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Resumo: O presente artigo resulta da investigação no âmbito do mestrado em Ciências da 
Educação em Administração e Políticas Educativas pela Universidade de Aveiro. A partir da 
questão de investigação o que dizem as legislações sobre gestão escolar no Brasil e Portugal e 
qual a influência do processo de globalização na elaboração delas? A pesquisa objetivou 
analisar e comparar textos legais homologados no Brasil e em Portugal, que tratem da gestão 
escolar. Um dos resultados encontrados é que no processo de globalização, a gestão escolar 
pode estar sendo usada com o objetivo de avançar legalmente a favor de uma escola 
economicamente independente do governo central e dependente do financiamento privado. 
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Abstract: This article results from research under the Master of Science in Education in 
Educational Administration and Policy at the University of Aveiro. From the research 
question what the laws say about school management in Brazil and Portugal and the influence 
of globalization in developing them? The study aimed to analyze and compare texts approved 
in Brazil and Portugal, dealing with the school management. One of the results is that the 
globalization process, the school management may be being used in order to legally move in 
favor of a school economically independent of the central government and dependent on 
private funding 
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Introdução 

É compreendido que na dinâmica da globalização os Estados, principalmente, semiperiféricos 

e periféricos percam a soberania para os Estados hegemônicos (ricos e desenvolvidos) e os 

organismos internacionais (instituições em geral financeiras), entre outros, a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Banco Mundial (BM) (AZEVEDO, 

2007; KRAWCZYK, 2005; TEODORO, 2003). Estes, além das publicações de seus relatórios 

e revistas, investem em grandes eventos internacionais como políticas de disseminação de 

seus estudos comparados, influenciando ou impondo os seus objetivos quando da elaboração 

da legislação dos Estados (TEODORO, 2003; MONLEVADE & SILVA, 2000). Assim, 

nestas últimas décadas a globalização vem, “desempenhando papel preponderante na adoção 

lenta, mas contínua, nação por nação, por imposição ou por cópia” (AZEVEDO, 2007, p. 32). 

Deste modo, tanto no Brasil como em Portugal a gestão das escolas possuem a denominação 

de democrática e organizam-se nos pilares comuns da descentralização, participação e 

autonomia. Este formato que encontra-se explícito nas legislações dos dois países, denota uma 

gestão escolar globalizada com intenções calcadas num modelo empresarial. 

Diante do exposto, para a elaboração em específico deste artigo considerar-se-á apenas seis 

normativos vigentes: Constituições Federal Brasileira (CF), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 (LDEN), Plano Nacional de Educação (2011-2020) (PNE), 

Constituição da República Portuguesa (CR), Lei de Bases do Sistema de Ensino nº 49/86 

(LBSE) e o Decreto-Lei (DL) 75/2008. O aspecto comparado e analisados neste artigo são os 

objetivos da gestão democrática no Brasil e em Portugal, de maneira que, organiza-se em três 

partes três partes. A primeira consta do processo histórico e político da gestão democrática no 

Brasil e em Portugal, onde procura-se resgatar o surgimento da gestão democrática, a sua 

institucionalização, controle governamental e global. A segunda parte tratará da gestão escolar 

em tempos de globalização fazendo uma breve reflexão das intromissões da globalização dos 

Estados e por fim, na terceira parte discutiremos os objetivos explícito e implícitos da gestão 

democrática escolar no Brasil e em Portugal. 



 

 

 

A gestão escolar no Brasil e em Portugal 

A gestão é, origina-se das ciências de administração e é, sobretudo, a implementação das 

políticas e estratégias da direção, tornando a parte prática daquela ciência (LIMA, 1988). Em 

tempos de globalização a gestão em maneira geral, é entendida como aspecto essencial para o 

sucesso de uma empresa, tornando-se o “carro chefe” das instituições públicas, 

nomeadamente a escola (KRAWCZYK, 2005). A inclusão da gestão na escola pública tanto 

no Brasil como em Portugal foi agregada à democracia. Faz-se surgir a nomenclatura gestão 

democrática, entre outros, caracterizada pela descentralização do mando do diretor/gestor para 

a colegialidade escolar passando a ser um conjunto de princípios e processos que defendem e 

permitem o envolvimento dos interessados pela escola (BARROSO, 2003).  

