 2.não 3.Como? 

4- Na escola em que você atua, como você toma conhecimento das principais decisões? 

5- Qual o papel das instâncias colegiadas na escola hoje? 

6- Como acontece a participação nas instancias colegiadas? E como estas contribuem para 

participação da comunidade na escola? 

7- Quais os desafios enfrentados pela equipe pedagógica para consolidar a gestão 

democrática? 

8-  A escola onde você atua tem recebido o subsídio necessário do Estado para garantir o 

funcionamento adequado da escola? 

1.sim 2.não 3. Justifique 

9- A escola onde você atua promove ações para arrecadar fundos para suprir as 

necessidades básicas da escola?1.sim 2.não , se sim, quais? Com que frequência? 


