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RESUMO 
 

Este trabalho integra-se à linha de pesquisa “Estado, Políticas e História da 
Educação” do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. O 
objetivo do estudo centrou-se em analisar a eleição para diretores em Aparecida de 
Goiânia e a gestão democrática, com seus desdobramentos na gestão das escolas. 
A pesquisa empírica foi realizada no ano de 2015 e teve como estratégias 
metodológicas a aplicação de questionário em três escolas municipais de Aparecida 
de Goiânia. Com a pesquisa, compreenderam-se os seguintes aspectos do objeto 
investigado: a normatização legal que estabeleceu a eleição direta para diretores no 
sistema municipal de ensino de Aparecida de Goiânia; a participação dos 
profissionais da educação no processo de eleição direta para diretores; o processo 
de eleição para diretores, como possibilidade de estabelecimento da gestão 
democrática.  As categorias de análises foram definidas em: políticas educacionais, 
gestão democrática, eleição para diretores e legislação educacional. 
Compreendendo a gestão democrática como conquista que merece destaque na 
história da educação no Brasil, analisar a trajetória nacional que produziu a 
democratização do ensino e da gestão remete ao aprofundamento quanto à 
constituição da sociedade e seus desdobramentos na escola pública. O município 
em estudo, somente em 2009, por meio da Lei nº 2861, estabelece a eleição para 
diretores como meio de escolha dos gestores escolares. Tendo em vista essa 
extensa demora pós-Constituição Federal em assegurar uma escolha democrática 
quanto aos gestores, a pesquisa possibilitou a compreensão da eleição para 
diretores como caminho para a construção da gestão democrática, destacando 
também os limites desse modelo de escolha de gestores e os possíveis 
desdobramentos dessa prática democrática na gestão escolar dentro da realidade 
analisada. 
Palavras-chave: Gestão democrática, Eleição para diretores, Descentralização, 
Políticas Educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppge.fe.ufg.br/pages/439
https://ppge.fe.ufg.br/pages/439


ABSTRACT 

 

This work integrates the research line "State Policy and History of Education", the 
Graduate Program, Faculty of Education, Federal University of Goiás. The aim of the 
study focused on analyzing the election for directors in Aparecida de Goiania and 
democratic management, with its consequences in the management of schools. The 
empirical research was conducted in 2015 and had as methodological strategies 
questionnaire in three municipal schools in Aparecida de Goiania. With the research 
aimed to understand the following aspects of the investigated object: the legal 
regulation which established the direct election of directors in Aparecida teaching 
municipal system of Goiânia; the participation of education professionals in the 
process of direct election of directors; the process of election of directors, as the 
possibility of the establishment of democratic management. The categories of 
analysis form defined in: education policy, democratic, election of directors and 
Educational Legislation. Understanding the democratic management and 
achievement that deserves mention in the history of education in Brazil, analyzing the 
national trajectory that produced the democratization of education and management, 
refers to the intensification and the formation of the company and its development in 
the public school. The municipality studied in this work, only in 2009, through Law 
No. 2861 provides for the election of directors as a means of choice of school 
managers. Given this extensive delay after the Federal Constitution to ensure a 
democratic choice as managers , research allowed us to understand the election for 
directors as a way for the construction of democratic management , also highlighting 
the limits of this model of choice of managers and possible consequences of this 
democratic practice in school management within the analyzed reality. 
Keywords: Democratic management , Election for directors, Decentralization, 
Educational Policy . 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática da escola pública ganhou destaque nos movimentos 

dos profissionais da educação no período de enfraquecimento da ditadura militar no 

Brasil. O anseio por um país democrático e, em consonância, por uma escola 

democrática fez a temática ocupar espaço nos debates educacionais, em especial, a 

partir dos 1980, quando o país passou pelo processo de redemocratização política e 

promulgação da Constituição Federal (CF), de 1988. Nesse cenário, a gestão 

democrática foi elencada como um dos princípios da educação nacional, sendo 

posteriormente reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996.  

Como imperativo legal, resultado de intensas lutas sociais, poder-se-ia pensar 

que, quase 26 anos depois da promulgação da CF de 1988, a ausência de 

democracia na escola não seria mais um problema a ser pensado e pesquisado na 

educação nacional. No entanto, ainda há um número considerável de sistemas de 

ensino no Brasil que se intitula democrático, mas utiliza mecanismos autoritários 

para a gestão das escolas, tais como a indicação política para a escolha dos 

dirigentes escolares.  

Compreende-se que a escolha de diretores, por meio do voto da comunidade 

escolar, institui relações democráticas na escola pública brasileira e possibilita um 

espaço privilegiado de formação para a democracia. Nas palavras de Mendonça 

(2000, p. 89), “a eleição de diretores é o processo que melhor materializou a luta 

contra o clientelismo e o autoritarismo na administração da educação”, embora por si 

só a escolha não assegure o fazer democrático. No entanto, isso pode ser 

aprimorado com os conselhos escolares, espaço importante para a consolidação do 

processo de escolha. 

No tocante à escolha dos gestores escolares no município de Aparecida de 

Goiânia, que faz parte da região metropolitana de Goiânia, esta acontecia, até o ano 

de 2009, por meio de indicação do legislativo municipal. E só com a mudança 

promovida pela Lei Ordinária no 2.861/2009, iniciou-se o processo de eleição para 

diretores. Por considerar este um processo tardio, porém de grande relevância para 

o sistema municipal em questão, optou-se por analisar a eleição para diretores em 

Aparecida de Goiânia e seus possíveis desdobramentos na gestão da escola. Por 



meio desta pesquisa, foram levantados dados e realizadas análises sobre a eleição 

para diretores nessa cidade, considerando os impactos da mudança na gestão das 

escolas públicas municipais. Assim buscamos a compreensão do envolvimento dos 

respondentes com a eleição e com a efetivação de práticas democráticas no interior 

das escolas que compuseram a amostra. Buscamos ainda compreender os limites e 

possibilidades da eleição para diretores como meio de rompimento com a lógica da 

indicação e também como possibilidade de construção democrática. 

Para alcançar os objetivos propostos, opta-se então pela pesquisa 

bibliográfica e documental, a fim de reunir subsídios que possibilitassem uma melhor 

compreensão da temática, e ainda pela pesquisa de campo, utilizando como 

instrumento o questionário. Com a pesquisa, compreenderam-se os seguintes 

aspectos do objeto investigado: 1) investigar a normatização legal que estabeleceu a 

eleição direta para diretores no sistema municipal de ensino de Aparecida de 

Goiânia; 2) analisar a participação dos profissionais da educação no processo de 

eleição direta para diretores; 3) analisar o processo de eleição para diretores como 

possibilidade de estabelecimento de novas relações de poder dentro da gestão da 

escola. 

Para aprofundamento teórico, a revisão de literatura estruturou-se com base 

nas seguintes vertentes de análises: político-educacionais, gestão democrática, 

eleição para diretores e legislação educacional. Sendo assim, foram escolhidos, 

inicialmente, autores considerados clássicos, como Adrião e Peroni (2007), Azevedo 

(2001), Coutinho (2006), Cury (2002; 2004; 2006), Dourado (2001; 2003; 2007), 

Germano (1993), Gutierrez e Catani (2001), Gramsci (1978), Harvey (1992), Libâneo 

(2005; 2008), Oliveira (2002), Paro (2007; 2008; 2015), Saviani (2008), dentre 

outros. Seguida dessas leituras, a busca se fez por obras mais recentes, em 

especial no Scielo, por meio de palavras-chave e por autores, objetivando, com isso, 

a captura da realidade recente. 

Sobre Aparecida de Goiânia, os dados do IBGE referentes ao ano de 2014 

revelam que a cidade conta com 521.910 mil habitantes e tem apresentado uma 

expansão econômica significativa. Atualmente, o título de “cidade dormitório”, antes 

utilizado para defini-la, faz parte do passado, pois a cidade oferece aos moradores a 

possibilidade de viver e trabalhar no mesmo local (IBGE, 2015). 

Com a aprovação da Lei Orgânica do Município de Aparecida de Goiânia, em 

2008, a realidade começou a se alterar, quando se determinou a “gestão 



democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade” 

como um dos princípios norteadores da educação municipal (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2008). Essa garantia da participação de representantes da comunidade 

na gestão democrática, no município de Aparecida de Goiânia, representou o início 

de um processo de ruptura com as práticas patrimonialistas e coronelistas vividas na 

educação municipal até então.  

No entanto, as leis não se materializam imediatamente em prática que altera 

a realidade. Pode-se exemplificar a dificuldade em democratizar as relações na 

escola, quando, durante a aplicação do questionário, como pesquisadora, pude 

perceber a dificuldade dos respondentes em compreender o papel real da eleição e 

a vivência da gestão democrática. Era visível o receio de parte dos respondentes, 

caso a escola fosse identificada, a resistência em responder e ter garantias de que 

esse resultado seria utilizado para fins acadêmicos e não pessoais. Um número 

considerável de respondentes do questionário temia que a pesquisa fosse, na 

verdade, um meio de a Secretaria Municipal de Educação averiguar a situação da 

gestão escolar. Como essa preocupação foi verbalizada, apenas com intensa 

argumentação é que a situação chegou a ser revertida. Mas é válido destacar que a 

continuidade da pesquisa somente foi possível com a confirmação das informações 

prestadas pela pesquisadora por um grupo de professores, ex-alunos de faculdades 

privadas, com os quais trabalhamos juntos em outras ocasiões. Essas pessoas 

interviram, nesse momento de tensão, a meu favor, argumentando sobre a 

seriedade da pesquisa e por ser de fato um trabalho de mestrado. 

De certo modo, posso afirmar que conheço parte da realidade da rede 

municipal de Aparecida de Goiânia, pois trabalhei como diretora por cinco anos em 

uma das escolas conveniadas com o sistema. Essa experiência ocorreu entre 2005 

a 2009, período em que a educação no município era intensamente marcada pela 

presença de interesses privados, sendo estes, na sua maioria, do legislativo 

municipal, mas por outras, do executivo. A realidade vivenciada como gestora levou-

me a analisar, em trabalhos acadêmicos, a gestão municipal no que diz respeito à 

autonomia da escola pública. A experiência como gestora ainda me permitiu 

entender parte dos receios e obstáculos que enfrentei durante a coleta de dados. 

Esta pesquisa pode ser considerada um estudo de caso, porém, no sentindo 

ampliado, pois teve como objetivo analisar a eleição para diretores escolares em 

Aparecida de Goiânia, por meio das realidades encontradas nas escolas 



investigadas. Segundo André (2013, p. 97), o estudo de caso tem o sentido de 

“focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu contexto e suas múltiplas 

dimensões. Valoriza-se o aspecto unitário, mas ressalta-se a necessidade de análise 

situada em profundidade” (grifos da autora). Nesse sentido, o caso em questão 

refere-se à realidade de três escolas de ensino fundamental do sistema municipal de 

Aparecida de Goiânia, escolhidas de forma aleatória e devidamente autorizadas pelo 

Sistema de Ensino Municipal. Os respondentes foram 59 pessoas, dentre eles 

diretores, secretários, coordenadores e professores, em sua maioria.  

Compreendendo o conhecimento como socialmente construído pelos sujeitos 

nas relações que estabelecem entre si, entende-se que, enquanto alteram a 

realidade, passam também por transformações. Desse modo, a pesquisa qualitativa 

é vista, neste estudo, como meio de apreensão da realidade analisada, a fim de 

levar ao leitor a compreensão dos fatos elucidados por meio do instrumento da 

pesquisa. Nesta pesquisa, para apreensão dessa realidade, foi utilizado o 

questionário como instrumento de coleta de dados, sendo que, no projeto, havia a 

pretensão de utilização de entrevistas com o corpo gestor, mas, em virtude do tempo 

exigido pelo Comitê de Ética/UFG e de uma greve na rede municipal de Aparecida 

de Goiânia, não foi viável a aplicação desse instrumento.  

Destaca-se que o questionário elaborado foi formado por dois grupos de 

questões. O primeiro trata das eleições para diretores em si, no qual os 

respondentes são questionados quanto à participação ou não no pleito eleitoral e 

formas dessa participação. Já o segundo grupo buscou captar dados quanto aos 

desdobramentos da eleição para diretores, quanto à efetivação da gestão 

democrática nas escolas escolhidas.  

Com a finalização do processo de elaboração das questões e da estrutura do 

questionário, foi marcada com cada diretor escolar, após devida autorização do 

Secretário de Educação Senhor Domingos Pereira, uma reunião com a equipe 

gestora de cada escola para apresentação da pesquisa e entrega do ofício emitido 

pelo secretário. Esse processo ocorreu em agosto de 2015, sendo que a viabilidade 

da reunião em cada escola ficou a cargo da disponibilidade da equipe gestora. Na 

segunda quinzena de setembro do mesmo ano, foi marcada a reunião com o grupo 

gestor conforme a agenda da escola, dando início à aplicação do questionário. 

Como no sistema em estudo há, nas sextas-feiras, o momento de planejamento e de 

trabalho coletivo, no qual ocorrem atividades relativas a estudos individuais ou 



grupais e reuniões de planejamento, a aplicação do instrumento foi realizada nesse 

período. É interessante ressaltar que foram escolhidas quatro escolas, porém, uma 

delas não permitiu a realização da pesquisa, com o argumento de que não haveria 

tempo hábil para reunir com a pesquisadora e nem mesmo os professores poderiam 

ter essa dedicação. Mesmo com os contatos da pesquisadora, o diretor não a 

atendeu por não estar na escola ou por alegar estar em reunião. Desse modo, de 

quatro escolas a pesquisa foi realizada em apenas três.  

Em síntese, a pesquisa foi realizada com 59 pessoas distribuídas da seguinte 

forma: 56 professores e três do grupo gestor. O grupo gestor é identificado, nesta 

pesquisa, como diretor (a), secretário (a) e coordenador (a) pedagógico. Sendo 

válido destacar que a identificação que há no Capítulo 3, quanto ao termo “grupo 

gestor”, refere-se ao total de três participantes que ocupam cargos de gestão e que 

responderam ao questionário. Os critérios de inclusão foram: ser efetivo na rede 

municipal de Aparecida de Goiânia, concordar em responder o questionário e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de 

exclusão foram: não pertencer à rede municipal, não estar presente na escola no dia 

e horário agendado para a visita e não ter concordado em responder.  

A escolha das escolas se deu de forma aleatória, observando apenas escolas 

com número superior a 400 alunos. Para não identificação direta das escolas, serão 

utilizadas letras para fins de caracterização das mesmas. A escola “A” atua com a 

primeira fase do ensino fundamental, tendo como nota do IDEB (2013) a nota 5.9, 

possui 480 alunos matriculados e um corpo docente formado por 19 professores. 

Nessa escola, obtivemos 13 devolutivas de questionários dos professores e, do 

corpo gestor, apenas a diretora participou como respondente, os demais membros 

da equipe gestora optaram por não participar. A escola “B” atua com a primeira e 

segunda fases do ensino fundamental, conta com 613 alunos matriculados e 20 

professores, tendo 5,5 como nota do IDEB (2013). Nessa escola, 18 questionários 

foram respondidos pelos docentes e dois da equipe gestora, composta pela 

secretária e coordenadora pedagógica. A escola “C” atende à primeira fase do 

ensino fundamental, possui um total de 587 alunos e 25 professores, tendo 

alcançado a nota 4,7 no IDEB (2013). Houve, nessa escola, um percentual de 100% 

de devolutivas do corpo docente, sendo possível obter 25 respondentes. No entanto, 

não houve participação de respondentes da equipe gestora. 



Quanto à estrutura textual, este estudo se organizou em três capítulos. O 

primeiro dedica-se então a compreender a gestão escolar dentro da sociedade 

capitalista, apresentando uma caracterização dessa sociedade e seus princípios, 

seguido da influência destes na educação. Ainda aponta os entraves à gestão 

democrática na sociedade capitalista e sua efetivação diante da possibilidade de 

formação para a democracia. 

O Capítulo 2 centra-se nos caminhos da democracia no Brasil, fazendo um 

percurso na história política e social brasileira quanto à construção de uma 

consciência democrática e da formação dos movimentos sociais que se constituíram 

por meio da luta pela democracia. O capítulo também aborda o posicionamento dos 

profissionais da educação quanto à democratização da educação, bem como a 

articulação política desses movimentos com a formulação do texto constitucional e 

posteriormente com a LDB, incluindo também as idas e vindas dos referidos textos 

legais até a respectiva aprovação e promulgação. 