No Brasil “algumas experiências localizadas remontam à década de 60” (PARO, 1996, p. 

377) ganhando espaço a ideia da “autonomia escolar e da liberdade dos educadores para 

rebater a dominância de ações administrativas e intervenções políticas com projetos alheios à 

realidade escolar” (KRAWCZYK, 1999, p. 115). Quaisquer iniciativas democráticas foram 

interrompidas por vinte anos pelo golpe de Estado militar (KRAWCZYK, 1999). Acabada a 

ditadura deu-se o momento histórico denominado redemocratização, novo panorama político 

proporcionador da condição de poder escolher e decidir os destinos do país. 

A gestão democrática legaliza-se na Constituição de 1988, artigo 206. No entanto é mais bem 

explicitada quando da homologação da LDBEN nº 9394/96 como princípio a ser seguido em 

todas as escolas das redes públicas do país. Esta lei foi contundente para a sua implantação, 

principalmente, no artigo 12, inciso II onde consta que é incumbência da escola “administrar 

seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros”. As escolas teriam (têm) que se enquadrar 

na gestão democrática para receberem os recursos financeiros fundamentais para o seu 

desenvolvimento. Desta maneira, as redes de ensino e as escolas ficaram “à mercê de 

transferências de recursos e de cumprimento das estratégias indutoras do governo federal” 

(MARTINS, 2011, p. 79). Notemos que a implantação da gestão democrática no Brasil 

transitou da vontade popular para condição de sobrevivência financeira das escolas. Talvez 



este processo tenha fugido às intenções mais bem-intencionadas da implantação desta 

governação escolar e neste sentido destaca-se Monlevade e Silva (2000) quando afirmam que 

a lei 9394/96 seria uma reprodução das recomendações do relatório do Banco Mundial. 

O contexto histórico da gestão democrática em Portugal assemelha-se ao processo brasileiro, 

mudando a data de seu acontecimento e a inversão das personagens. É sabido sobre o 

processo revolucionário ocorrido em 25 de abril de 1974 que tirou Portugal da repressão 

fascista de quase cinco décadas (BARROSO, 2009; LIMA, 2009, 2007). Este momento 

proporcionou a autogestão escolar independente do poder central, (LIMA, 2009, 2007) que 

“obedecia aos princípios da “gestão democrática”, consagrados com este nome na 

Constituição da República de 1976” (BARROSO, 2009, p. 992). As escolas viveram esta 

situação não por muito tempo, pois, logo o poder central se posicionou alegando que após 

dois anos de imprecisão “impunha-se instaurar os mecanismos legais que assegurem o 

funcionamento democrático” (ME, 1976, p. 4). Nesta linha, o governo se pronuncia sobre a 

nova democracia escolar, alegando que 

O fascismo amordaçou a escola. Depois, euforicamente, esta viveu breve intervalo de 
liberdade. Mas a revolução, longe de erradicar a mentalidade fascizante, permitiu que 
se perpetuasse o medo e que um novo obscurantismo ocupasse o vazio subitamente 
criado. Especialmente nos centros urbanos, um novo terror, de sinal contrário, abateu-
se sobre grande parte das escolas secundária … A demagogia fez vingar a sua lei, 
jogando com o medo e a indiferença do maior número, traumatizado entre o antigo 
fogo do fascismo e o fogo de novas forças totalitárias. (ME, 1976, p. 4) 

Assim, o governo revelava a sua rejeição à autogestão escolar, ao mesmo tempo em que, 

demonstrava força com o Decreto – Lei nº 769 – A/1976, (LIMA, 2009, 2007). A gestão 

democrática nas escolas portuguesas seguiu percurso sobre o olhar aproximado do governo 

central. Os seus passos, agora controlados e igualados em único movimento e caminho 

distanciam-se do revolucionário e aproximam-se de algo maior e global. Neste sentido, 

Teodoro (2003, p. 77) afirma que Portugal nos anos 1980 entrega-se aos domínios da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o objetivo “de 

estudos preparatórios para a elaboração da própria Lei de Bases de Educação” 

É possível dizer que a gestão democrática tanto no Brasil como em Portugal passou de uma 

reivindicação da sociedade para ser, então, um ato legal institucionalizado pelo Estado que 

buscava na década de 1970/90 a apropriação com mais intensidade do processo de 

reconversão e participação dos diferentes países em uma economia que iniciava a tendência 

do processo de globalização.  



