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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo apresentar o contexto histórico brasileiro no qual surge a gestão
democrática, tomando-a como um movimento de mudanças no cenário educacional. No entanto, para que a
gestão seja eficiente é necessário que a comunidade esteja inserida no ambiente escolar possibilitando a
participação dos sujeitos tornando-os membros atuantes e conscientes de seu papel. A participação pode ser
efetivada através de vários mecanismos, como: a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, a eleição
para a escolha de diretores escolares, dentre outros. A gestão democrática é um cumprimento da ética e
cidadania estabelecido pelas leis que desafia muitos envolvidos nos sistemas de ensino de todo país, tendo
como principal e essencial ferramenta nesse processo o diálogo.

ÂPALAVRAS-CHAVE: Gestão democrática- participação - educação.

Â

ABSTRACT

Â

This article aims to present Brazilian historical context in which democratic management arises, taking it as a
movement for change in the educational scenario. However, for management to be efficient it is necessary
that the community is embedded in the school environment enabling the participation of subjects making them
active members and aware of their role. Participation can be made through various mechanisms, such as: the
collective construction of Political Pedagogical Project, the election for the choice of school directors, among
others. The democratic management is a fulfillment of ethics and citizenship established by the laws, which
challenges many involved in education systems across the country, with the primary and essential tool in the
dialogue process.
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1. INTRODUÇÃO

ÂÂÂÂ A educação sofreu profundas mudanças principalmente após a Constituição Federal e, posteriormente,
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com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essas alterações implicaram no modo como a
administração escolar era conduzida, passando do modelo tecnicista a gestão democrática, visando uma
melhoria educacional em seus aspectos tanto quantitativos como qualitativos, evidenciando os avanços que
ela possibilitou para a educação pública. É referente a esse aspecto que trataremos no discorrer deste artigo.

ÂÂÂ ÂA educação brasileira sempre foi marcada pela desigualdade, primeiro no acesso ao conhecimento
produzido no meio escolar que era destinada a classe elitizada. E segundo, refere-se à qualidade dos serviços
oferecidos aos menos favorecidos socialmente. Â

ÂÂÂÂ Desta forma, a gestão democrática emerge com a perspectiva de desenvolver, através da participação
dos trabalhadores da educação, pais e alunos, uma maior ligação entre sociedade e escola promovendo o
engajamento de todos no que se refere a realidade em que se está inserido, sendo sujeito ativo de sua
história individual e coletiva, ou seja, desenvolver nos sujeitos uma visão de mundo crítica.

ÂÂÂÂ Para um maior aprofundamento nesse tema e, de acordo com a relevância acadêmica, enriquecemos
nossa pesquisa por meio de autores como: Libâneo (2010), Gadotti (1999), Veiga (2002), entre outros.

2. GESTÃO DEMOCRÁTICA: CONTEXTO HISTÓRICO BRASILEIRO

ÂÂÂÂ De acordo com o dicionário Aurélio gestão significa ato ou efeito de gerir, gerência; e democrática está
relativo ou pertencente à democracia que emana do povo, ou que a ele pertence. Logo, gestão democrática é
gerência de pessoas, entendendo-a como um exercício de cidadania de extrema importância para o
desenvolvimento da sociedade que almeja ser igualitária e mais justa.

ÂÂÂÂÂ No Brasil, os anos 1980 foram marcados pela presença de inúmeros debates que visavam mudanças
contra a ditadura militar e a construção de um Estado Democrático de Direito. Esse fato acarreta em intensa
mobilização com vistas a descentralização do poder e mais autonomia na gestão dos sistemas de ensino.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Com a elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1988, a gestão democrática da educação,
reivindicada pelos movimentos sociais, passou a ser um dos princípios estabelecidos na lei. A democratização
é encarada pelos profissionais da educação como um processo de desenvolvimento dentro e fora dos sistemas
de ensino, ampliando as oportunidades educativas para todos.

ÂÂÂÂ Por conseguinte, as mudanças ocorridas nesse período decorreram das várias reivindicações dos
movimentos organizados da sociedade inconformados com o caráter elitista adquirido pela educação.

ÂÂÂÂ Neste sentido, a aprovação da lei surge como uma necessidade da população a gestão democrática. No
dizer de Bastos et al, (2005):

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ A gestão democrática restabelece o controle da
sociedade civil sobre a educação e a escola pública, introduzindo a eleição de
dirigentes escolares e os conselhos escolares, garante a liberdade de expressão, de
pensamento, de criação e de organização coletiva na escola. (p.7)

ÂÂÂÂ Segundo Libâneo (2010, p.318), “a gestão é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e
procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e
técnico-administrativos”.

ÂÂÂÂ Desse modo, é perceptível que a formação de uma gestão democrática no âmbito escolar não acontece
de maneira espontânea, muito menos de forma simples, pois seu progresso pode esbarrar nas relações de
poder que permeiam a escola.