Já o Capítulo 3 traz a análise dos dados, as características do município de 

Aparecida de Goiânia, o histórico do sistema municipal, o processo de 

regulamentação da legislação municipal que organiza o sistema de ensino e 

posteriormente a eleição para diretores. A análise dos dados é apresentada com 

base nas seguintes categorias de análise: gestão democrática, eleição para 

diretores e legislação educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

A GESTÃO EDUCACIONAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

O presente capítulo analisa a gestão escolar no contexto da sociedade 

capitalista, apresentando a forma de organização da sociedade sob a ótica do 

capital e os desdobramentos na educação e na gestão educacional.  

A formação da sociedade capitalista tem influência direta na escola à medida 

em que se exige da formação oferecida por ela o atendimento das exigências do 

capital. No entanto, essa influência não é exercida apenas no que diz respeito à 

formação, mas também no modo de organização dos sistemas de ensino e, 

consequentemente, na gestão escolar. O gestor, nessa perspectiva, é colocado 

como responsável em última instância pela escola quanto às atividades 

administrativas, financeiras e jurídicas. Entretanto, é também levado, na atual 

conjuntura, a lidar com a consolidação da democracia no interior da escola, 

contribuindo para a construção de práticas de participação envolvendo toda a 

comunidade no cotidiano escolar. Essa ambiguidade vivenciada na gestão escolar 

torna-se, então, mais um dos entraves para a implantação da democracia na escola, 

visto que o capitalismo criou modelos de comportamentos que estão de, certo modo, 

impregnados na constituição das práticas escolares e, por consequência, nas 

relações sociais.  

 

1.3 O CONTEXTO NEOLIBERAL E A GESTÃO EDUCACIONAL 

 

A escola é uma instituição social e como tal recebe, em seu cotidiano, 

influências da sociedade da qual faz parte. E na atualidade está inserida em uma 

sociedade capitalista que pauta suas relações por parâmetros mercadológicos. É 

necessário então entender o que realmente é o capitalismo e quais os seus 

desdobramentos na escola. 

 O capitalismo pode ser entendido como um modo de produção no qual o 

capital, sob suas diferentes formas, é o principal meio de produção. Seu princípio 

organizador encontra-se na relação trabalho assalariado e capital e sua contradição 

básica é a relação entre produção social e apropriação privada. O surgimento e a 

configuração do capitalismo aconteceram entre os séculos XV e XVIII, 



apresentando-se, porém, de forma diferenciada em cada momento histórico. Quatro 

fases do capitalismo podem ser destacadas: a primeira etapa pode ser denominada 

de capitalismo concorrencial (século XVIII até início do XIX), que se caracterizou 

como fase industrial do capital mercantil, sendo marcada pela competitividade. A 

segunda etapa foi denominada de capitalismo monopolista (século XIX e início do 

XX), chamada de imperialismo, havendo a consolidação dos estados nacionais, 

capitalismo de monopólios. A terceira etapa pode ser contextualizada no pós-

Segunda Guerra (século XX), que tinha como principal característica o estado 

benfeitor, estando articulado ao sistema de crédito e aos mercados, na coordenação 

da divisão social do trabalho. A quarta e última etapa pode ser datada no início da 

década de 80 (século XX), que foi chamada de pós-capitalismo, fazendo surgir o 

neoliberalismo de mercado. Nesse período, o estado já não é o benfeitor e torna-se 

mínimo, ocorrendo as privatizações (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

Ainda no início do século XX, o fordismo se apresentou como uma saída 

revolucionária, trazendo às linhas de montagem um novo olhar, no qual a produção 

se dava em série, estabelecendo assim papéis aos trabalhadores e um perfil 

esperado para os mesmos. O trabalhador começa a ser visto também como 

consumidor, o que não justifica permanecer em excesso na execução do trabalho. 

Desse modo, a jornada diária de trabalho se reduz para que esse mesmo sujeito, 

visto antes apenas como mão de obra, passe, nessa conjuntura, a ser percebido 

como consumidor, tendo também tempo para consumir e gerar, com isso, maior 

circulação do capital. Esse cenário preparou o caminho para o novo modelo, que se 

baseava na premissa da acumulação flexível. Esse novo formato propunha maiores 

lucros ao capitalista, novas formas de controle, o enfraquecimento do Estado e um 

trabalhador polivalente, com poder de consumo ainda mais significativo. Esse 

processo foi a instauração de uma nova ordem do capital, que alterou as relações 

sociais como um todo (HARVEY, 1992). 

Os modos de produção capitalista, no período fordista, exigiram não apenas 

um novo estilo de produção do capital, mas uma nova estruturação social que de 

fato contribuísse para o alcance desses objetivos. 

Harvey (1992, p. 117), em interlocução com outros autores, afirma: 

  

Um regime de acumulação “descreve a estabilização, por um longo período, 
da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; ele implica 
alguma correspondência entre a transformação tanto das condições de 



produção como das condições de reprodução de assalariados”. Um sistema 
particular de acumulação pode existir porque “seu esquema de reprodução 
é coerente”. O problema, no entanto, é fazer os comportamentos de todo 
tipo de indivíduos – capitalista, trabalhadores, funcionários públicos, 
financistas e todas as outras espécies de agentes político-econômicos. 

  

Nessa perspectiva, todos os indivíduos que compõem esta sociedade tornam-

se colaboradores para que o modo de produção capitalista se concretize. É 

necessária uma materialização do regime de acumulação ao ponto que normas, 

hábitos, leis, redes de regulamentação, dentre outras questões, atendam à unidade 

do processo. Os comportamentos individuais necessitam estar em consonância com 

o esquema de reprodução, sendo este processo chamado de modo de 

regulamentação (HARVEY, 1992). 

Como as estruturas sociais se alteram com a transição do fordismo para a 

acumulação flexível, Harvey (1992, p. 265) pontua que: 

  

A fuga de capitais, a desindustrialização de algumas regiões e a 
industrialização de outras e destruição de comunidades operárias 
tradicionais como bases de poder na luta de classes se tornam o pivô na 
transformação espacial sob condições de acumulação mais flexíveis.  

  

         Diante disso, o que se pretende, neste texto, é a análise de pontos 

cruciais nessa mudança, na perspectiva de Harvey (1992), na tentativa de 

compreender as mudanças nas relações de trabalho e no convívio social, e seus 

respectivos desdobramentos na gestão escolar e na forma de percepção da escola 

no paradigma do capital. 

Um sistema como o capitalismo requer profundo controle para que o objetivo 

central, que é o lucro, seja de fato alcançado. Diante disso, o detentor do capital 

necessita criar mecanismos que permitam a viabilidade desse sistema. E um dos 

desafios para este ponto “é a conversão da capacidade de homens e mulheres de 

realizarem um trabalho ativo num processo produtivo, cujos frutos possam ser 

apropriados pelos capitalistas.” A produção de mercadorias torna-se condição de 

trabalho assalariado, e isso transforma o processo produtivo em meio de controle 

para o capitalista, o que coloca fora do controle do trabalhador o trabalho que de fato 

se faz (HARVEY, 1992, p. 266). 

O que pode ser considerado como traço de distinção entre o Fordismo e o 

Taylorismo foi a visão Fordista, visto que reconheceu que produção de massa 



significava também consumo de massa. E isso fazia girar um processo diferenciado 

de reprodução de força de trabalho, no qual “uma nova política de controle e 

gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 

tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista” (HARVEY, 

1992, p. 267). 

Nesse contexto se estabelece a jornada de trabalho diária de oito horas, que 

tinha por objetivo obrigar o trabalhador a adquirir disciplina, mas também criar um 

sistema no qual fosse dado aos trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes 

para que consumissem, já que a produção em massa colocaria à disposição um 

número significativo de produtos. Os trabalhadores passam a ser vistos não apenas 

como mão de obra, mas como consumidores em potencial (Ibidem). 

Com o objetivo de produção em massa, havia o Estado, que regulava toda e 

qualquer atividade social. Foi necessária então “a busca de arranjos políticos, 

institucionais e sociais que pudessem acomodar a crônica incapacidade do 

capitalismo de regulamentar as condições essenciais de sua própria reprodução” 

(Ibidem, p. 267). 

Na segunda metade da década de 1960 até meados de 1970, ficaram 

evidenciados pontos de fragilidade do Fordismo e do Keynesianismo. Uma palavra 

define então os problemas desse momento histórico: rigidez. 

  

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga 
escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam 
muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em 
mercados de consumo invariantes. (HARVEY, 1992, p. 135) 

  

  

         O modelo de sociedade consumista, com base na produção em massa, 

crescia em progressão geométrica, enquanto essa mesma sociedade produzia e 

pensava essa produção em progressões aritméticas. Diante desse embate, 

estabeleceu-se um confronto direto entre o que Harvey chama de “acumulação 

flexível” com a rigidez do fordismo (Ibidem). 

A rigidez do mercado e seu modo de operacionalização levou a escola ao que 

Kuenzer (2001, p. 35) chama de “pedagogia orgânica”, cuja finalidade é primar por 

reforçar o conceito de divisão social e técnica do trabalho, separando as ações 

intelectuais das instrumentais. A produção, nessa perspectiva, é pensada em 



“unidades fabris”, nas quais um grande número de trabalhadores atua, sendo as 

relações verticalizadas. Assim há a necessidade da figura da supervisão, separada 

de cargos superiores que fazem a gestão. 

A escola, baseada nesses princípios, se estruturou de maneira hierarquizada 

e centralizada para o alcance da disciplina, que, nessa perspectiva, gera a produção 

de bons resultados. A formação se dividia claramente entre a formação dos 

dirigentes, que seguia o caminho acadêmico, e a formação da classe trabalhadora, 

focada no ensino das funções executadas (KUENZER, 2001). 

 No processo de reestruturação do capitalismo, flexibilidade torna-se a nova 

palavra e passa a ser utilizada em todos os contextos: dos processos de trabalho, 

dos mercados, dos produtos, dos padrões do consumo. Uma nova forma de 

produção se inicia nesse processo, com “novas maneiras de fornecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 

de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (HARVEY, 1992, p. 140). 

Esse brevíssimo histórico contextualiza a sociedade atual, permitindo assim 

melhor entendimento dos parâmetros que definem o modo de vida dessa sociedade. 

Desde a década de 1980 está em vigor a quarta etapa do capitalismo no decorrer da 

história Sendo esta denominada de neoliberalismo de mercado, cujos princípios 

reguladores são a liberdade econômica, a eficiência e a qualidade. Suas 

características principais são: o fortalecimento da iniciativa privada com ênfase na 

competitividade, na eficiência e na qualidade de serviços e produtos; o Estado é 

minimalista; a seletividade é meritocrática (seleção natural), com ênfase no direito 

privado, na liberdade, na propriedade, na individualidade, na economia 

autorregulável e na sociedade aberta. Na educação, houve um foco maior no ensino 

privado, na escola diferenciada/dual e na formação das elites intelectuais, com a 

formação se voltando para as exigências do mercado. As políticas públicas foram 

perdendo seus poderes de beneficiar a população à medida que o Estado foi 

perdendo seu lugar. A educação pública perdeu muito com isso, tendo em vista que 

seus progressos sempre dependeram de políticas públicas compromissadas com 

uma educação de qualidade (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

Antunes (2001) analisa a relação capital-trabalho humano como uma relação 

de dependência, na qual o capital é incapaz de se autovalorizar sem o trabalho 

humano, porém o trabalho humano tem se tornado um objeto para o crescimento do 

capital. Nesse sentido, Antunes (2001, p. 17) afirma: 



 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização, 
terceirização, bem como todo esse receituário que se esparrama pelo 
„mundo empresarial‟, são expressões de uma lógica societal onde o capital 
vale e a força humana de trabalho só conta como parcela imprescindível 
para a reprodução desse mesmo capital. 

 

Diante dessa lógica neoliberal de seleção meritocrática e de desvalorização 

do trabalho humano, tem-se presenciado uma imensa sociedade de excluídos e de 

precarizados, na qual as desigualdades se tornam ainda mais evidentes. São 

inúmeros os prejuízos causados pela educação pautada nas exigências do mercado, 

que muitas vezes não se limitam apenas à formação dos sujeitos que o mercado 

espera, mas também à utilização de métodos empresariais na gestão. É, pois, a 

necessidade que a sociedade capitalista tem de mensurar os resultados dos 

trabalhos da escola. Paro (2008) afirma que o trabalho desenvolvido na escola pode 

ser denominado como não-material1 e que o mesmo tem características próprias. 

Diante disso, é necessário ter claro que ações e conceitos definidos e aplicados pelo 

neoliberalismo de mercado não podem ser os mesmos encontrados no cotidiano 

escolar, tendo em vista a natureza do trabalho pedagógico. 

O neoliberalismo trouxe à escola a atenção à eficiência, à qualidade, ao 

desempenho e às necessidades básicas de aprendizagem, havendo, diante disso, 

mudança de postura, tanto no âmbito administrativo como no pedagógico. Ainda a 

avaliação se tornou constante, objetivando mensurar os resultados e observar a 

eficiência e a eficácia do trabalho desenvolvido na escola, pontos principais do 

neoliberalismo. Existem outras mudanças advindas do neoliberalismo, sendo elas: a 

adoção da gerência como forma de gestão e organização do trabalho escolar, 

descentralização administrativa e financeira, repasse de recursos mediante a 

avaliação de desempenho, valorização da iniciativa privada, repasse das funções de 

Estado à comunidade e às empresas. 

 

 

1.2 A NATUREZA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA GESTÃO EDUCACIONAL 

                                                 
1
 O trabalho desenvolvido na escola deve ser considerado como não-material, tendo em vista a 

natureza própria do trabalho que é desenvolvido no interior da mesma, já que “consiste na 
transmissão e crítica do saber, envolvendo, portanto, o comportamento humano, que se contém nos 
estreitos limites da previsibilidade inerente à máquina”. (PARO, 2008, p. 126) 



A sociedade se constitui nas relações que os indivíduos estabelecem entre si, 

sendo que, nas sociedades mais complexas, essa relação é elevada ao patamar das 

instituições que são formadas. Com base nessa complexidade, é necessário, 

segundo Paro (2008, p. 17), que as atividades dos trabalhadores sejam 

coordenadas e controladas “por pessoas ou órgãos com funções chamadas 

administrativas”. 

O ser humano se diferencia dos animais por sua capacidade de planejamento 

das ações, que o coloca em posição de pensar e se organizar para alcançar 

determinado fim. No trabalho realizado pelo ser humano, o “mecanismo regulador é 

o poder do pensamento conceitual” (BRAVERMAN, 1977, p. 51). 

Como a administração pode ser entendida como “utilização racional de 

recursos”, é necessário, nesse sentido, ressaltar a etimologia da palavra racional: 

 

[...] A palavra racional vem do latim ratio, que quer dizer razão. Assim, se se 
tem um fim em mente, utilizar racionalmente os recursos (utilizá-los de 
acordo com a razão) significa, por um lado, que tais recursos sejam 
adequados ao fim visado, por outro, que seu emprego se dê de forma 
econômica [...]. (PARO, 2008, p.19) 

 

Por meio do trabalho, o homem estabelece relação com a natureza e, nesse 

processo, há um domínio do homem sobre a natureza para a produção de sua 

existência material. Nessa relação, não há apenas a transformação da natureza, 

mas o homem também se modifica à medida que “o homem coloca frente à natureza 

suas próprias forças naturais (PARO, 2008, p.19), nomeando esse processo de 

“racionalização do trabalho”. 

Além da relação com a natureza, por meio do trabalho, estão também as 

relações que os seres humanos estabelecem entre si, sendo estas uma condição 

essencial da existência humana. No processo de produção, da própria vida em si, os 

indivíduos não estão isolados, visto que necessitam uns dos outros para o alcance 

dos objetivos de sobrevivência. Com o avanço das sociedades, as relações 

estabelecidas pelos indivíduos estão mais complexas, também as tarefas se 

tornaram mais complexas, embora passíveis de serem administradas. Chiavenato 

(2003, p. 179) define o esforço coletivo da seguinte forma: 

 

A atividade administrativa é uma atividade grupal. As situações simples, nas 
quais um homem executa e planeja o seu próprio trabalho, lhe são 
familiares; porém, à medida que essa tarefa se expande até o ponto em que 



se faz necessário o esforço de numerosas pessoas para levá-lo a cabo, a 
simplicidade desaparece, tornando necessário desenvolver processos 
especiais para a aplicação dos esforços organizados em proveito da tarefa 
do grupo. 