Note-se a implantação da gestão nas escolas públicas brasileiras e portuguesas desvirtua-se 

um tanto quanto do processo idealizado e aproxima-se de um processo externo globalizado 

radicado por um formato comum composto pela participação, descentralização e autonomia 

(ALVAREZ, 1995). Este autor (1995, p. 41) afirma que “direta ou indiretamente, a modelos 

descentralizados de sistemas educativos e decorrentes de uma certa autonomia de forma que a 

escola assuma responsabilidade até agora próprias do Estado central ou de região.”  

Por descentralização entende-se a “capacidade do Estado para transferir competências 

que lhe são próprias para as regiões, autonomias ou municípios” (ALVAREZ, 1995, p. 42) e 

até mesmo às escolas. Ela está basicamente ligada à administração dos recursos financeiros. 

Já autonomia diz respeito à própria escola. Permite que a instituição tome atitudes pertinentes 

ao seu desenvolvimento cotidiano em especial, de seu “pessoal ou de orçamento que recebe” 

(ibidem). A participação é compreendida como a representação escolar composto pelas 

personagens da escola e da comunidade, formando uma colegialidade com poder de decidir os 

caminhos da escola (BARROSO, 2009). 

 

A gestão escolar em tempos de globalização 

Na década de 1980 a globalização se fez mais presente, sendo melhor percebidas as suas 

influências sobre os Estados e nas instituições públicas (AZEVEDO, 2007; BARROSO, 

2009; KRAWCZYK 2005, 2008). Portanto, a globalização é um “conjunto de dispositivos 

políticos-econômicos para a organização da economia global conduzido pela necessidade de 

manter o sistema capitalista” (DALE, 2004, p. 437), causando “(des)equilíbrios 

internacionais”, sem contudo, se desaperceber da importância do capital humano 

(AZEVEDO, 2007, p. 20). 

Diante disto, em geral, o formato da gestão escolar em tempos de globalização formatado em 

participação, autonomia e descentralização (ALVAREZ, 1995) é um molde empresarial 

(LIMA, 2009). Isto, portanto, faz com que a escola tenda a fugir de seu objetivo pedagógico, 

pois,  

O ambiente comercial e a cultura de empresa parecem suplantar o ethos acadêmico e 
pedagógico, desvinculando o governo democrático, colegial e participativo do 
conceito de “garantia de qualidade” e menosprezando a educação para a cidadania 
democrática como dimensão central da missão das instituições (LIMA, 2009, p. 241).  



Mas isto é posto por forças externas à escola, como organismos internacionais, seus sistemas 

de comparações e relatórios e é assim que o gerencialismo global impõe aos estados-nação 

suas imposições fazendo-os supostamente abraçarem “os objetivos mundiais” (TEODORO, 

2003, p. 84).  

Nos países da América do Sul, a gestão das escolas segundo Krawczk & Vieira (2006, 

p. 677), foram originadas também pela articulação dos organismos internacionais 

proporcionando o “aumento das responsabilidades das instituições escolares e das famílias na 

gestão financeiras das instituições e nas estratégias dos problemas educativos” promovendo 

os efeitos do processo de responsabilidade dos participantes. Isto porque as “reformas 

educativas e a reestruturação dos sistemas educativos voltam a ser pensadas à luz de 

mudanças mais globais no sistema capitalista” (AFONSO & RAMOS, 2007, p. 91). A 

educação serve para as políticas econômicas mais perversas, moldando-se conforme as 

exigências do mercado global, e por isso “é um assunto de política regional e global e cada 

vez mais um assunto de comércio intencional” (BALL, 2004, p. 1108). 

As organizações neste sentido ganham força a partir da elaboração das legislações e 

normas criadas que são postas em práticas sob o discurso da democracia adicionada, 

principalmente a qualidade de ensino. No entanto, o que percebe, é que há muito outros 

objetivos a serem descortinados quando pensamos a evolução do processo de globalização 

homogeneizante a adentrar os Estados e nomeadamente à gestão das escolas.  