ÂÂÂÂ Historicamente, no Brasil, os conceitos de administração empresarial transpôs seus princípios e
métodos para a instituição educacional, negligenciando as especificidades próprias da educação. Nesse
sentido, o ambiente educativo utiliza-se do modelo trazido das experiências administrativas para gerenciar
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seus aspectos materiais e não materiais, negando a complexidade existente na teia de relações.Â

ÂÂÂÂ Esse modelo oriundo da administração empresarial objetiva os interesses do capital, característico do
sistema capitalista, impregnados na esfera política, econômica e social. Sua permanência atrapalha as
mudanças indispensáveis à administração escolar, pois a escola é um ambiente de relações humanas, por isso
sua organização necessita ser diferente de uma empresa.

O presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), trouxe para o cenário brasileiro os princípios
neoliberais, os quais passaram a nortear as políticas públicas. Com isso, houve uma grande descentralização
e redução de custos operacionais como é descrito por Diógenes (2012 apud Braga 1996).

ÂÂÂÂ Em outras palavras, o neoliberalismo está diretamente relacionado ao processo de globalização tendo
como eixo de sustentação o capitalismo. Sendo assim, as políticas neoliberais são contrárias a universalidade
e a gratuidade dos serviços sociais colocando-os como obrigação da sociedade.

É em meio a esse contexto que é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96
que reforça a ideia de descentralização administrativa e a gestão democrática, dando assim mais autonomia
aos sistemas de ensino.

ÂÂÂÂ Na opinião de Diógenes (2012):

No âmbito desses programas implantados ganhou visibilidade à preocupação que o
governo atribuiu à questão da qualidade. Que tem Â como foco as concepções do
mundo empresarial, cita-se: a eficácia, a eficiência, a efetividade, a modernização, a
otimização dos recursos, a maximização dos resultados (p.265).

ÂÂÂÂ Assim, a LDB 9394/96, inicia um novo marco regulatório nos sistemas de ensino, tendo como princípio
a democracia. Em seu Art.14 relata que: Â

Â Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática de ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:

Â I-Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto politico
pedagógico da escola;

II-participação das comunidades escolar e local em conselhos
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂescolares ou equivalentes.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂ Em Brito (2011, p.168) vamos encontrar o seguinte esclarecimento: “a aprovação se deu de forma
pouco discutível, consolidando no país a viabilização de um projeto político demagógico, porém, hegemônico”.

ÂÂÂÂ Mesmo com as leis em vigor sobre o quesito democracia, ainda está impregnada em nossa cultura
práticas de autoritarismo perpassando assim os muros da escola. É necessário fazer-se presente ações que
permitam a participação da comunidade de forma democrática, pois a democracia não se concede se realiza
como afirma Paro (2000).

ÂÂÂÂ ÂDessa maneira, para se efetuar a gestão democrática é necessário que todos contribuam efetivamente
nas decisões da escola almejando o sucesso pleno, de forma participativa e comprometida visando à eficiência
da mesma e formando cidadãos críticos para a sociedade, pois esse é o caráter da escola pública. Assim, a
participação é a melhor maneira de garanti-la.

ÂÂÂÂ Por isso, é fundamental que a escola caminhe na perspectiva de se tornar autônoma, compartilhando
decisões com os membros da comunidade escolar e de seu entorno.
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3. O PAPEL DO GESTOR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA

ÂÂÂÂ A sociedade evoluiu e com ela a escola. Veiga (2002, p.15) utiliza-se da seguinte argumentação: “a
escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de cima para baixo e na ótica do poder centralizador que
dita as normas e exerce o controle. ” Diante disso, a instituição escolar tem o papel de descentralizar o poder
e lutar pela qualidade. Â

Dessa forma, surge a figura do gestor escolar, que deve ser escolhido por meio de eleição, pois esta é um
importante mecanismo no processo de gestão democrática, mas não único. Na visão de Gadotti (1999, p.2)
“a direção é escolhida a partir do reconhecimento da competência e liderança de alguém capaz de executar
um projeto coletivo”.

Dentre as várias atribuições do gestor temos: garantir a participação da comunidade escolar, pais e alunos
nos conselhos escolares; a circulação de informações constantemente; a solidariedade e compromisso com a
instituição de ensino para melhorar a qualidade do ensino; mediar interesses e conflitos, dentre outros.

ÂÂÂÂ No entanto, o fato de eleger um (a) gestor (a) através de eleição, não assegura que sua gestão seja
democrática. Serão as propostas, estratégias e, primordialmente as práticas que garantirão a efetivação da
democracia no ambiente escolar. Lamentavelmente, apesar das leis em vigor enfatizarem a gestão
democrática, ainda existem casos em que o cargo de diretor é atribuído por indicação política.