 

Em análise ao conceito de atividade administrativa grupal, Paro (2008, p. 23) 

define: 

[...] Utilizo a palavra “coordenação” muito precisamente para indicar o 
campo de interesse teórico-prático da administração que diz respeito ao 
emprego racional do esforço humano coletivo. Enquanto a “racionalização 
do trabalho” se refere às relações homem/natureza, no processo 
administrativo, a “coordenação” tem a ver, no interior desse processo, com 
as relações dos homens entre si. 

 

Ainda sobre as relações que os seres humanos estabelecem para efetivação 

de suas atividades e, por fim, o alcance dos objetivos, é importante ressaltar que os 

seres humanos envolvidos nesse processo necessitam ser encarados na 

perspectiva de “recursos do homem”, e não como “recursos humanos”. Essa 

afirmação parte do pressuposto de que o homem é visto como um fim, e não como 

meio. E, ao passo que o homem faz domínio sobre outros homens, perde-se, nesse 

sentido, sua característica humana. Ou seja, a natureza e os animais são passíveis 

de dominação, visto que à medida que não conseguem estabelecer 

conscientemente suas ações, as fazem para sobrevivência; o ser humano, mesmo 

primando por sua sobrevivência, consegue estabelecer relações, reflexões e 

objetivos para, assim, executar suas tarefas. 

Segundo Paro (2008, p. 30): 

 
A atividade administrativa, enquanto utilização racional de recursos para 
atingir fins, é, como já vimos, condição necessária da vida humana. Sempre 
existiu, portanto, permeando as mais diversas formas de organização social. 
Este fato, por si só, já empresta à administração um caráter progressista, na 
medida em que foi agindo administrativamente (no sentido visto até aqui) 
que o homem foi conseguindo superar seu primitivo estado de necessidade 
natural, produzir sua existência material de forma cada vez mais eficaz, bem 
como produzir-se a si próprio como realidade diferenciada da natureza [...]. 
 

O que se percebe na administração capitalista, no entanto, é que a natureza 

torna-se um meio, não havendo uma preocupação do homem quanto um fim, mas 

sim é utilizada como meio para atingir objetivos. A racionalidade “irracional” com que 

os donos do capital fazem o capitalismo produzir para benefício próprio tem gerado 

uma sociedade de classes cada vez mais desigual. Além da desigualdade latente, a 

administração capitalista gerou, nas relações de trabalho, mesmo nos órgãos 

estatais, a “necessidade” de se adequarem a um “modo de produção” acelerado. 



Desse modo, o que se viu na administração pública foi a gerência capitalista como 

modelo de gestão (PARO, 2008). 

Segundo Braverman (1977, p. 68), 

O verbo to manage (administrar, gerenciar), vem de manus, do latim, que 
significa mão. Antigamente significava adestrar um cavalo nas suas 
andaduras, para fazê-lo praticar o manège. Como um cavaleiro que utiliza 
rédeas, bridão, esporas, cenoura, chicote e adestramento desde o 
nascimento para impor sua vontade ao animal, o capitalista empenha-se 
através da gerência (management), em controlar. E o controle é, de fato, o 
conceito fundamental de todos os sistemas gerenciais, como foi 
reconhecido implícita ou explicitamente por todos os teóricos da gerência 
[...]. (Grifos do autor) 

 

O aumento no número de trabalhadores a serviço de um mesmo capital exigiu 

do comprador dessa força de trabalho maior empenho em controlar a mão de obra 

que lhe foi disponibilizada, a fim de gerar o aproveitamento máximo dos recursos. A 

gerência se constitui essencialmente no controle do trabalho desenvolvido, gerando 

a superação do desinteresse e a neutralização de resistências, tornando-se, nessa 

perspectiva, a melhor estratégia para o alcance dos objetivos dos donos do capital. 

Como não há aceitação da coerção física pela sociedade, a forma encontrada de 

aumento do capital se baseou no controle total do trabalho realizado, acompanhado 

da divisão pormenorizada do trabalho.  Isso tira do trabalhador sua identificação com 

o produto final e não permite que o conhecimento do trabalhador seja de fato 

aplicado ao processo de produção, ficando apenas em atividades repetitivas. As 

linhas de produção e a sensação de ser parte da empresa são também um dos 

recursos da gerência enquanto controle do trabalho alheio, agindo como 

dissimuladores para manter os trabalhadores controlados pelo detentor do capital 

(BRAVERMAN, 1977; PARO, 2008). 

A administração está, portanto, na sociedade capitalista a serviço do capital, 

sendo a gerência uma das formas de alcançar a eficiência e a eficácia desejadas. 

Desse modo, a administração, com suas possibilidades “infinitas” que poderiam ser 

utilizadas para bom uso dos recursos disponíveis e assim promover o bem estar da 

população, tem produzido, ao contrário, a exploração de boa parte da população em 

benefício da minoria que é dona do capital. De certo modo, os trabalhadores que 

ocupam os cargos de gerência acabam por entender que estão alcançando objetivos 

pessoais de crescimento profissional, podendo até alcançar, dessa forma, uma 

possível ascensão social. No entanto, estando numa sociedade capitalista, todos 

estão a serviço do capital e fazem parte do processo, o que poderíamos chamar de 



ilusão. Esta tem sido gerada atualmente no trabalhador no que diz respeito à 

autonomia no trabalho e também na vida diária, porque, na verdade, essa sensação 

faz parte do processo de controle exercido pelo capital (PARO, 2008).  

 

 

1.2.1 PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA ESCOLHA DOS DIRIGENTES 

ESCOLARES 

 

O papel do dirigente escolar vai além de mobilizar pessoas para a realização 

de tarefas, pois quem se ocupa desse cargo deve estar atento a suas atividades 

quanto aos objetivos educacionais. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), a 

natureza do trabalho escolar requer uma direção e, nesse sentido, a presença de 

pessoas que se ocupem dessa função é de extrema relevância para o alcance dos 

objetivos. Não se está em defesa da centralização das atividades e decisões nas 

mãos de um só, mas, sim, na participação de todos os membros por meio de 

atividades de gestão viabilizadas por meio de um “líder cooperativo”.  

 
Em razão dessas considerações, a escolha do diretor de escola requer 
muita responsabilidade do sistema de ensino e da comunidade escolar. 
Infelizmente, predomina ainda no sistema escolar público brasileiro a 
nomeação arbitrária de diretores pelo governador ou pelo prefeito, 
geralmente para atender a conveniências e a interesses político-partidários. 
Essa prática torna o diretor o representante do Poder Executivo na escola. 
Entretanto, há outras formas de escolha, como concurso público e a eleição 
pelo voto direto ou representativo. Nesta última forma, é desejável que os 
candidatos à eleição tenham formação profissional específica e 
competência técnica, incluindo liderança, capacidade de gestão e 
conhecimento de questões pedagógico-didáticas. (Ibidem, p. 332)  

   

A escolha dos dirigentes escolares no Brasil se confundiu muito com a vida 

política que o país passou, uma vez que a confusão entre o que era estatal e 

particular esteve presente nas decisões de quem deveria estar à frente dos 

organismos do Estado. A escola não escapou das influências dessa parte da 

história, sendo também enquadrada, como diz Mendonça (2000), no patrimonialismo 

que imperou no Estado brasileiro. Os chamados “cargos de confiança” eram 

considerados a melhor saída para a gestão das escolas, a fim de produzir meios e 

formas de controle por parte dos governantes.  

A gestão democrática e a escolha dos dirigentes não possuem fim em si 

mesmo, pois suas definições têm ligação direta com os objetivos de formação da 



escola. Com as constantes mudanças vividas no meio social atualmente, como o 

grande avanço da tecnologia, a reestruturação produtiva faz o mercado capitalista 

passar como mercado autorregulável. 

Quanto a essa nova realidade imposta à escola, Dourado (2001, p. 79) assim 

se expressa: 

 
[...] considerando que a educação, enquanto prática social, não se atém 
apenas à escolarização, prática educativa institucionalizada, mas tem nessa 
o seu lócus privilegiado, é fundamental situarmos que essas políticas não 
podem ser entendidas a partir da submissão à lógica utilitarista de 
vinculação irrestrita às demandas do processo produtivo. Assim, o 
redimensionamento do papel da escola, sobretudo a pública, enquanto 
agência de formação, não deve vincular-se meramente à lógica do mercado 
de trabalho. Há que se resgatar o seu papel político-institucional, 
resgatando a sua função social. 

 

Diante disso, vale destacar que a educação não possui uma dimensão 

política, mas ela por sua essência é política. Dessa concepção, pode-se 

compreender a necessidade de que a escolha dos dirigentes escolares gerasse uma 

situação a mais no cotidiano escolar de vivência democrática. Segundo Dourado 

(2001), pode-se destacar, no sistema brasileiro de educação, cinco formas de 

escolha de diretores, sendo elas: diretor escolhido pelo poder público, diretor de 

carreira, diretor aprovado em concurso público, diretor indicado por listas tríplices ou 

sêxtuplas e eleição direta para diretor. Destas, a indicação política perdurou, 

alimentou o clientelismo e transformou a escola num curral eleitoral. Os malefícios 

dessa lógica de escolha não se resumem a ter, na gestão da escola, um profissional 

que não tivesse competências para a função, mas, sim, deixar a escola a serviço 

dos interesses privados, em detrimento da comunidade, gerar nas práticas escolares 

o favoritismo e a perpetuação do clientelismo, dentre outros inúmeros problemas 

advindos da não democracia.  

Quanto à escolha de diretores, Mendonça (2000, p. 123) assim se expressa: 

 
Talvez a eleição de diretores escolares tenha polarizado tanto a luta pela 
democracia da gestão escolar por ter sido a bandeira mais concreta pela 
qual lutar. Os métodos centralizadores da administração, o papel exercido 
pelos diretores de escola e os processos de indicação política de pessoas 
não identificadas com a unidade escolar certamente exerceram importante 
influência na organização em torno da ideia das eleições como processo de 
indicação de dirigentes.  

 

A escolha de diretores escolares pode ser definida em duas categorias: as 

formas puras, em que há livre indicação, eleições diretas e o concurso público. Há 



também as formas mistas, sendo elas “seleção prévia de candidatos - em geral por 

meio de provas de conhecimento e títulos – seguida de algum tipo de processo 

eleitoral” (MENDONÇA, 2000, p. 126); indicação pelo poder público, seguida de 

consulta à comunidade escolar. Há também a possibilidade de realização de curso 

obrigatório para os candidatos à eleição, dentre outras possibilidades. No Brasil, 

ainda há forte prevalência da livre indicação, em detrimento de outras formas de 

escolha de diretores escolares. 

A eleição para diretores, por si só, não contribuirá diretamente para a vivência 

democrática, mas sem dúvida ela é um dos caminhos pelos quais se constituirão 

práticas que propiciem a participação, o envolvimento e a discussão da realidade de 

cada unidade escolar. É por meio da análise da realidade que se pode considerar as 

possibilidades de rompimento com a lógica autoritária e é com a participação dos 

envolvidos, professores, alunos, pais, técnico-administrativos, poder público, dentre 

outros, que se poderá de fato alcançar resultados positivos quanto à constituição de 

uma escola democrática. É na consciência do lugar onde se está e do papel 

desempenhado que docentes poderão compreender seu papel como formadores 

para além dos conteúdos definidos nos currículos escolares (DOURADO, 2001). 

Segundo Mendonça (2000, p. 129), 

 
Caracterizada a relação de troca de favores que o clientelismo abarca, é 
fácil entender a sanha com que os políticos caem sobre a escola pública 
como braço estendido do Estado nas comunidades onde desejam implantar 
ou consolidar suas influências. Ter um diretor escolar como aliado e 
dependente político é ter a possibilidade de deter o controle de uma 
instituição que atende diretamente parte significativa da população por meio 
de um contato direto e sistemático.  

 

No Brasil se criou uma tradição em torno da indicação pelo poder público para 

o cargo de gestor escolar. É válido ressaltar que essa escolha, em geral, segue 

critérios políticos, cabendo ao legislativo ou executivo indicar ao cargo um indivíduo 

que, possivelmente, atenda aos interesses de quem o indicou. Ainda essa escolha 

pode recair sobre pessoas que não fazem parte da comunidade escolar e que não 

tenham conhecimentos acerca da gestão escolar, dentre outros pontos que acabam 

gerando transtornos à escola. Destaca-se que a livre indicação, quando utilizada, 

serve mais a interesses privados, sendo, nesse caso, uma vez mais o uso do bem 

público, no caso a escola, para fins particulares.  

 



 

1.2.2 A PARTICIPAÇÃO – UM PROBLEMA? 

 

Intrínseca ao conceito de gestão democrática2, está a participação. Na 

verdade, esse modelo de gestão só se faz por meio do envolvimento dos indivíduos 

que estão ligados ao cotidiano escolar. O problema que se deve destacar acerca da 

participação, inicialmente, é a pouca familiaridade com a participação, no sentido 

democrático, vivenciada pela sociedade brasileira. Seguida a esta questão, pode-se 

perceber a extensa jornada de trabalho de boa parte dos pais de alunos. Além 

desses aspectos, somam-se as frágeis políticas públicas para a educação que se 

“renovam” a cada mandato, o que acaba por não permitir o provimento da cultura de 

participação. Um fator que merece destaque também quanto à participação é o fato 

de que a escola pública, por pertencer à estrutura estatal, pode sugerir ser 

administrada pelo poder público, por meio de seus representantes. Isso porque a 

democracia de representação criou essa sensação que, de certo modo, tem limitado 

a participação. Esse limite reside no fato de que há a noção de que a participação se 

limita, muitas vezes, à escolha do gestor escolar e aos eventos escolares, e não de 

fato à atuação ativa nas decisões cotidianas da escola. Fica esse poder decisório 

para aqueles que são vistos como os representantes escolhidos e, portanto, os 

responsáveis pela gestão em si. O que se deve ter em mente é que a participação 

não tem o objetivo de retirar do Estado suas funções, mas, sim, criar formas de 

gestão nas quais todos os envolvidos possam contribuir para o bem público. 

Gutierrez e Catani (2001, p. 69) argumentam da seguinte forma sobre os 

desafios da escola pública quanto à participação: 

 
O primeiro aspecto a ser destacado, para evidenciar a especificidade da 
escola pública, é a sua intensa relação com a comunidade, quer na prática 
cotidiana da administração, quer no que se refere à enorme 
heterogeneidade cultural que caracteriza a sociedade brasileira. Ou seja, a 
escola pública acaba lidando com o Brasil real, o Brasil da miséria, da 
pobreza em todos os seus sentidos, de uma forma muito mais direta e 
urgente que a universidade ou a empresa [...]. Isto significa dizer que 
quando falamos em gestão participativa no âmbito da escola pública 

                                                 
2
 Neste estudo, o conceito de gestão democrática está ligado à concepção sociocrítica, na qual a 

organização escolar é entendida “como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter 
intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto 
sociopolítico, nas formas democráticas de tomada de decisões”. O processo de tomada de decisão é 
coletivo, o que leva os envolvidos a discutirem e deliberarem quanto aos rumos da escola. Dentro dos 
modelos que se encaixam nessa concepção, há a opção pelo modelo democrático-participativo 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 324). 



estamos nos referindo a uma relação entre desiguais onde vamos encontrar 
uma escola sabidamente desaparelhada do ponto de vista financeiro para 
enfrentar os crescentes desafios que se apresentam e, também, uma 
comunidade não muito preparada para a prática da gestão participativa da 
escola, assim como do próprio exercício da cidadania em sua expressão 
mais prosaica. 

 

Conhecendo os entraves à participação, é possível compreender que, mesmo 

sendo necessária dentro de uma concepção de ensino, para a emancipação, será 

necessário lidar com seus limites e fragilidades. O conceito de participação 

defendido neste texto vai além do envolvimento esporádico ou mesmo mecânico por 

meio do voto na eleição para diretores, mas consiste em atividades planejadas, 

pensadas a fim de alterar a realidade escolar. É por meio da participação que os 

objetivos e metas da escola tornam-se conhecidos e possíveis de serem cumpridos 

de fato. Esse conceito pressupõe autonomia, que se opõe a formas autoritárias de 

gestão, havendo meios de participação na “livre escolha de objetivos e processo de 

trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2005, p. 329).  