 

Objetivos legalizados da gestão democrática em tempos de globalização  

No nosso entendimento os objetivos da gestão democrática são as metas que se pretende 

alcançar com a implantação deste sistema de governação nas escolas. Neste sentido, 

compreendemos que a qualidade, a equidade e a igualdade aparecem como objetivos 

explícitos nas leis (quadro 1). No Brasil vê-se na Constituição (art. 206, I e VII), na  LDBE 

(art. 3º, I e IX) e no PNE (Art. 2º, X). Em Portugal na Constituição (art. 73º, 2), na LBSE (art. 

3º) e no DL 75/2008 (Art. 4º, 1). No entanto, percebe-se objetivos implícitos constantes na 

flexibilidade e nos valores dos normativos. Um objetivo implícito da gestão democrática é o 

financeiro, pois na LDBEN (art. 12, II) é incumbência da escola “administrar seu pessoal e 

seus recursos materiais e financeiros”. Já o DL 75/2008 (art. 8º, 3), no caso português, 

enquanto regime de autonomia, preceitua que a “transferência de competências da 



administração educativa para as escolas observa os princípios do gradualismo e da 

sustentabilidade.” 

A interpretação é que a escola aprenda a não só administrar recursos financeiros, mas também 

angariá-los. Nesta dinâmica há as intenções globalizadas com efeitos neoliberais respaldadas 

na partilha com outros setores da sociedade, como as empresas privadas. Nota-se que o 

entendimento dos indicadores da OCDE (2001) e BM (2010) é de que os recursos financeiros 

públicos necessariamente não precisam ir para a escola pública, podendo ser empregado em 

escolas particulares e, ainda, que os recursos a serem empregados em escolas públicas podem 

ser advindos de empresas privadas. 

    Quadro 1: Objetivos da gestão escolar 

Brasil Portugal 
Texto legal 

Constituição Federal Constituição da República 
CAPÍTULO III, Art. 206, I - 
igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; 
VII - garantia de padrão de 
qualidade. 

Artigo 73.º, 2. O Estado promove a 
democratização da educação e as demais 
condições para que a educação, realizada através 
da escola e de outros meios formativos, contribua 
para a igualdade de oportunidades … 

LDBEN LBSE 
TÍTULO II, Art. 3º - I - 
igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola;  
IX - garantia de padrão de 
qualidade; 
 

 

Artigo 3º,) Assegurar a igualdade de oportunidade 
para ambos os sexos, nomeadamente através das 
práticas de coeducação e da orientação escolar e 
profissional, e sensibilizar, para o efeito, o 
conjunto dos intervenientes no processo educativo; 

PNE 2011-2020 Decreto-Lei 75/2008 

 Art. 2º, IV - melhoria da 
qualidade do ensino; 

 X - difusão dos princípios da 
equidade, do respeito à 
diversidade e a gestão 
democrática da educação 

Artigo 4º, 1 — a) Promover o sucesso e prevenir o 
abandono escolar dos alunos e desenvolver a 
qualidade do serviço público de educação, em 
geral, e das aprendizagens e dos resultados 
escolares, em particular; 
b) Promover a equidade social, criando condições 
para a concretização da igualdade de 
oportunidades para todos; 

 

No nosso entender esse é um exercício para auto-sustentabilidade escolar. Deste modo, a 

sustentabilidade própria das escolas estaria no campo autônomo do exercício à uma 

assimilação e futura acomodação à prática governativa independente e financeiramente do 



governo. Isto talvez seja o que Ball & Youdell (2007) chamaram de privatização oculta. O 

provável é que intenções com estas estivessem explícitas, a repulsa poderia ser imediata. Pois 

trata-se da constituição de um novo paradigma de gestão escolar. E paradigmas não nascem 

da lei. Nascem das idéias, das concepções mais radicais de pensamento e das práticas que 

arruínam o velho para instituir o novo (MEC, 2004, p. 52), depois é que são esclarecidas em 

lei.  