4. A GESTÃO DEMOCRÁTICA

ÂÂÂÂÂ ÂÂA educação possui uma função social real e necessária para a constituição de uma sociedade mais
humana. Sendo assim, é necessário canalizar os saberes através da escola por ser uma instituição de caráter
único. A mesma tem um papel importante na transmissão de conhecimentos sistematizados servindo de base
para a vida dos educandos, possibilitando desenvolvimento pleno para a cidadania.

ÂÂÂÂÂ Como o instituto educacional em outras épocas era destinada para poucos excluindo a maioria da
população que, por sua vez, eram de origem menos favorecida socialmente, surgem às leis para garantir o
acesso do aluno na instituição. Cabe a ela oferecer ferramentas que facilitem a aprendizagem significativa
garantindo o sucesso dos discentes.

ÂÂÂÂÂ A participação existe em todos os setores sociais da vida, sendo evidente que a mesma também esteja
presente no meio escolar para que haja interação entre escola e sociedade. De acordo com Gomes 2010:

A escola deve ser por si só um espaço de participação com ações que promovam
espaço para a comunidade escolar, que ensine como deve ocorrer essa participação.
Algo que não é fácil, acarretado pela história de uma cultura autoritária que ainda se
vivencia (p.108).

Â

ÂÂÂÂÂ O projeto político pedagógico representa a identidade de cada escola, na qual sob uma ótica
democrática, deve ser construído com todos os segmentos da comunidade escolar de forma que venha a
solucionar os problemas da instituição. A gestão democrática deve possibilitar, pois, estratégias que envolvam
a participação da comunidade. Nas palavras de Veiga (2012):

A construção do projeto político-pedagógico é um instrumento de luta, é uma forma
de contrapor-se à fragmentação do trabalho pedagógico e sua rotinização, à
dependência e aos efeitos negativos do poderÂ Âautoritário eÂ Âcentralizador dos
órgãos daÂÂ administração central. ” (p.22)

Â

ÂÂÂÂÂ A construção do projeto político pedagógico é um caminho inacabado, pois é um processo de caráter
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continuo, ou seja, exige reflexão coletiva assim como ação dos envolvidos na escola.

ÂÂÂÂÂ Nas palavras de Gomes (2010 apud Resende, 2007, p.92):

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Um projeto político-pedagógico
corretamente construído não garante ÂÂÂà escola que a mesma se transforme
magicamente em uma instituição de melhor qualidade, mas certamente permitirá
que seus integrantes ÂÂÂ Âtenham consciência de seu caminhar, interfiram em seus
limites, ÂÂÂ aproveitem melhor as potencialidades e equacionem de maneira
coerente as dificuldades identificadas.

Â

ÂÂÂÂ A escola representa um papel fundamental para o desenvolvimento do educando visando uma
sociedade mais justa, igualitária e acima de tudo cidadã, com sujeitos responsáveis, conhecedores de seus
direitos e deveres. Dessa forma, a educação deve ser condizente com o tipo de sujeito e cidadão que se
pretende formar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

ÂÂÂÂÂÂÂÂ A universalização da educação no país representou um grande avanço, pois permitiu a ampliação
do acesso à cultura escolarizada pelas classes menos favorecidas socialmente, porém sem sua devida
democratização. Isso implica dizer que não houve adequação à nova realidade que estava sendo posta nas
escolas brasileiras resultando em avanço quantitativo sobrepondo os aspectos qualitativos.

Desde então, leis vem sendo promulgadas com vistas a melhoria do acesso e permanência na escola bem
como da qualidade do ensino ministrado. Sendo assim, mediante as reflexões desenvolvidas ao longo deste
artigo nos é possível constatar que, apesar da gestão democrática no âmbito da escola pública ser garantida
pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional 9394/96, ainda nos
deparamos com práticas autoritárias e relações de poder hierárquicas que inviabilizam a concretização da
função social da instituição escolar.

ÂÂÂÂ Ao passo que, para ocorrer melhorias nos sistemas de ensino a partir da gestão democrática é
necessário que todos, comunidade escolar, pais e alunos, tenham participação nas decisões da escola,
comprometimento e respeito com a construção do trabalho coletivo.

A postura adotada pelos educadores, possibilitando aos educandos uma visão ampla e critica do mundo.
Dessa forma, é importante que na elaboração do projeto político-pedagógico, haja participação intensa de
toda a comunidade escolar e também pais e alunos na tomada de decisões da instituição, por conseguinte
construindo uma identidade única para a escola.

ÂÂÂÂ ÂTornando assim, a gestão democrática eficiente, tendo em vista que o contexto atual da escola pública
é destinado as classes mais populares da sociedade, por isso, deve ser coerente com a realidade.

ÂÂÂÂ Gerir o ambiente escolar exige muita responsabilidade, porque tem suas particularidades e está
diretamente ligada a formação de indivíduos. Por fim, são inúmeros os desafios para se efetivar uma gestão
democrática como, por exemplo: a construção coletiva do projeto político pedagógico, além de desenvolver
mecanismos que visem também os interesses da comunidade escolar.
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