O modelo de gestão que se defende neste estudo 

 

[...] baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos 
membros da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns 
assumidos por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. 
Entretanto, uma vez tomadas as decisões coletivamente, advoga que cada 
membro da equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação 
e a avaliação sistemática da operacionalização das deliberações [...]. Para 
isso, valoriza os elementos internos do processo organizacional – o 
planejamento, a organização, a direção, a avaliação -, uma vez que não 
basta a tomada de decisões, mas é preciso que elas sejam postas em 
prática para prover as melhores condições de viabilização do processo de 
ensino/aprendizagem. Advoga, pois, que a gestão participativa, além de ser 
a forma de exercício democrático da gestão e um direito de cidadania, 
implica deveres e responsabilidades – portanto, a gestão da participação. 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 325-326) 

 

Embora a gestão democrática se faça por meio da participação, ela não pode 

se restringir apenas ao processo de “eleições, assembleias e reuniões”, mas sim ao 

objetivo final da escola, que é a formação para a vivência social. É válido ressaltar 

também que o movimento de participação não pode estar ligado à manipulação das 

pessoas envolvidas a objetivos pessoais (Ibidem).  

 

 

 



1.2.3 CONSELHO ESCOLAR NO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA 

ESCOLA 

 

A separação entre Estado (sociedade política) e sociedade civil (aparelhos 

privados de hegemonia), segundo Gramsci (1991), deve ocorrer apenas como 

recurso de análise das sociedades modernas, pois argumenta que a separação 

como algo “orgânico” constitui-se em “erro teórico” que fragmenta a totalidade. Ainda 

afirma que “deve-se notar que a noção geral de estado entram elementos que 

também são comuns à noção de sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer 

que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de 

coerção)” (Ibidem, p. 149). 

Gramsci (1991) afirma que, mesmo em situações não explícitas, o 

ordenamento jurídico, a força militar e a burocracia do Estado estão a serviço da 

hegemonia burguesa. Desse modo, define que “Estado é todo complexo de 

atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente justifica e mantém não 

só o seu domínio, mas consegue obter o consentimento ativo dos governados” 

(Ibidem, p. 87). 

Segundo Alves (2011, p. 31), 

 
Nem sempre um grupo da classe dominante consegue impor sua 
hegemonia sobre o Estado; neste caso, não há legitimidade sobre os 
dominados, ou seja, a burguesia domina por imposição mas não lidera, não 
convence sobre sua dominação. Para recompor sua dominação, a 
estratégia utilizada com frequência pela burguesia é a cooptação pelo bloco 
de poder de líderes e mecanismos privados do movimento popular, como os 
sindicatos, as associações de bairros e os próprios conselhos, para se 
tornarem porta-vozes da hegemonia dominante [...].  

 

 

Cury (2006, p. 47), por sua vez, apresenta a etimologia da palavra conselho, 

como originária do latim Consilium, que vem do verbo consulo/consulere, que 

significa ouvir alguém ou mesmo submeter algo à deliberação de outros, após a 

“ponderação refletida, prudente e de bom senso”. Na essência do verbo consulere, 

encontra-se o princípio da publicidade de atos. Desse modo, o “conselho representa 

um espaço público de diálogo, entre diferentes atores, com competência para 

propor, responder, avaliar e deliberar sobre questões diversas [...]” (ALVES, 2011, p. 

35). 



Tendo como parâmetro a participação cidadã nas discussões e decisões, é 

possível vislumbrar a concepção de Estado democrático, o que, segundo Alves 

(2011), é o caminho para superação dos modelos de Estado burocrático e Estado 

liberal/gerencial. Essa afirmação se baseia também na definição apresentada na CF 

de 1988, na qual “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente” (BRASIL, 1988).  

Os colegiados na gestão escolar são vistos como uma das formas de superar 

a ordem autoritária e centralizadora, criando possibilidades de integração de todos 

os envolvidos na gestão escolar. Uma das formas de organização dessa 

participação é o conselho escolar, que é um órgão político na medida em que 

pretende redimensionar o poder dos agentes tradicionais no processo de tomada de 

decisão (MENDONÇA, 2000). 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas tiveram importante papel 

durante a Constituinte, já que representaram as discussões por um Estado 

democrático. Conceitos como autonomia, participação, descentralização, gestão 

democrática vieram por meio dessa concepção de democracia nas discussões e 

decisões. Desse modo, os Conselhos de Educação possuem essa funcionalidade de 

abrir o espaço, pelo menos supostamente, para que seus participantes, de fato, 

representem os interesses que defendem (ALVES, 2011). 

 

Um fato importante trazido à discussão por Alves (2011) é que, com a 

municipalização implementada principalmente na década de 1990, os Conselhos de 

Educação tornaram-se reais, impulsionados em especial por programas do governo 

federal, por meio de transferências diretas de recursos aos governos municipais. 

Como esse movimento permitiu a criação legal de muitos conselhos, ao invés de se 

ter conselhos criados a partir da organização social, o que se viu foi a ação político-

administrativa do Poder Executivo, sendo a participação da sociedade civil feita por 

força de lei. O autor ressalta ainda que os mesmos, ao se incorporarem aos 

aparelhos de governo, tornaram-se   

 

[...] instrumentos burocráticos de centralização de ações em prol da 
vigilância da máquina estatal para que esta tenha eficiência e eficácia na 
gestão dos processos e recursos destinados às políticas públicas, 
representando o controle ou hegemonia do governo sobre os movimentos 
populares dentro dos colegiados e acarretando um processo de 
ressignificação na criação e funcionamento destes, se comparados aos 
conselhos preconizados na CF de 1988. Observa-se que tais espaços foram 



cooptados pela lógica gerencial principalmente a partir do esvaziamento 
político dos sindicatos e movimentos sociais, antes fortalecidos pós 
Constituinte. (ALVES, 2011, p. 39; grifos do autor) 

 

O que se deve ressaltar é que, mesmo com as novas características 

vivenciadas nos conselhos, sendo os mesmos associados às atividades burocráticas 

e não à abertura de espaços para discussão das demandas educacionais, não se 

pode perder de vista a importância que esse espaço possui para a educação. Isso 

porque o mesmo conta com a representação da sociedade civil, o que permite maior 

integração da comunidade com aquilo que é primordial ao desenvolvimento 

democrático. Segundo Cury (2006, p. 51), 

 
Participar é dar parte e ter parte. O primeiro movimento visa informar, dar 
publicidade, e o segundo é estar presente, ser considerado um parceiro nas 
grandes definições de uma deliberação ou de um ordenamento. Conselhos 
com essas características são uma forma de democratização do Estado. 
Neles torna-se possível a (re) entrada da sociedade civil no âmbito dos 
governos a fim de fiscalizá-los e mesmo controlá-los.  

 

A participação é o que fundamenta os conselhos e deve ser vista como a 

possibilidade de debates baseados na transparência, a ponto de que a educação 

pública e gratuita de todos os cidadãos seja beneficiada com políticas educacionais, 

que priorizam a qualidade do ensino em suas várias necessidades. Nesse processo, 

a paridade entre sociedade civil e Estado é um dos meios de se realizar debates que 

estejam abertos a todas as facetas que envolvem as políticas públicas. Caminhando 

nessa perspectiva, é possível que se vivencie, nos conselhos, o princípio 

democrático, e por meio dessas atividades se alcance maior efetividade das políticas 

e práticas efetivas de democracia. 

 

1.2.4 A GERÊNCIA CAPITALISTA NA GESTÃO EDUCACIONAL E O 

PAPEL DO DIRETOR 

 

Na produção capitalista, a racionalização do trabalho tem como preocupação 

central o aumento da eficiência e da produtividade, objetivando maiores lucros, 

alcançados por meio da divisão pormenorizada do trabalho. Ao comprar a força de 

trabalho, o capitalista paga seu valor de troca, embora esteja interessado no valor de 

uso, no que aquele trabalhador irá produzir de lucro. O capitalismo efetivou a 

coordenação do esforço humano, mas, antes da era capitalista, já existiam 



contingentes humanos trabalhando cooperativamente. Porém, os predecessores da 

era do capital empreendiam esse trabalho de forma escravista ou como forma de 

trabalho cativo. Já no capitalismo, o capitalista paga por toda hora produtiva, o que 

deixou esse processo de coordenação do trabalho humano mais complexo (PARO, 

2007; HARVEY,1992). 

Um dos problemas do capitalista é que, para o trabalhador, não interessa o 

produto final, pois o lucro não é seu, levando a um desinteresse pela atividade 

realizada. Dentro das teorias que estudam o capitalismo e mesmo as que estudam a 

administração nessa sociedade, algumas afirmam que a gerência eficaz é a que 

implica controle e que a eficácia do trabalho depende da pessoa que ocupa a função 

administrativa. A divisão do trabalho em intelectual e manual é um dos mecanismos 

da gerência capitalista para o controle do trabalhador. Com essa divisão se 

desqualifica o profissional e também desumaniza seu trabalho, pois ele faz parte de 

apenas um pedaço do resultado final. É dessa pormenorização do trabalho que a 

gerência extrai as forças de que necessita para o controle do trabalhador. Ao tirar 

dele a função de concepção, ela pode determinar o método, o ritmo, a forma de 

trabalho, buscando com isso o acúmulo de capital por parte do capitalista (PARO, 

2007).  

Um sistema como o capitalismo requer profundo controle para que o objetivo 

central, que é o lucro, seja de fato alcançado. Diante disso, o detentor do capital 

necessita criar mecanismos que permitam a viabilidade desse sistema. Nesse 

sentido, “é a conversão da capacidade de homens e mulheres de realizarem um 

trabalho ativo num processo produtivo, cujos frutos possam ser apropriados pelos 

capitalistas” (HARVEY, 1992, p. 266). Como a produção de mercadorias se torna 

condição de trabalho assalariado, isso transforma o processo produtivo em meio de 

controle para o capitalista, o que coloca fora do controle do trabalhador o trabalho 

que de fato se faz. 

Dentro das mudanças na forma de gerir os recursos das empresas 

capitalistas advindas com o neoliberalismo, na perspectiva da flexibilidade, as 

palavras de peso foram: eficiência e eficácia. A escola, como parte das instituições 

que compõem a sociedade, também passou por mudanças. Da mesma forma que 

ao fim do regime militar houve uma busca pela gestão democrática, no 

neoliberalismo a gerência foi definida como melhor forma de gestão, sendo o diretor, 



nesta perspectiva, um gerente que tinha em suas mãos um negócio que necessitava 

enquadrar nesses moldes (OLIVEIRA, 2002). 

Essa abordagem trouxe uma concepção de gestor-gerente que buscou 

resgatar a separação do trabalho entre os que mandam e os que fazem. Durante 

décadas, o diretor realmente mandava e todos obedeciam sem questionar, mas com 

as discussões em torno da gestão democrática, da participação coletiva, o diretor se 

viu numa situação muito mais complexa, pois lhe é exigido que a forma de gestão 

prática seja a gerência e ao mesmo tempo é necessário apresentar uma apologia da 

gestão democrática. O gestor não pode deixar transparecer o autoritarismo que a 

gerência coloca e ao mesmo tempo tem dificuldades de delegar, visto que os órgãos 

superiores da escola, quando cobram algo, cobram do gestor (OLIVEIRA, 2002). 

Segundo Paro (2008, p. 132): 

A gerência, enquanto controle do trabalho alheio, forma que assume a 
coordenação do esforço humano coletivo sob o capitalismo, faz presente na 
realidade concreta da unidade escolar, perpassando todo o conjunto das 
atividades que aí se realizam. Esse processo se dá, entretanto, sem os 
requintados procedimentos de liderança e relações humanas, desenvolvidas 
na teoria e na prática da administração de empresas. A preocupação com 
esses procedimentos parece restringir-se muito mais, por enquanto, aos 
manuais de Administração Escolar, especialmente aos de procedência 
norte-americana. Nem por isso, todavia, deixa de predominar, na escola, um 
sistema hierárquico análogo ao da empresa capitalista. Assim, a última 
palavra deve ser dada por um diretor, colocado no topo dessa hierarquia, 
visto como o representante da Lei e da Ordem e responsável pela 
supervisão, tal tema hierárquico é constituído de tal maneira que todos os 
que participam da vida da instituição [...] devem desempenhar funções 
precisas o suficiente para permitir o controle e a cobrança no cumprimento 
das tarefas e atribuições que estão sob responsabilidade e obrigação de 
cada um [...]. De qualquer forma, normas estabelecem um padrão a partir 
do qual é garantida a hierarquia e o controle das ações dentro da unidade 
escolar. 

 

De acordo com a concepção gerencial, o gestor é novamente colocado no 

centro da estrutura de poder na escola, algo similar ao que aconteceu durante os 

anos da ditadura. O gestor-gerente, no exercício de sua função, acumula diversas 

atividades técnico-burocráticas, o que muitas vezes não lhe permite ter tempo para 

se dedicar às questões pedagógicas e políticas da escola. Esse novo gestor tem tido 

também uma sobrecarga enorme de trabalho, tendo em vista que ele se tornou o 

responsável último pela escola, muitas vezes acarretando-lhe trabalho sem 

planejamento, em que necessita responder ao imediatismo dos imprevistos que 

fazem parte do cotidiano escolar (OLIVEIRA, 2002). 



Oliveira (2002) levanta ainda uma discussão interessante no que diz respeito 

à situação do gestor. Segundo a autora, à medida em que se valorizou as 

dimensões políticas do perfil do gestor, ampliaram-se suas obrigações 

administrativas, prejudicando em muito sua atuação política. O gestor-gerente se 

tornou um funcionário da organização escolar, que controla a força de trabalho e 

administra os recursos escassos. 

A gerência nega a gestão democrática quando coloca o gestor como o 

responsável último pela escola. A gestão democrática é a forma jurídica de gestão 

definida na CF de 1988 e na LDB, porém o que podemos notar é que, com a 

intensificação dos parâmetros gerenciais, o papel do gestor torna-se ainda mais. 

Desse modo, não acontece a gestão democrática, que permanece apenas como 

discurso.  

O diretor deve então exercer uma liderança democrática, deve delegar 

poderes, distribuir responsabilidades e socializar os processos de tomada de 

decisão. Mas é interessante destacar que as exigências impostas à gestão escolar 

têm colocado o gestor como o centro pensante, aquele que realmente decide sobre 

a escola como um todo. Nesse sentido, o diretor é quem responde de fato pela 

escola e que, pelas cobranças do sistema, é levado a definir as prioridades, 

quebrando assim momentos de decisão em grupo. Observa-se, com isso, que os 

princípios da gestão democrática, da participação e da gestão colegiada ainda não 

estão plenamente resolvidos. Esse fato pode ser atribuído à pouca experiência 

democrática do povo brasileiro. Sem dúvida, como são muitos os empecilhos para a 

concretização da gestão democrática, é necessário que todos os envolvidos no 

processo se disponham a lutar por essa forma de gestão, pois ela coaduna com os 

anseios de uma sociedade mais justa. 

 

1. 3 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O PAPEL DO GESTOR: DEMOCRATIZAÇÃO 

VERSUS GERÊNCIA  

A descentralização foi utilizada na política educacional brasileira como 

caminho para a democratização. No entanto, é válido destacar que, nesse processo, 

a palavra mais aproximada do que foi colocado em prática seria, na verdade, a 

desconcentração, tendo em vista que o Estado paulatinamente transferiu para a 

sociedade civil, no caso em questão para o diretor e sua equipe, tarefas que antes 



eram executadas pelos órgãos centrais. Entre as ações governamentais desse 

período, pode-se destacar a chegada de livros didáticos, avaliação externa, currículo 

nacional, recursos financeiros enviados diretamente para as escolas, formação para 

os trabalhadores, dentre outras. A descentralização, confirmada pela LDB 9.394/96, 

traz consigo a responsabilização da sociedade para com a educação por meio de 

trabalho voluntário, e ainda centraliza questões como currículo e avaliação 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

As políticas educacionais3 passam então por um período de conflitos à 

medida que utilizam mecanismos de ampliação da democracia e da autonomia, 

implantando, ao mesmo tempo, nesses mesmos programas, a lógica do mercado.  

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p. 36):  

Tais políticas e diretrizes, com raras exceções, não têm sido capazes de 
romper a tensão entre intenções declaradas e medidas efetivas. De um 
lado, estabelecem-se políticas educativas que expressam intenções de 
ampliação da margem de autonomia e de participação das escolas e dos 
professores; de outro, verifica-se forte crise de legitimidade dos estados, 
dificultando a efetivação de investimentos, por exemplo, em salários, 
carreira e formação do professorado, com a alegação de que o 
enxugamento do Estado requer redução de despesas  e do déficit público, o 
que acaba imprimindo uma lógica contábil e economicista ao sistema de 
ensino. As reformas educativas vêm ocorrendo, assim, em um quadro de 
ambivalências e contradições que, em alguns países, provoca 
desconfiança, reservas e, às vezes, ceticismo quanto ao grau de efetividade 
que pretendem. Esse fato deve-se, certamente, às características do 
modelo de desenvolvimento econômico adotado, de orientação 
economicista e tecnocrática, em que as implicações sociais e humanas 
ficam em segundo plano.  