Como vimos, a escola pública tem sido submetida a uma multiplicidade de medidas e 

reformas a nível de sua gestão escolar sob a pressão de ditames do processo de globalização 

no qual há um “contexto controverso entre os valores da cidadania e da escola democrática e 

os valores gerencialistas” (TORRES & PALHARES, 2009, pp. 79-80) e privatizantes. Estes 

valores tanto no Brasil como em Portugal são instituídos em leis, os primeiros explícitos e os 

segundos implícitos nas legislações que normatizam a gestão democrática escolar.  

Os países trazem no bojo da gestão escolar, inclusive, o objetivo implícito em lei e igualmente 

explícito nos discursos e em grandes expressões de estudiosos que é a busca da qualidade do 

ensino atrelada ao financeiro. E este objetivo segundo Krawczyk (2002, p. 52) “proporciona a 

perda do caráter educativo da gestão escolar.” E neste sentido, a relação da participação das 

famílias na escola estaria sob a concepção do poder de decisão regido pelo prisma de uma 

relação de cliente e não de participante democrático em prol de uma escola pública para 

todos. A prestação de contas da escola à sociedade está minimamente relacionada a pais-

clientes com poder de decidir como a escola deve funcionar e se não funcionar dentro dos 

padrões universais, a tendência é transferir os filhos para outra escola, transferindo 

igualmente, o financiamento. É o que podemos entender a partir da OCDE (2011): 

Thus, in this type of accountability, schools are largely accountable to parents 
and students. However, higher educational authorities might also be involved, 
as they might need to close failing schools. Most countries reported having 
school choice, which indicates market accountability. Some 20 of 35 countries 
reported that families generally had the right to choose among public schools at 
the primary level and 19 of 34 countries at the lower secondary level. Some 20 
of 33 countries reported that this was the case at the upper secondary level. 
Similarly, 28 of 36 countries reported that government-dependent private 
schools were permitted at the lower secondary level and could provide 
compulsory education. By definition, government-dependent private schools 
receive more than half of their funding from government sources. Independent 
private schools were permitted in 27 of 36 countries at the lower secondary 
level, and homeschooling at that level was permitted as a form of school choice 
in 24 of 35 countries (p. 435).  



As reformas dos sistemas de ensino que são “pensadas à luz de mudanças mais globais no 

sistema capitalista” a (AFONSO & RAMOS, 2007, P. 91) reforçam e acatam esta visão de 

escola acima apontada. Note-se que cada vez mais o número de parceria com o privado 

também aumenta. A grande política de “parceria” com o privado está na justificativa do 

crescimento do número de matrícula. Este fato segundo a OCDE (2011, p. 228), teria 

aumentado as despesas com instituições educacionais e esta conta não poderia cair 

inteiramente no financiamento público. Sob essa justificativa, Ball (2004) afirma que o Estado 

pode “considerar vários prestadores potenciais de serviços-públicos, voluntários e privados” 

(p. 1110). A privatização se faz em diversos aspectos da escola, que vai desde os serviços de 

alimentação ao ensino (BALL & YOUDELL, 2007). Para Ball e Youdel (2007) as tendências 

privatistas muitas vezes permanecem escondidas por trás da fala de motivação da escolha pela 

escola eficaz, sendo incentivada pela mídia a um público desatento às implicações das 

possíveis privatizações.  

Se calhar, a escola não se tornou privada ainda, graças ao desconhecimento daqueles que a 

regem, pois a possibilidade é grande, se não claramente legalizada é facultada. Quando é 

legalmente clara não parece ser, como os serviços terceirizados e as maquiadas “bondades 

empresariais”, como em fornecimentos de tênis às crianças, conforme aponta Ball e Youdell 

(2007) e de fardas escolares 1  como acontece em Alagoas2, Brasil. As medidas são muitas e 

vêem às vezes a conta-gotas, como podemos ainda ressaltar as máquinas de serviços 

espalhadas pelas escolas a vender refrigerantes e lanches em Portugal.  

Na medida em que o Estado se exime das responsabilidades da oferta educativa ou 

compartilha-as com o privado e a sociedade, “a igualdade cidadã volta a ser subordinada à 

possibilidade de acesso a estes direitos e um dos critérios mais evidentes é a condição de 

pagar por este direito” (KRAWCZYK, 2008, p. 205).  