A municipalização passa a ser vista, nesse contexto, como um instrumento de 

descentralização, no qual poder-se-ia levar até a população maior controle ou 

possibilidades de participação quanto à gestão das políticas públicas. A 

descentralização foi vista no processo de redemocratização como sinônimo da 

democracia, porém, a mesma esteve associada a uma política pública e estatal de 

maior responsabilização social (OLIVEIRA, 2002). 

A descentralização é conquistada no Brasil a partir dos anos de 1990, 

podendo ser considerada como uma ação que geraria maior racionalidade à gestão 

da escola por parte do Estado. Segundo Oliveira (2002, p. 130): 

                                                 
3
 O período de referência para as afirmações quanto à transição do centralismo para a 

descentralização vivenciada na política educacional brasileira tem como base o período dos anos de 
1990 e início dos anos 2000. 



As reformas educacionais, portanto, constituíram-se de orientações 
administrativas cujo referencial será a lógica da economia privada. Na 
gestão da educação pública, os modelos fundamentados na flexibilidade 
administrativa podem ser percebidos na desregulamentação de serviços e 
na descentralização dos recursos, para os quais a escola é fortalecida como 
núcleo do sistema. São modelos alicerçados na busca de melhoria da 
qualidade na educação, entendida como um objetivo mensurável e 
quantificável em termos estatísticos, que poderá ser alcançada a partir de 
inovações incrementais na organização e na gestão do trabalho na escola.  

Segundo Paro (2008), com a descentralização e o novo papel do gestor, o 

cargo pode muitas vezes se tornar um presente de grego, à medida que novas 

responsabilidades, administrativas, financeiras e jurídicas, foram acrescentadas com 

as políticas educacionais formuladas a partir dos anos de 1990. O autor destaca 

ainda a pouca funcionalidade do sistema educacional e sua falta de aparelhamento 

para suporte técnico a esse gestor que agora não recebe na escola os alimentos ou 

produtos de limpeza, mas os próprios recursos financeiros. Assim, o gestor 

necessita administrar os valores recebidos para tal e executar a compra, buscar 

cotações para o encontro do melhor preço que lhe garantirá a eficiência para 

administrar as verbas que, em geral, são aquém da necessidade escolar. Tudo isso 

torna o seu trabalho mais difícil, sendo ele o primeiro culpado pela ineficiência da 

escola. 

Azevedo (2002) problematiza esse processo entendendo que a forma com 

qual foi definida a municipalização do ensino no Brasil atendeu a um modelo 

“economicista-instrumental”, que se operacionaliza por meio da máxima de que esse 

processo gera mais proximidade e, por conseguinte, mais democracia e eficácia. No 

entanto, a autora destaca que, no Brasil, pode-se identificar muito mais práticas 

desconcentradoras, em vez de descentralizadoras, à medida que, com as mudanças 

advindas com essa lógica, papéis antes realizados pelo poder central são 

repassados para a escola, na figura do diretor, enquanto a autonomia nas decisões 

permanece limitada ao sistema.  

O novo padrão de ação do Estado fica mais nítido no início do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. No entanto, ainda nos anos 1980, já 

havia sinais de que este seria o caminho a ser adotado para redemocratização do 

país: o patrimonialismo e o clientelismo tão praticados na política nacional e, por 

consequência, na educação. 



O conceito de eficiência e de eficácia já presente nas políticas do Estado 

brasileiro passa a colocar para a escola a obrigatoriedade do uso de conceitos 

gerencialistas na gestão.  

Azevedo (2002, p. 59) afirma: 

 Na educação, a reforma do Estado, entre outros aspectos, traduz-se no 
entendimento de que é preciso ajustar a gestão dos sistemas de ensino e 
das escolas ao modelo gerencial, conforme divulgado pelo poder central, 
em consonância com o discurso das agências externas de cooperação e 
financiamento. Segundo tal entendimento, esse é o modo de garantir a 
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, com base no princípio da 
eficiência e na busca da relação ótima entre a qualidade e os seus custos. 

Nesse sentido, o fato que se destaca é que a descentralização não é algo 

desnecessário ou prejudicial, pois se entende, na perspectiva deste estudo, que a 

mesma foi de extrema importância. Porém, esse processo gerou, na gestão da 

escola, mais responsabilidades. O diretor, nessa conjuntura, eleito pelo voto da 

comunidade, torna-se também um gerente escolar, contrariando a perspectiva 

democrática. 

Quanto à contextualização dos anos 2000, seguindo a sucessão presidencial, 

foi eleito em 2002 e assumiu em 2003 a presidência da República o senhor Luiz 

Inácio Lula da Silva, levando ao governo do Brasil a perspectiva do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Tendo em vista esse modelo de municipalização implantando 

no Brasil nos anos de 1990, o início do governo Lula, em 2003, trouxe a perspectiva 

da solidariedade entre os entes federados, como estratégia para reverter a 

“municipalização predatória” no ensino público nacional. Esse período estabeleceu 

um novo marco que visava garantir “a universalização da educação básica, na 

perspectiva de elevar a média de escolaridade dos brasileiros e resgatar a qualidade 

do ensino em todos os níveis”. Objetivando garantir a educação como direito de 

todos, o governo Lula pautou suas ações por três diretrizes: “a) democratização do 

acesso e garantia de permanência; b) qualidade social da educação; c) instauração 

do regime de colaboração e de democratização da gestão” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2005, p. 209). 

É fundamental compreender que o processo educativo4 é diretamente 

influenciado pelo contexto sociocultural, pelos aspectos organizacionais, sendo o 

                                                 
4
 Para melhor compreensão, aproprio-me da definição de educação de Dourado (2007, p. 923-924), que assim se 

expressa: “concepção de educação é entendida, aqui, como prática social, portanto, constitutiva e constituinte das 



projeto político-pedagógico de cada unidade escolar resultado dessa relação.  

Diante da definição de educação adotada nesta reflexão, é necessário o 

entendimento de que a escola precisa ser administrada, porém o que define a forma 

de gestão escolar é a natureza específica dessa instituição. A escola, como 

instituição social, deve ter sua lógica organizativa diretamente ligada aos fins 

político-pedagógicos da educação. Essa compreensão possibilita a análise da 

realidade escolar e, consequentemente, o planejamento das atividades mediante 

esta especificidade intrínseca à escola. Desse modo, seu planejamento e gestão 

deverão estar em consonância com sua natureza, devendo então às políticas o 

papel de trazerem até as unidades projetos que priorizem o processo de formação 

dos indivíduos que compõem esta escola (DOURADO, 2007). 

 Nesse contexto, é de suma importância analisar o papel das políticas de 

financiamento, visto que a gestão escolar é fortemente regulada pela lógica de 

financiamento adotada por cada governo. 

 Então, questões como participação, autonomia e gestão democrática devem 

ser discutidas para se buscar, a partir disso, caminhos que promovam a formação 

humana (DOURADO, 2007). 

 

Dourado (2007, p. 926) assim define esse processo: 

 
Tais constatações evidenciam limites estruturais à lógica político-
pedagógica dos processos de proposição e materialização das políticas 
educacionais, configurando-se, desse modo, em claro indicador de gestão 
centralizada e de pouca eficácia pedagógica para mudanças substantivas 
nos sistemas de ensino, ainda que provoque alterações de rotina, ajustes e 
pequenas adequações no cotidiano escolar, o que pode acarretar a 
suspensão de ações consolidadas na prática escolar sem efetiva 
incorporação de novos formatos de organização e gestão. Isto não 
redundou em mudança e, sim, em um cenário de hibridismo no plano das 
concepções e das práticas que, historicamente, no Brasil, tem resultado em 
realidade educacional excludente e seletiva. Vivencia-se, no país, um 
conjunto de ações, de modo parcial ou pouco efetivo, sob a ótica da 
mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para 
desestabilizar o instituído, sem força política de instaurar novos parâmetros 
orgânicos à prática educativa. 

 

                                                                                                                                                         
relações sociais mais amplas, a partir de embates e processos em disputa que traduzem distintas concepções de 

homem, mundo e sociedade. Para efeito desta análise, a educação é entendida como processo amplo de 

socialização da cultura, historicamente produzida pelo homem, e a escola, como lócus privilegiado de produção 

e apropriação do saber, cujas políticas, gestão e processos se organizam, coletivamente ou não, em prol dos 

objetivos de formação. Sendo assim, políticas educacionais efetivamente implicam o envolvimento e o 

comprometimento de diferentes atores, incluindo gestores e professores vinculados aos diferentes sistemas de 

ensino.  



Dourado (2007) se refere ao cenário que compõe o sistema de ensino 

brasileiro, no que diz respeito às políticas educacionais como ambíguo, já que se 

pode perceber políticas de caráter inclusivo e democrático, o que pode demonstrar 

um certo avanço. Mas por outro lado, em programas e ações, como o Plano de 

Desenvolvimento da Escola - PDE e outros, com os mesmos princípios, prevalece a 

ênfase gerencial, com forte viés tecnicista e produtivista, podendo, inclusive, levar à 

“naturalização do cenário desigual em que se dá a educação brasileira” (Ibidem, p. 

928). 

 O PDE- Escola faz parte das ações do FUNDESCOLA5 com enfoques 

gerencialista e eficientista próprios da lógica do capital. Então, a autonomia escolar é 

vista com base nas verbas que a escola recebe e passa a ter a possibilidade de 

decisão mediante as regras estabelecidas sobre o que comprar para a escola, de 

acordo com sua realidade. É válido ressaltar que essa autonomia, que é financeira, 

coloca a escola como responsável pela melhoria da qualidade de ensino e o diretor 

da unidade como o gerente do recurso, devendo envolver a comunidade nas 

decisões quanto à identificação das necessidades. Mas, ao mesmo tempo, é ele 

quem deve se comprometer com a assinatura dos cheques e a manutenção da 

estrutura jurídica e administrativa que promove a chegada desses valores à escola 

(DOURADO, 2007). 

 O projeto do PDE- Escola objetivou fortalecer a autonomia da escola por 

meio de um planejamento estratégico realizado pela gestão da escola, com a 

participação da comunidade. O fortalecimento da autonomia da escola é, sem 

dúvida, essencial para a efetivação de uma gestão mais democrática. Porém, o que 

fundamenta essas políticas educacionais são, sem dúvida, as bases do 

gerencialismo, sendo estas contrárias à concepção de formação do indivíduo para o 

exercício da cidadania plena. Desse modo, ideologicamente, o PDE -Escola busca 

criar o consenso em torno da ideia de que a melhoria da educação estaria na 

adoção dos parâmetros de mercado com a aplicação de estratégias da empresa 

privada na gestão da escola. 

                                                 
5
 O Fundescola é um programa oriundo de um acordo de financiamento entre o Branco Mundial (BM) 

e o MEC, desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação dos 
estados envolvidos. A missão do programa é o desenvolvimento da gestão escolar, com vistas à 
melhoria da qualidade das escolas no ensino fundamental e à permanência das crianças nas escolas 
públicas, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (OLIVEIRA; FONSECA; TOSCHI, 2004, p. 35)  



 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) segue a mesma perspectiva 

do PDE, embora possua um cunho mais prático, já que viabiliza os recursos 

financeiros que custearão a manutenção, conservação, pequenos reparos da 

unidade escolar; capacitação da equipe; avaliação da aprendizagem, dentre outros 

aspectos. O Salário Educação6 é de onde se origina este recurso e o mesmo é 

calculado pelo número de alunos de cada unidade escolar. Segundo Dourado 

(2007), um dos limites desse programa e da Merenda Escolar é que obriga a criação 

de unidades executoras nas unidades escolares, o que faz surgir, dentro de 

instituições públicas/estatais, entes privados, em detrimento de outras formas 

possíveis de gerir o dinheiro público. Isso fortalece a ideia do gestor-gerente à 

medida em que o mesmo é colocado como o responsável pela UEx na qual deve 

representá-la, inclusive juridicamente, perante as agências bancárias e empresas 

das quais se farão as compras.  

Essas Unidades Executoras (UEx) exigem a criação de um Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ), que, por meio dele, o diretor da escola necessita abrir 

uma conta bancária em unidades financeiras já indicadas pelo sistema educacional, 

sendo estes valores investidos via emissão de cheques, a fim de comprovação, para 

a prestação de contas. Há, nos sistemas de ensino, sejam eles municipais, 

estaduais ou mesmo na União, departamentos compostos por especialistas na área 

de finanças, podendo ser eles economistas e/ou contadores que fazem o papel de 

conferência das prestações de conta entregues de cada escola. Em geral, o diretor 

ou secretário são as pessoas responsáveis por elaborar esse documento, seja ele 

do PDDE, da Merenda Escolar ou de outra origem. O ideal seria que todo o 

conselho fiscal, que compõe as Unidades Executoras ou mesmo Conselho Escolar, 

se envolvesse nesse processo, desde a decisão da alocação do recurso até a 

prestação de contas. Porém, essa prática não faz parte do cotidiano de boa parte 

das escolas, deixando a cargo do gestor a responsabilidade que será, em primeira e 

última instância, cobrada dele, à medida que os sistemas o entendem como 

responsável último pela escola (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

                                                 
6
 O Salário-Educação (SE), criado pela Lei 4.462, de 1964, e previsto no art. 212, parágrafo 5º, da 

Constituição Federal, é cobrado das empresas vinculadas à Previdência Social. O cálculo é feito com percentual 

de 2,5% aplicado sobre o total da remuneração paga ou creditada aos empregados durante o mês. O Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) é o intermediário, cobrando 1% do valor arrecadado com taxa de 

administração. A distribuição dos recursos é feita pelo FNDE, observada a arrecadação em cada estado e no 

Distrito Federal (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

 



Em paralelo ao PDE- Escola e os programas que possuem as mesmas 

características, a Secretaria de Educação Básica, o MEC, em 2004, criou o 

Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares, que objetivava contribuir para 

a discussão sobre a importância dos conselhos escolares, para gerar o então 

fortalecimento dos mesmos. Os conselhos são percebidos como local privilegiado de 

discussões e da participação, caminhando, com o avanço de políticas de cunho 

gerencialista para as escolas, na contramão dessa lógica do capital. Cinco eixos 

nortearam as atividades, sendo eles: democratização da escola e construção da 

cidadania; respeito e valorização do saber e da cultura do estudante e da 

comunidade; aproveitamento significativo do tempo pedagógico; aprendizagem na 

escola e gestão democrática da educação e escola do diretor. Ainda foram 

acrescentadas as temáticas: conselho escolar como espaço de formação humana, 

financiamento da educação, educação no campo, relação entre escola e 

desenvolvimento com igualdade social (DOURADO, 2007). 

 Mesmo com políticas de forte cunho gerencialista, ainda é possível identificar 

ações que priorizam o fortalecimento do poder local sob a perspectiva democrática. 

Um exemplo disso é o programa de fortalecimento dos Conselhos Escolares. Sobre 

isso, Dourado (2007, p. 937) afirma que: 

 
O Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares constitui-
se em avanço importante frente ao pragmatismo das políticas do governo 
para gestão escolar. Ao mesmo tempo, ao disputar espaço com programas 
financiados pelo Banco Mundial, estruturados sob forte égide gerencial, 
pode vir a ser secundarizado nas políticas e gestão das escolas no país. Tal 
ambiguidade revela a dificuldade de se efetivar políticas, em âmbito 
nacional, sem a garantia de relação com os sistemas de ensino e com os 
profissionais da educação que aí atuam, bem como a adoção de políticas 
preconizadas por agências e organismos internacionais, sem a devida 
mediação com o cenário nacional. 

  

Nesse paradoxo encontrado nas políticas educacionais brasileiras, nas quais 

há mecanismos claros de imputação da gerência como modelo de gestão, 

programas de fortalecimento democrático, como o citado acima, estabelecem, no 

interior da escola, um dilema para o diretor, que é diariamente cobrado quanto à 

execução de práticas democráticas. O diretor tem sérias dificuldades para 

operacionalizar esse modelo híbrido de gestão por ser o responsável pelas ações 

financeiras e administrativas da escola, respondendo, inclusive, juridicamente por 

elas. Sobre o papel do diretor no cotidiano escolar, Paro (2015, p. 41) afirma: 



 

Mas é o conceito de direção do senso comum, em que poucos exercem seu 
comando sobre muitos, que vige em nossos sistemas de ensino com 
relação ao papel do diretor de escola. Este é, em geral, não apenas o 
encarregado da administração escolar, ao zelar pela adequação de meios 
afins – pela atenção ao trabalho e pela coordenação do esforço humano 
coletivo -, mas também aquele que ocupa o mais alto posto na hierarquia 
escolar com a responsabilidade por seu bom funcionamento. Pode até 
acontecer de os estabelecimentos de ensino comportarem em sua 
organização conselhos de escolas ou outras instituições auxiliares da 
gestão – com atribuições deliberativas ou não -, mas quem responde, em 
última instância, pelo cumprimento das leis do ensino e pela ordem no 
âmbito da escola (ou seja, pelo funcionamento da empresa escolar) é o 
diretor. 
 
 

Com a presença do ente privado dentro da estrutura estatal, o que se percebe 

é a adoção de mecanismos que passam a responsabilidade pela oferta ou execução 

das políticas públicas à sociedade por meio de privatizações, criando uma esfera 

híbrida “pública não-estatal”. Exemplo claro desse processo é o PDDE, que coloca 

como condição para as escolas a criação das Unidades Executoras (UEx), que 

seriam o caixa escolar, tendo por finalidade o recebimento de recursos transferidos 

pelos órgãos federais, estaduais e municipais. O programa opta pelas UEx de 

natureza privada por entender que este modelo produz maior flexibilidade na gestão 

dos recursos e amplia a participação. No entanto, não há como negar que essa 

proposta trabalha com a perspectiva de delegar a responsabilidade sobre os 

recursos recebidos para uma instituição de natureza privada, reforçando a ideia do 

gestor-gerente (ADRIÃO; PERONI, 2007). 

Com a existência da instituição privada para gerir o dinheiro público, o que se 

percebe é que os aspectos procedimentais são privilegiados, em detrimento da 

dimensão política, própria dos processos coletivos de decisão, que admitem a 

perspectiva da participação. Desse modo, o programa reforçou o tom pragmático 

das políticas educacionais dos anos 1990, quando se percebe o fortalecimento dos 

princípios gerenciais, no qual a participação acaba por se resumir às atividades 

operacionais (ADRIÃO; PERONI, 2007). 

 Adrião e Peroni (2007, p. 262) ressaltam uma contradição que pode ser 

percebida no PDDE: 

 

Por fim, percebeu-se que a articulação entre a fragmentação nas relações 
estabelecidas entre mecanismos colegiados de gestão de natureza diversa 
e a ênfase ténico-operacional acentuada pelo PDDE concentrou ainda mais 
opções de política escolar nas mãos dos diretores, implicando restrições às 



práticas democráticas de gestão e contrariando um de seus princípios 
elementares: atribuir ao órgão coletivo de gestão escolar a possibilidade de 
decidir sobre a destinação e priorização de recursos. 

 

A luta contra o privado que se instala no interior do Estado brasileiro pode ser 

considerada antiga, mas é válido ressaltar que ainda não foi possível destacar 

ganhos consideráveis. O neoliberalismo de mercado efetivou então, como traço 

fundamental das políticas educacionais, a convivência com o privado, tornando o 

embate ainda mais delicado, ao passo que se destaca uma aceitação das propostas 

neoliberais por parte da população. E associado a esse processo, houve a 

consequente responsabilização da comunidade pela gestão e pelo sucesso escolar 

(NEVES, 2000). O destaque dessa temática, neste estudo, se justifica à medida em 

que a gestão democrática do ensino público está cerceada pelos aparatos privados 

no interior do Estado brasileiro, seja por meio das interferências diretas e indiretas 

das organizações internacionais, seja com a instalação de unidades privadas no 

interior das escolas para administração das verbas públicas ou mesmo na 

responsabilização de pessoas pelo sucesso ou fracasso da escola pública. 

Um dos exemplos que pode ser citado como programa que prioriza a 

formação dos gestores para o bom exercício da função é o Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica Pública7. O programa Escola de Gestores 

faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e foi criado 

após a identificação da necessidade de se construir processos de gestão escolar 

compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade social da educação. O 

programa é embasado nos princípios da moderna administração pública. No 

entanto, esse modelo de formação contrapõe-se à racionalidade técnica presente 

em alguns projetos já citados anteriormente, cuja principal função é defender uma 

                                                 
7
 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica faz parte de um conjunto de ações que teve 

início, em 2005, com o curso-piloto de extensão em gestão escolar (100 horas), ofertado pelo Inep. O projeto do 

curso-piloto foi desenvolvido por um grupo de especialistas em educação a distância e notório saber na área de 

educação. A meta do projeto-piloto – etapa era o alcance da formação de 400 gestores, em exercício, em escolas 

públicas. 

Em 2006, o programa passou a ser coordenado pela SEB/MEC, iniciando assim o Curso de Pós-Graduação (lato 

sensu) em Gestão Escolar, com carga horária de 400 horas, destinado a diretores e vice-diretores, em exercício, 

de escola pública da educação básica. Em 2009, o programa implementou o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Coordenação Pedagógica, para coordenadores pedagógicos e/ou profissionais que exercem função 

equivalente da equipe gestora da escola de educação básica. E, em 2010, lançou o Curso de Aperfeiçoamento em 

Gestão Escolar, destinado aos profissionais de instituições públicas de educação básica da equipe gestora: 

Diretor e Vice-Diretor, ou o equivalente, nos diferentes sistemas de ensino.  

 



formação pautada na utilização de instrumentos e técnicas para a resolução dos 

problemas cotidianos e inerentes à atividade da gestão escolar. O objetivo principal 

do programa é qualificar os gestores das escolas da educação básica pública, a 

partir do oferecimento de cursos de formação a distância, sendo essa formação 

oferecida por uma rede de universidades, parceiras do MEC (CASTRO, 2012). No 

sítio oficial, é possível encontrar os seguintes objetivos quanto ao programa Escola 

de Gestores: 

- Formar, em nível de especialização (lato sensu), gestores educacionais 
efetivos das escolas públicas da educação básica, incluídos aqueles de 
educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação 
profissional. - Contribuir para a qualificação do gestor escolar na perspectiva 
da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar com 
qualidade social. Como resultado dessa iniciativa, o MEC espera a melhoria 
dos índices educacionais das escolas e municípios atendidos. (MEC, 2015) 

Segundo Aguiar (2010), os princípios do programa são: 

- compromisso com a melhoria da qualidade do ensino público e com a 
valorização e a capacitação do gestor escolar; - respeito ao princípio de 
equidade: um curso com a mesma qualidade, atingindo ao mesmo tempo 
toda a população-alvo dos Estados brasileiros; - atendimento ao princípio 
democrático de integração com a comunidade, descentralização do poder e 
autonomia da escola; - formação de rede que possibilite a troca de 
informações, experiências, vivências e integre os gestores escolares de 
todo o País. 

 

Uma diretriz do Programa que merece destaque é a formação do gestor na 

perspectiva da gestão democrática, sendo esta entendida “como um meio 

indispensável à realização da finalidade social da educação”. A opção pela gestão 

democrática da educação estabelece um contraponto com outros programas da 

política educacional que priorizaram contratos de gestão, indicadores de 

desempenho e cumprimento de metas. Nesse sentido, Castro (2012, p. 7) afirma: 

É de se estranhar que, ao terem de implementar programas gerenciais, os 
gestores tenham uma formação em nível “latu senso” para implementar uma 
gestão democrática nas escolas, estabelecendo assim um mix de modelos 
de gestão que dificulta e confunde a ação a ser executada na escola, 
descaracterizando a prática escolar mais democrática e centrada na 
participação, secundarizando os projetos construídos coletivamente em 
função dos financiamentos recebidos para a implantação de programas 
gerenciais. 

 

O programa Escola de Gestores buscou, por meio de sua operacionalização, 

a efetivação do direito à educação escolar com qualidade social, defendida nos 

compromissos do Governo Lula, seguindo a lógica da gestão democrática e da 

participação, em contraponto à perspectiva da gerência e da qualidade total na 



educação. No entanto, como marca histórica de descontinuidade das políticas 

educacionais brasileiras, esse processo passou por tensões nos períodos de 

transição, sendo possível identificar essas tensões nas mudanças de dirigentes e de 

equipes técnicas ocorridas na SEB que acabaram por afetar o desenvolvimento do 

Programa. Também alguns setores entendem o programa como uma ação 

regulatória do governo federal que, interferindo assim na autonomia dos estados e 

municípios, gera também gastos para as demais instâncias governamentais sem 

retribuição financeira aos esforços despendidos pelos estados e municípios 

(AGUIAR, 2010). 

Analisando esse processo de constituição desses programas, Castro (2012, 

p. 8) afirma que,  

 

Nesse cenário, comprova-se que diferentes concepções de gestão 
educacional têm permeado as diretrizes da política educacional brasileira 
em um contexto mais amplo das reformas implementadas na década de 
1990. A concepção de gestão democrática já estava prevista desde a 
Constituição Federal de 1988, enquanto que a concepção de gestão 
gerencial surge em articulação com as diretrizes da reforma do Estado, 
gestada em 1995 no governo de FHC e sedimentada no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva. São concepções antagônicas de gestão que 
repercutem nos programas implementados nas escolas, definindo práticas 
de gestão que ora apresentam características mais participativas de gestão 
colegiada, ações descentralizadas, ora enfatizam a produtividade e a 
competitividade no interior do espaço escolar. Essa constatação mostra que 
há, no interior do próprio Ministério, posturas diferentes e contraditórias no 
que se refere à forma de gerir as instituições escolares. 
 

A pressão exercida pelas organizações internacionais que pretendem 

transportar os parâmetros gerenciais para a escola pública cria entraves de natureza 

política que efetivam a pressão pela transferência de lógica de gestão privada para o 

espaço público. Esses entraves impostos pelo contexto político nacional têm gerado 

dificuldades para a vivência democrática no interior da escola, o que tem produzido 

a sensação de que a eleição de diretores por si só garante a conquista do “ser 

democrático” na escola pública. No entanto, a luta pela democratização continua em 

pauta, pois deve problematizar as interferências dos interesses privados no interior 

do Estado brasileiro, a fim de que alcancemos a democratização na gestão escolar.  

1. 4 O CARÁTER TRANSFORMADOR DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

A escola como instituição social necessita e deve ser administrada de forma 

que sua natureza e especificidades sejam respeitadas. O que é necessário ressaltar 



é que, na sociedade capitalista, as ações da escola também estão se pautando 

pelos princípios de acumulação do capital. A gerência tem se tornado o modelo de 

gestão pautada em princípios de eficiência e eficácia que norteiam as ações 

pedagógicas; a divisão pormenorizada do trabalho guia as atividades pedagógicas. 

E o que não é tangível ou não mensurável, como a formação dos indivíduos, passou 

a ser medido com o objetivo de verificar a qualidade da educação. Sobre essa 

situação, Paro (2008, p. 130) diz:  

 
[...] O que se verifica, entretanto, no dia a dia das escolas, é a hipertrofia 
dos meios representada pelo número excessivo de normas e regulamentos 
com atributos meramente burocratizantes, desvinculados da realidade e 
inadequados à solução dos problemas, o que só faz agravá-los, 
emperrando o funcionamento da instituição escolar [...]. 

 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), concepções de gestão fazem 

parte do cotidiano escolar, sendo umas superadas com alguns avanços nas 

discussões sobre gestão e outras imputadas pelo capital. Na concepção técnico-

científica, as atividades se fazem na burocracia, sendo o tecnicismo o orientador das 

ações no interior da escola. A realidade escolar é vista de forma fria e neutra, na 

qual a gestão é centralizada, sendo então meticulosamente planejada e articulada a 

fim de obter eficiência e eficácia pelo fato de ser assim entendida. Na concepção 

sociocrítica, o ambiente escolar é visto como algo construído pelos envolvidos, que o 

torna vivo e dinâmico. As decisões são pensadas em grupo, o que permite a 

participação dos envolvidos, podendo ser vivenciadas em vários tipos de gestão 

democrática. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p. 324), 

 
A concepção técnico-científica, como já assinalamos, baseia-se na 
hierarquia de cargos e de funções, nas regras e nos procedimentos 
administrativos, para racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços 
escolares. A versão mais conservadora dessa concepção é denominada de 
administração clássica ou burocrática. A versão mais recente é conhecida 
como modelo de gestão da qualidade total, com a utilização mais forte de 
métodos e de práticas de gestão da administração empresarial.  

  

A concepção autogestionária tem a participação coletiva como pressuposto 

básico. Nessa perspectiva, a organização e a gestão são, de certo modo, recusadas 

em nome da autonomia dos membros em criar e recriar a ação diariamente, por 

meio da participação “por igual de todos”. Já na concepção interpretativa, a análise 

do processo de organização e de gestão ganha lugares significativos, embora as 

práticas organizativas sejam percebidas como uma “construção social com base nas 



experiências subjetivas e nas interações sociais”. Para a concepção democrático-

participativa, a participação dos membros junto à direção traz ao processo de gestão 

a possibilidade de tomada de decisões coletiva, com a manutenção do cargo de 

gestor, mas colocando sobre cada participante a responsabilidade por assumir suas 

funções (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 325).  

A gerência como forma de controle do trabalho alheio ou coordenação do 

esforço humano coletivo assume, na sociedade capitalista, o poder de gerar ao dono 

do capital aumento de seus ganhos. Já na escola torna-se o modelo de gestão que 

coloca na pessoa do diretor a responsabilidade pela gestão. É interessante ressaltar 

que o conceito de gerência chegou à escola no mesmo momento em que se discutia 

a importância do ambiente democrático. Mesmo com as lutas pela gestão 

democrática, a gerência ganhou força, ao passo de que com esse modelo é possível 

se conseguir melhores resultados, seja na empresa, na indústria ou na escola. Esse 

modelo cria na escola uma hierarquia que também esteve presente no modelo 

tradicional de administração escolar. “De qualquer forma, normas estabelecem um 

padrão a partir do qual é garantida a hierarquia e o controle das ações dentro da 

unidade escolar” (PARO, 2008, p.133). Essa situação imposta ao diretor cria uma 

confusão, à medida que ele necessita, como educador, primar pelo desenvolvimento 

integral dos envolvidos no processo educativo e ao mesmo tempo não deixar de 

cumprir as atividades administrativas, que, na maioria das vezes, ocupa a maior 

parte do seu tempo. 

Aplicar os conceitos administrativos de modo puro e simples à educação é 

sem dúvida tirar do processo educativo sua essência. O professor não é o único 

produtor e os alunos não estão na posição de meros consumidores. Afinal, na 

perspectiva de educação para a emancipação, o aluno ocupa papel de produtor de 

sua própria formação, junto aos professores e demais sujeitos envolvidos. Nesse 

sentido, é válido ressaltar que o resultado do processo educativo com fins de 

emancipação consiste em resultados pessoais e coletivos. Pessoais à medida que, 

de posse do conhecimento, o indivíduo possa ampliar suas possibilidades de vida e 

coletivo. Isso porque, contribuindo para o próprio crescimento, o indivíduo produz 

melhores condições de vida para os que estão ao seu redor. A escola, à medida que 

se compromete com o capital, está produzindo a não libertação da classe 

trabalhadora do processo de exploração, pois somente com base no conhecimento 



que emancipa é possível se pensar no rompimento da lógica desigual que mantém o 

capital nas mãos de um pequeno grupo de pessoas (PARO, 2008). 

É por defender uma educação para a emancipação que a gestão democrática 

torna-se o modelo de gestão a ser aplicado à educação. As especificidades das 

atividades da escola e seus objetivos levam a considerar sua natureza, sendo 

necessário, portanto, que todas as ações caminhem na perspectiva de levar os 

envolvidos no processo educativo a um crescimento democrático por meio da 

conscientização das desigualdades que constituem a sociedade de classes. A esse 

respeito, Paro (2008, p. 151) afirma: 

 
Diante desse antagonismo entre a dominação própria da empresa 
capitalista e a especificidade da ação educativa transformadora, não resta 
outra alternativa a uma Administração Escolar que se pretenda articulada 
com os interesses da maioria da população senão descartar de imediato a 
administração empresarial tipicamente capitalista. Coloca-se, então, o 
problema da especificidade dessa Administração Escolar transformadora 
[...] o que vimos até aqui leva a concluir que a especificidade da 
Administração Escolar só pode dar-se não por aproximação, mas por 
oposição à administração empresarial capitalista. Isto não quer dizer, 
obviamente, que se deva desprezar pura simplesmente todo progresso 
técnico havido na teoria e na prática administrativa empresarial. Significa 
apenas que, em termos políticos, o que possa haver de próprio, de 
específico, numa Administração Escolar voltada para a transformação 
social, tem de ser necessariamente antagônico ao modo de administrar da 
empresa, visto que tal modo de administrar serve a propósitos contrários à 
transformação social. 