Para que ocorra o processo de partilha com o privado ou mesmo a privatização da escola, o 

princípio organizativo da autonomia é cada vez mais incitado. Ele ultrapassa o princípio da 

participação nos discursos e nos normativos. Alerta-se que não pelo viés da liberdade e do 

entendimento de cada escola, mas sob as coordenadas do governo central (que por sua vez 

tem o processo de globalização em seu encalço) que procura garantir a desenvoltura da 

                                                           
1
 Por força da lei nº 7.288, de 30 de novembro de 2011 que dispõe sobre as empresas patrocinadoras de 

escolas públicas.  
2
 Este estado do território brasileiro, atualmente vem sofrendo grandes transformações duvidosas no sistema 

de ensino como o Programa Geração Saber. CF (Vidinha, 2011). 



autonomia de forma homogênea no sentido de atingir os objetivos implícitos em lei. Desta 

forma, a legislação tem nas escolas, um sentido “largo que destaca, sobretudo, o caráter 

normativo e impositivo” (LIMA, 1991, p. 154) disfarçado pelo discurso da democracia e da 

participação autônoma. 

Os efeitos apontados, no nosso entender, são oriundos do processo de globalização sob 

ligações com o processo neoliberal. A educação alheia ao que acontece em redor é um reforço 

vil para concretização do processo global mais perverso. As legislações podem, inclusive, 

disfarçar a atuação desta governação na escola. No entanto, ressalte-se a importância da 

gestão democrática ser respaldada em lei. A não existência na lei pode significar o seu 

provável fim. Sem dúvida, a “gestão escolar é uma peça fundamental do processo de 

transformação educativa” (KRAWCZYK, 1999, p. 146). Ela se faz indispensável. Não 

podemos vislumbrar o seu fim, mas a sua recuperação conforme os princípios primários para 

qual foi pensada. 

As movimentações proporcionadas pela globalização também têm um cunho de ganho para as 

sociedades e para a educação, visto que, proporcionam ao ser humano as possíveis aberturas 

no mundo, entre outros, o transitar, o trabalhar, estudar e conviver. Portanto, tem que saber 

conviver com ela, atentos as suas implicações e consequências. Para tanto, necessitamos de 

uma educação responsável e consciente na qual a identidade e cultura dos alunos sejam 

trabalhadas como conhecimentos particularizados. Assim, se a educação deixou de ser 

domínio doméstico (país) para ser um domínio global, ela pode fazer um caminho inverso: 

sair do domínio global para retornar ao local. 

Então, independentemente de intenções e influências externas, necessário se faz utilizar-se do 

processo global, em favor de uma educação de qualidade, equidade e igualdade para todos. 

Parte-se do princípio que de fato busca-se estes aspectos. No entanto, não sob o ponto de vista 

técnico administrativo-financeiros, mas particularmente, sob o ponto de vista pedagógico, o 

objetivo primeiro da escola.  

 

Conclusão 

Por fim, compreendemos que se a educação deixou de ser domínio doméstico (país) para ser 

um domínio global, ela pode fazer um caminho inverso: sair do domínio global para retornar 



ao local. Independente de intenções e influências maiores e externas, necessário se faz 

utilizar-se do processo global, com consciência, em busca da educação de qualidade, equidade 

e igualdade para todos, pois são esses objetivos explícitos que de fato se buscam. No entanto, 

não sob o ponto de vista técnico administrativos-financeiro, mas particularmente, sob o ponto 

de vista pedagógico, o objetivo primeiro e por que não dizer, único da escola.  

Contudo não podemos perder a esperança de que a implantação da gestão democrática nas 

redes públicas de educação seja ainda processo reflexivo, em prol da gestão escolar libertária 

e emancipadora do poder estatal e a favor de uma escola singular. Amparada nos princípios 

organizativos legalizados, a escola pode desenvolver-se democraticamente livrando-se dos 

descaminhos ao qual está sendo sutilmente conduzida, promovendo o compromisso de uma 

educação social em função da população escolar, efetivando o exercício democrático cidadão 

na escola e expandindo-se na sociedade como um todo. 
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