 

A gestão democrática está associada diretamente à formação da comunidade 

escolar para uma atuação também democrática. Não se trata apenas de dar voz aos 

envolvidos com o processo educativo quanto à reforma do prédio escolar, merenda 

e outras questões, mas transformar, sim, a escola num espaço de formação para a 

democracia. Quando se pensa em gestão democrática, refiro-me, prioritariamente, à 

escola pública, que, no Brasil, é responsável pela formação da classe trabalhadora. 

Essa escola tem, em suas atividades, a possibilidade de formar para a democracia 

e, por consequência, para a emancipação. É nessa formação que consiste o caráter 

político do ato educativo, para que, de posse do conhecimento, o indivíduo possa se 

conscientizar do local que ocupa na sociedade e encontrar caminhos que 

contribuirão para o rompimento da lógica desigual instalada pelo capital. 

A escola, ao propiciar a educação formal, tem ligado a sua atuação a dois 

objetivos. O primeiro se dá no nível individual, para que, de posse do conhecimento, 

o indivíduo possa gerar para si um “bem-estar pessoal”. No que diz respeito ao 



social, de posse do conhecimento, o indivíduo poderá contribuir, de modo ativo, para 

o meio a que pertence, utilizando o conhecimento para promover o “viver bem de 

todos”. Segundo Paro (2007), é nesse ponto que consiste a principal falha da escola, 

à medida que o autor chega a considerar a escola omissa na função de educar para 

a democracia.  

Paro (2007, p. 19) assim se expressa: 

 

Associada a essa incapacidade de realizar uma educação comprometida 
com o efetivo bem viver dos educandos e com sua contribuição para uma 
sociedade mais humana, pode-se notar certa apatia de educadores 
escolares, autoridades estatais e público em geral. Tudo acontece como se 
não gastassem grandes quantidades de recursos, não estivessem 
envolvidos os esforços de enormes contingentes de professores e outros 
funcionários e não se desperdiçassem horas preciosas da vida de milhões 
de crianças e jovens, com um ensino desinteressante que, não raro, 
dilapida sua paciência e lhes tira o prazer e o gosto de viver o presente [...]. 

 

Sem uma escola que forme para a democracia, com princípios apropriados à 

construção de uma sociedade mais justa, a concepção tradicional de educação é 

que ganha destaque ou mesmo reforço, cujos resultados podem ser medidos pelas 

respostas dos sujeitos que por ela passam. A correção dessa falha na educação 

passa por conhecer melhor as práticas realizadas na escola, podendo então 

encontrar suas lacunas e potencialidades, a fim de que se consiga traçar caminhos 

para a educação que emancipa. Necessário é que a escola rompa com a lógica do 

tradicional cuja atividade principal seja a passagem de conhecimentos. O que se 

espera da escola hoje não é que ela assuma o papel da família, mas sim que ela 

vivencie seu próprio papel de formação para a emancipação. Esse caminho não se 

limita apenas à escola, com suas práticas administrativas ou pedagógicas, mas para 

toda a estrutura que compõe o sistema de ensino.  

 

1. 5 EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA A EMANCIPAÇÃO 

 

Numa sociedade estruturada em classes, na qual o capitalismo é o orientador 

das relações sociais, a desigualdade é traço marcante não apenas nas relações de 

trabalho, mas, sim, um princípio para a manutenção dessa ordem capitalista. Sendo 

assim, faz-se necessário analisar o papel da educação como fator de transformação 

social. De acordo com Paro (2008), transformação social consiste na busca pelo 

domínio da hegemonia pela classe dominada, construindo nesse processo um “novo 



bloco histórico sob sua direção” (Ibidem, p.103). Tendo essa percepção, pode-se 

afirmar que a educação torna-se instrumento de transformação à medida que a 

classe dominada a utiliza como instrumento a favor da superação da sociedade de 

classes.  

O caráter político do ato educativo consiste exatamente em gerar, nos 

envolvidos desde processo, a possibilidade de repensar sua própria realidade e 

encontrar meios de superação da dominação. Compreender a educação como 

instrumento de transformação nos faz voltar as atenções à escola e suas práticas. 

Como instituição social integrada a uma realidade social, a escola procurará atender, 

em primeiro lugar, os interesses da classe dominante, tornando-se mais um 

instrumento de reprodução da hegemonia dessa classe. É interessante ressaltar 

que, num contexto de desigualdade como o que está posto na sociedade capitalista, 

a escola é apresentada como meio de ascensão social. E caso o indivíduo não 

alcance esse objetivo de vida, a culpa recai sobre si mesmo por não aproveitar bem 

as oportunidades, ou mesmo sobre a própria escola, tirando, assim, o foco da 

sociedade desigual que está posta. Desse modo, a escola é uma instituição da qual 

o capitalismo não abre mão, já que a mesma serve aos seus interesses de formação 

de mão de obra, e ainda pode ser uma instituição capaz de disciplinar e culpabilizar 

os agentes pelas mazelas sociais (PARO, 2008). 

 

Ainda segundo Paro (2008, p. 113): 

 
É preciso notar, entretanto, que, entendida a transformação social no 
sentido que vimos anteriormente, a escola coloca-se como apenas uma das 
instâncias onde se realiza tal transformação. Pretender que ela se constitua 
na grande equalizadora social, ou no lugar por excelência de onde irradiará 
a revolução social, é incorrer no equívoco de imputar, a uma instituição 
apenas, aquilo que é função da sociedade como um todo. Igualmente 
equivocada é a atitude de negar à escola qualquer papel na transformação 
social, esperando que a sociedade mude para mudar a escola. Porque a 
escola não é o local da mudança, não significa que ela não possa ser um 
dos locais dessa mudança. A revolução é um processo que envolve todo o 
corpo social, inclusive a escola. Cada um dos instrumentos de luta 
(sindicato, escola, imprensa, associações profissionais, Igrejas etc.) tem 
muito a oferecer dentro de suas características específicas, dede que, 
levando em conta suas limitações e potencialidades, procure 
intencionalmente a melhor forma de concorrer para o objetivo comum da 
transformação social. No caso da escola, ela poderá concorrer com sua 
parcela para a transformação social, na medida em que, como agência 
especificamente educacional, conseguir promover, junto às massas 
trabalhadoras, a apropriação do saber historicamente acumulado e o 
desenvolvimento da consciência crítica da realidade em que se encontram. 

 



A escola é, portanto, uma organização social na qual a interação entre as 

pessoas é sua marca. Essa interação para o alcance do objetivo principal da escola, 

que é a formação humana, lhe garante diferença da empresa convencional. “Assim, 

a organização escolar define-se como unidade social que reúne pessoas que 

interagem entre si, intencionalmente, operando por meio de estruturas e de 

processos organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos educacionais” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 316). 

Compreender a escola como um desses espaços de transformação possibilita 

ressaltar o papel do educador, que se torna, nesse sentido, agente de mudanças à 

medida que sua atuação levará os alunos ao conhecimento. Este, por sua vez, 

poderá lhe dar ou não a consciência da realidade e a possibilidade de mudança 

social. Paro (2008) afirma que, independentemente da classe de origem do 

educador, ao assumir essa função, este deverá estar a serviço da transformação 

social, sendo por ele referido como um “intelectual orgânico”. Desse modo, o 

educador poderá, por meio de sua atuação, contribuir para a emancipação da classe 

dominada. O que se entende nesse processo é que, por meio do conhecimento 

adquirido, o educando terá caminhos rumo à transformação social, não no sentido 

de “mágica” por meio do conhecimento adquirido, mas, sim, pela compreensão da 

sociedade na qual está inserido, com possibilidades de alteração da ordem social 

vigente.  

Por entender a gestão democrática da escola pública como algo primordial 

para a formação de uma nação com princípios democráticos, é que este estudo se 

justifica como relevante. Isso porque o mesmo busca problematizar a realidade da 

gestão educacional, com enfoque na eleição para diretores, abordando seus limites 

e suas perspectivas. E, caminhando para a compreensão do objeto deste estudo, é 

válido compreender como o privado vem se instalando no interior da escola pública 

brasileira, apesar de antes o mesmo já se encontrar na constituição do Estado 

brasileiro.  

 

 

 

CAPÍTULO II 



CAMINHOS DA DEMOCRACIA E DA GESTÃO EDUCACIONAL 

NO BRASIL  

 

O presente capítulo apresenta os caminhos que preparam o campo 

educacional para a vivência democrática, cujo ponto de partida será a história das 

conferências de educação, em especial dos anos de 1980, seguida do contexto 

histórico da CF de 1988 e LDB 9.394/1996.  

A luta contra o regime militar8 no Brasil ganhou força na década de 1970, se 

intensificando nos anos de 1980. Com isso, a movimentação da sociedade civil 

ganhou força na década de 1980, levando o governo militar a criar o chamado 

movimento de abertura. Nesse momento de luta por um país democrático, as 

discussões no campo educacional se fortaleceram e ganharam força. Então, 

espaços de discussão fechados durante a ditadura, como as conferências 

organizadas pelas entidades educacionais, se constituem novamente como lócus de 

liberdade e de exposição de ideias.  

Esse movimento foi se consolidando na década de 1980 e acalorou a luta 

pela democratização da educação, não apenas quanto ao acesso, mas também no 

que diz respeito à gestão das escolas e às políticas educacionais. Como os debates 

sobre os novos rumos da política nacional foram trazidos também ao campo 

educacional, muito se discutiu quanto à educação para a formação humana, com 

base na democracia que estava sendo apresentada como proposta de um governo 

civil. 

As conferências foram retomadas, a Assembleia Constituinte é formada e as 

discussões sobre o novo texto constitucional são intensificadas, sendo travados 

embates quanto à democratização da educação nacional, até dezembro de 1988, 

quanto então foi promulgada uma nova Constituição Federal. Com a lei maior, os 

passos são seguidos para a formulação da legislação educacional no Brasil, sendo 

esse percurso formado por idas e vindas, avanços e retrocessos, movimento esse 

                                                 
8
 O Regime Militar a que se refere este estudo situa-se nos anos de 1960, quando mais 

especificamente em 1964 foi realizado o Golpe Militar, e se estende até 1985 com o movimento de 
reabertura política. Segundo Germano (1993), a denominada “Revolução de 1964” se constitui na 
verdade como uma restauração da “dominação burguesa, confirmando-se aquilo que tem sido uma 
constante na nossa história política: continuidade, restaurações, intervenções cesaristas, 
transformismo, exclusão das massas populares, autoritarismo” (GERMANO, 1993, p. 53). 



marcado pela luta entre os interesses privados se sobrepondo na estrutura estatal 

brasileira. 

 

2.1 AS CONFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO: DEBATE E LUTA POR UM PROJETO 

DE EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

A análise do tema deste estudo, a gestão democrática, remete-se à 

necessidade de se compreender o contexto que trouxe essa temática para a 

discussão. O regime militar e o autoritarismo que dominaram o país durante 21 anos 

(1964-1985) suscitaram a luta e o desejo de uma nação democrática, gerando um 

movimento em prol da democracia, que em grande parte contou com a participação 

de professores. A fim de se posicionarem em meio à luta pela democracia, foram 

organizadas conferências educacionais, nas quais o tema central estava a 

democratização do país. Essas conferências tiveram por objetivo ampliar o poder de 

discussão dos educadores, que até então não possuíam participação expressiva de 

fato na elaboração de políticas para a educação. Até início da década de 1980, as 

políticas educacionais eram definidas de cima para baixo, do centro para a periferia, 

nas quais os professores tinham pouca ou nenhuma oportunidade para contribuírem 

efetivamente, mas acabavam “frequentemente silenciados”. Cunha (1981) afirma 

que não era possível nem mesmo identificar a figura do legislador que pensava 

essas políticas, já que o Executivo era quem ocupava esse papel.  

Após a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro 

de 1990, a década de 1980 foi considerada como uma “década perdida”. Esse 

veredito se fez a partir do reconhecimento do fracasso do programa mundial de ação 

para o desenvolvimento dos países mais pobres do globo. No caso brasileiro, essa 

afirmação não se aplica, pois a área educacional passou por intensas lutas em prol 

da democratização da educação, o que confere aos anos de 1980 o patamar de um 

dos períodos mais fecundos no que tange à mobilização e conquistas (SAVIANI, 

2008). 



Historicamente, na área educacional, um dos meios de análise dos entraves 

vivenciados pelos profissionais da educação foram as conferências9, que, segundo 

Cunha (1981, p. 6): 

 
As conferências de educação constituem um momento do processo de 
organização do campo educacional: o momento da consciência da 
especialidade da educação, em particular da educação escolar. Esse 
momento se articula, em termos de ação recíproca, com outros momentos, 
como é o caso relevante da constituição das entidades profissionais de 
docentes e outros especialistas, dedicados à defesa de interesses 
corporativos. (Grifos do autor) 

 

Quando o golpe político-militar ocorreu em 1964, a rotina da educação 

nacional alterou-se, pois educadores, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio 

Teixeira, foram afastados de suas funções e, em muitos casos, obrigados a se exilar 

do país. Aposentadorias compulsórias e a proibição de atuação docente foram 

imputadas a centenas de professores de todos os graus de ensino. Para substituição 

desses professores, um grupo de militares e civis adeptos ao regime foi convidado 

para assumir os cargos que estavam ociosos (CUNHA, 1981). 

Nesse contexto de intensas mudanças na estrutura política nacional, com o 

objetivo de intensificar a “assistência técnica e financeira” do governo norte-

americano à educação brasileira, por meio dos convênios MEC-USAID10, o Decreto 

                                                 
9
 As conferências, entretanto, não se originaram nesse momento histórico, com registro da primeira em 1873, 

sendo posteriormente transformadas em Congressos de Instrução, que se destinavam aos professores do ensino 

público primário e secundário. Com a instituição do regime republicano, e consequentemente a divisão de 

poderes gerada pelo federalismo, a União não mais convocou os professores, temendo acusação de 

intervencionista, já que competia aos estados atuar nessas etapas. O estado de São Paulo convocou os 

professores da instrução secundária, que defenderam, na ocasião, um ensino secundário dividido em dois cursos, 

o fundamental e o complementar, sendo o último dividido em outras duas seções, uma literária e outra científica. 

Em Belo Horizonte e Salvador, também ocorreram congressos, sendo que o Rio de Janeiro sediou o IV 

Congresso de Instrução Secundária e Superior, em 1922.  

 
10

 Nome de um acordo que incluiu uma série de convênios realizados a partir de 1964, durante o 

regime militar brasileiro, entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for 
International Development (USAID). Os convênios, conhecidos como acordos MEC/USAID, tinham o 
objetivo de implantar o modelo norte-americano nas universidades brasileiras através de uma 
profunda reforma universitária. Segundo estudiosos, pelo acordo MEC/USAID, o ensino superior 
exerceria um papel estratégico porque caberia a ele forjar o novo quadro técnico que desse conta do 
novo projeto econômico brasileiro, alinhado com a política norte-americana. Além disso, visava à 
contratação de assessores americanos para auxiliar nas reformas da educação pública, em todos os 
níveis de ensino. A discordância com os acordos MEC/USAID se tornaria na época a principal 
reivindicação do movimento estudantil, cujas organizações foram em seguida colocadas na 
clandestinidade. Alguns setores acreditavam que o convênio com os Estados Unidos levaria à 
privatização do ensino no Brasil. Diante da violenta oposição levantada nos meios intelectuais e 
estudantis contra os acordos MEC/USAID, o governo criou, em 1968, um Grupo de Trabalho 
encarregado de estudar a reforma e propor um outro modelo (MENEZES, 2001).  
 



no 54.999, de 13 de novembro de 1964, instituía conferências que abriam 

possibilidades para representantes das organizações internacionais. Para o 

cumprimento do decreto, foram realizadas a I Conferência Nacional de Educação, 

em 31 de março de 1965, em Brasília; II Conferência Nacional de Educação em abril 

de 1966, em Porto Alegre; III Conferência Nacional de Educação, em abril de 1967, 

na cidade de Salvador; e IV Conferência Nacional de Educação, última da série, em 

1969, em São Paulo. Como saldo significativo, destaca o resultado da última 

conferência, na qual a profissionalização universal e compulsória no 2º ciclo do 

ensino médio seria implantada. A V Conferência, que deveria ter ocorrido em 

Manaus, não se concretizou, sendo as conferências substituídas por encontros dos 

secretários de educação dos estados e territórios, sendo considerado pelo regime 

militar que esse público seria mais controlável (CUNHA, 1981). 

Mesmo com o autoritarismo e a repressão do regime militar, a resistência dos 

educadores à repressão se desenvolveu em espaços que ainda estavam abertos, 

gerados pelas contradições encontradas na política do Estado autoritário. Os cursos 

de pós-graduação foram um desses novos espaços. Segundo Cunha (1981, p. 40), 

eles se multiplicaram em diversas áreas do saber, sendo esse movimento 

impulsionado por alguns fatores:  

 
[...] pela política governamental de fomento à pesquisa científica e 
tecnológica; pela recomposição dos mecanismos de discriminação social, 
via ensino que exigia diplomas dotados de maior valor econômico e 
simbólico para fazer frente à desvalorização do diploma de graduação. Os 
cursos de graduação reuniram a elite universitária do país, em termos de 
formação acadêmica, que usufruiu de condições privilegiadas de trabalho, 
de remuneração e de liberdade criativa. Em geral, nos cursos de pós-
graduação dava-se o encontro dos professores mais qualificados e 
motivados com estudantes dotados das mesmas características. Ocorre que 
essas características se encontram frequentemente associadas à 
perspectiva crítica, condição necessária para que elas se manifestem. Isso 
fez com que a pós-graduação se transformasse numa área de irradiação de 
crítica ao Estado autoritário e suas políticas específicas, influindo sobre o 
ensino de graduação e a Sociedade Civil, através do produto da atividade 
de pesquisa de professores e estudantes, o destes na forma de 
dissertações e teses que viraram livros e artigos.  

 

Na área da educação, ocorreu um movimento tímido, porém semelhante aos 

demais, pois várias dissertações foram sendo elaboradas numa perspectiva crítica, 

que contrariava a realidade imposta pelo regime militar. Com a divulgação desses 

trabalhos, professores espalhados em todo o território nacional conseguiam ter 

acesso a ideologias que buscavam legitimar “a reforma universitária de 1968 e seus 



desdobramentos, a reforma do ensino de 1º e 2º graus, o MOBRAL, etc” (CUNHA, 

1981, p. 40). 

Segundo Saviani (2008, p. 404), a organização dos educadores, na década 

de 1980, pode ser caracterizada por duas vias distintas, sendo assim definidas pelo 

autor: 

[...] aquele caracterizado pela preocupação com o significado social e 
político da educação, do qual decorre a busca de uma escola pública de 
qualidade, aberta a toda a população e voltada precipuamente para as 
necessidades da maioria, isto é, a classe trabalhadora; e outro de caráter 
reivindicativo, cuja expressão com o aspecto econômico-corporativo, 
portanto, de caráter reivindicativo, cuja expressão mais saliente é dada pelo 
fenômeno das greves que eclodiram a partir do final dos anos de 1970 e se 
repetiram em ritmo, frequência e duração crescentes ao longo da década de 
1980. 

 

Dentre os espaços que permaneceram abertos, destaca-se a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidade fundada em 1948, por 

pesquisadores e professores universitários paulistas. A entidade reunia, 

principalmente, docentes e pesquisadores das áreas biológica, tecnológica e 

ciências exatas. E, em outubro de 1960, com o objetivo de ampliar suas referências, 

realizou um simpósio no Rio de Janeiro para debater a estruturação da universidade 

que nasceria junto à nova capital do país, Brasília. Com esse movimento, os temas 

educacionais ganharam as reuniões anuais, não apenas pela presença dos 

educadores, mas também pela preocupação com a reforma universitária de 1968. 

Esse processo gerou uma maior abertura do espaço aos educadores, sendo as 

reuniões da SBPC um momento de encontro dos educadores para análise da 

realidade educacional. As reuniões criaram um espaço de discussão, num momento 

de desmobilização política na área educacional, o que levou ao aprofundamento das 

discussões em torno das políticas educacionais. Nesse contexto, houve tentativas 

de criar uma associação nacional dos educadores, que culminou com a criação da 

Associação Nacional de Educação (ANDE), sendo seguida pela criação do Centro 

de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) e a Associação Nacional de Pós-

Graduação em Educação (ANPED) (CUNHA, 1981; SAVIANI, 2008). 

O ano de 1978 se tornou um marco na mobilização dos professores, iniciando 

pelo estado de São Paulo, e seguido por outros estados, nos quais lutavam contra 

um “arrocho salarial extremamente forte e deterioração das condições de ensino” 

(CUNHA, 1981). Em meio a esse movimento, surgiu, no Conselho Federal de 

Educação, uma proposta de alteração dos cursos de pedagogia e licenciatura. A 



revista Educação e Sociedade lançou, em setembro de 1978, seu primeiro número, 

tendo como título “o educador precisa ser educado”. Em novembro do mesmo ano, a 

Faculdade de Educação de Campinas realizou um seminário sobre a formação do 

educador, no qual quase mil pessoas participaram, o que gerou a fundação do 

Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), sendo este independente da 

UNICAMP, assumindo a partir dessa data a edição da revista (CUNHA, 1981). 

O ano de 1979 foi marcado pelo fortalecimento do movimento grevista com 

participação de professores do então 1º e 2º graus das redes pública e privada, em 

12 estados, e em alguns estados a greve se estendeu também ao 3º grau. Esse 

movimento, associado à mobilização dos professores universitários, colocou o 

problema vivido na área educacional em nível nacional. Esse processo gerou o 

desejo de os professores se articularem numa entidade nacional da qual as 

Conferências Nacionais de Educação fossem resgatadas. Essa ideia nasceu e se 

fortaleceu durante uma reunião da Anped em Salvador, no referido ano, sendo 

definida então, em concordância com ANDE e CEDES, a I Conferência Brasileira de 

Educação, pensada para ser um novo momento. Esta conferência teve a política 

educacional como tema central e ocorreu de 31 de março a 3 de abril de 1980. 

Segundo Cunha (1981, p. 46), 

 

No “manifesto aos participantes”, os promotores da conferência diziam que 
“nosso horizonte comum é a construção de uma educação democrática que 
esteja de fato comprometida com os interesses da maioria do nosso povo e 
não apenas a serviço de elites econômicas e culturais”. Para isso, a 
educação almejada precisa ser erigida sobre os alicerces de um Estado que 
tenha democracia como fundamento. Antes de qualquer outra coisa é 
necessário “criar canais de participação para que as decisões educacionais 
deixem de nos ser impostas. Rejeitamos o papel de simples executores de 
uma política educacional sobre a qual não fomos consultados”. Os relatórios 
dos simpósios e painéis, sintetizados em um “documento conclusivo”, 
traziam críticas e sugestões nem sempre convergentes, mas expressavam, 
vivamente, a manifestação de repúdio à política educacional do Estado 
autoritário, à persistência da escola pública restrita, à deterioração da 
qualidade do ensino público, ao excesso de controle governamental sobre a 
administração do ensino; e de defesa das iniciativas educacionais no âmbito 
da Sociedade Civil, da prioridade da organização dos professores de todos 
os graus, do ensino público gratuito. 

 

Os movimentos dos educadores, em especial nos anos de 1980, foram 

motivados de fato pela ausência de ações efetivas do Estado quanto aos problemas 

enfrentados no campo educacional. No entanto, mesmo com a política de 

descontinuidade presente na política educacional no Brasil, os avanços quanto à 



organização dos educadores, e posicionamento sobre a realidade que necessitava 

ser alterada, foram ganhos significativos. Como afirma Saviani (2008, p. 406), “em 

seus resultados positivos, ajudam os educadores a encaminhar formas de política 

educacional superadoras das desigualdades”.  

O que merece ser destacado é que esses encontros, que visavam discutir os 

enfrentamentos dos profissionais da educação em sua rotina diária, seja no que 

tange ao achatamento salarial ou falta de políticas educacionais que priorizassem a 

formação humana, levaram os professores a uma mobilização capaz de se constituir 

em luta pela democratização da nação. Esse movimento se disseminou de forma 

intensa por todo o território nacional, gerando discussões que se desdobraram em 

medidas práticas, como a Carta de Goiânia, na qual os participantes de uma das 

conferências apresentam suas aspirações quanto à Carta Magna que estava em 

tramitação. 

 

 2.1.1 CARTA DE GOIÂNIA: UM POSICIONAMENTO SOCIOPOLÍTICO NA LUTA 

PELA DEMOCRACIA 

 

A Carta de Goiânia foi divulgada na finalização da IV Conferência Brasileira 

de Educação11, que ocorreu entre os dias 2 e 5 de setembro de 1986, como 

resultado do movimento docente por um país democrático, cujo objetivo foi 

apresentar as percepções dos professores sobre os problemas vivenciados e os 

possíveis caminhos para a democratização (CARTA DE GOIÂNIA, 1986). 

 As entidades como Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED) e Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES) mobilizaram seis mil participantes, 

representando todos os estados da federação, que na ocasião debateram temas 

relacionados à educação brasileira, incluindo as propostas para a nova Carta 

Constitucional, que foi promulgada em 1988 (CARTA DE GOIÂNIA, 1986). 

A IV CBE cumpriu a função de ampliar a voz dos profissionais da educação 

que estavam engajados na luta pela democratização da educação nacional, 

objetivando com isso não apenas o rompimento com a lógica da ditadura, mas 

também com vistas ao alcance da qualidade do ensino público (MENDONÇA, 2000). 
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 As Conferências Brasileiras de Educação – CBE – foram reuniões promovidas por três entidades 
nacionais, sendo elas: ANPED, ANDES e CEDES. 



Um dos objetivos da conferência era levar os participantes ao 

desenvolvimento da consciência de sua responsabilidade para com a construção “de 

uma Nação democrática, onde os cidadãos possam exercer plenamente seus 

direitos, sem discriminação de qualquer espécie.” Como parte das denúncias 

sociais, consta do seguinte trecho: 

 
De fato, dados divulgados pelo próprio Governo Federal mostram que cerca 
de 60% dos brasileiros encontram-se em estado de extrema pobreza 
material, em contraste com uma minoria de grupos privilegiados que detêm 
o usufruto privado da riqueza que é social. Isso significa que as aspirações 
da coletividade pela democracia econômica, social e política são 
obstaculizadas por uma organização social injusta e, em decorrência, por 
políticas governamentais incapazes de promover a justiça social. Persiste 
uma política econômica e particularmente salarial, marcada pela distribuição 
desigual da renda, cujas expressões são a questão agrária e violência 
social contra os trabalhadores rurais; o enorme endividamento externo; a 
dívida pública; o precário atendimento às necessidades de escolarização da 
população e de outras políticas sociais como saúde, assistência e 
previdência social. (CARTA DE GOIÂNIA, 1986, p. 1240). 

 
A preocupação demonstrada no documento não se referia apenas à 

educação, já que a mesma não está isolada como política social e ainda compõe um 

projeto de nação. As reinvindicações perpassaram pela desigualdade que o país 

estava sendo obrigado a conviver. Quanto à educação em nível estadual, a 

denúncia que foi feita nessa ocasião é que reiterava as ações de nível nacional, com 

o agravante de utilizar os recursos e estrutura da educação para resolução de 

problemas ligados a outros setores das políticas públicas. Desse modo, uma das 

ações foi a “substituição da educação escolar por programas de assistência, saúde e 

treinamento profissional” (CARTA DE GOIÂNIA, 1986, p. 1241). 

Quanto à Carta Constitucional, que estava em elaboração, assim foram 

apresentados alguns anseios: 

 
Os participantes da IV Conferência Brasileira de Educação reivindicam, 
assim, que a nova Carta Constitucional consagre os princípios de direito de 
todos os cidadãos brasileiros à educação, em todos os graus de ensino e do 
dever do Estado em promover os meios para garanti-la. Ao mesmo tempo, 
se comprometem a lutar pela efetivação destes princípios, organizando-se 
nas suas entidades, exigindo compromissos dos candidatos às 
Constituintes a nível federal e estadual e cobrando o cumprimento de 
medidas propostas para a democratização da educação. (CARTA DE 
GOIÂNIA,1986, p. 1241) 

 

Para os participantes da conferência, a Carta Constitucional devia contemplar 

os seguintes princípios: a educação pública como direito de todos e ampliação do 

acesso a todos os cidadãos; ensino fundamental com oito anos de duração; 



recursos para viabilizar a educação; obrigatoriedade ao Estado de prover a 

educação infantil e educação especial, educação de jovens e adultos e educação 

profissional; o ensino que então era denominado de 2º grau, como parte do ensino 

básico; ensino da língua portuguesa como prioridade, respeitando aos indígenas a 

alfabetização nas línguas maternas; definição de uma carreira profissional para o 

Magistério; autonomia na educação superior; participação das universidades 

públicas na elaboração das políticas públicas; sistema de colaboração entre União, 

estados e municípios para a administração dos sistemas educacionais; aplicação 

das verbas destinadas à educação, nos respectivos sistemas de ensino; criação de 

verbas específicas para merenda escolar e demais necessidades das escolas; 

existência de estabelecimentos de ensino privados, atendendo à legislação; 

participação ativa da sociedade civil organizada, a fim de garantir o cumprimento e o 

controle social referentes à educação pública (CARTA DE GOIÂNIA, 1986). 

Essas reivindicações eram, até este momento da história do Brasil, projetos 

de uma nação que, já desgastada com o regime militar, ansiava por um Estado 

democrático de fato, onde o direito ao cidadão se efetivasse em todas as áreas da 

vida social. Como resultado dessas lutas, pode-se afirmar que o princípio da 

democratização foi incluído no texto legal, abrindo caminhos para sua implantação 

na legislação educacional brasileira. 

 

 
2.2 O PROCESSO CONSTITUINTE: MOVIMENTOS EM BUSCA DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA  

 

A luta pela gestão democrática e pela qualidade de ensino levaram 

educadores a se organizarem em associações e/ou sindicatos, a fim de 

problematizarem, de maneira formal, os problemas vivenciados na educação 

nacional. Esse movimento se fortaleceu na década de 1970, ganhando força nos 

anos de 1980. Esses grupos compuseram, na Assembleia Constituinte, pontos de 

tensão que levaram à incorporação da gestão democrática na CF de 1988. 

Nesse contexto, foi possível identificar um mesmo movimento em prol da 

educação, mas que se manifestou em duas linhas de reivindicações12: a primeira se 
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 Primeira linha de pensamento foi formada por: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Educação (ANPED), Centro de Estudo Educação e Sociedade (CEDES), Associação Nacional de 



centrava no significado “social e político da educação, com a conquista de uma 

escola pública de qualidade aberta a todos e voltada principalmente para as 

camadas não dirigentes”; a segunda perspectiva estava centrada em “preocupações 

corporativas e econômicas, que se expressaram de maneira mais concreta nas 

greves de professores” (MENDONÇA, 2000, p. 71). 

A Assembleia Nacional Constituinte tornou-se, para a educação nacional, 

uma tentativa de institucionalização democrática para os governos estaduais e 

municipais, “tornando-as um imperativo constitucional”. Uma das organizações que 

merece destaque nesse momento de tensões políticas é o “Fórum Nacional da 

Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito13” (MENDONÇA, 

2000, p. 72). A mobilização das entidades, por meio de ações do Fórum, trouxe à 

Constituinte a possibilidade de posicionamento quanto aos anseios para a educação 

que seria posta no texto constitucional. No entanto, a dificuldade vivenciada nesse 

momento foi que as entidades possuíam, como princípios, a gratuidade, laicidade e 

qualidade da escola pública em todos os níveis. Elas também reforçavam a ideia do 

dever do Estado para com a educação, porém se limitavam a essa concordância. 

Nesse sentido, temas importantes, como a destinação de verbas públicas para a 

educação, foram pontos de discordância entre as entidades. 

Com a possibilidade de apresentação de emendas populares, o Fórum 

protocolou uma emenda assinada por 279.103 eleitores de todo o país, entre abril e 

junho de 1987, na qual englobava as lutas históricas dos trabalhadores em 

educação. E um dos temas abordados foi a democratização do acesso e da gestão 

do ensino público. Quanto à gestão democrática, Mendonça (2000, p. 74) assim se 

expressa: 

 

Como se pode observar, a gestão democrática do ensino se fez presente 
nas reivindicações das entidades que se envolveram com o processo 
constituinte, especialmente aquelas que incorporaram ao Fórum. Esse dado 

                                                                                                                                                         
Educação (ANDE). A segunda linha formada por: Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Educação (CNTE) e Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES). 
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 O Fórum foi composto por: Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de 
Docentes do Ensino Superior (ANDES), Associação Nacional dos Professores de Administração da 
Educação (ANPAE), Associação Nacional Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 
Confederação dos Professores do Brasil (CPB), Centro de Estudo Educação e Sociedade (CEDES), 
Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Federação das Associações de Servidores das 
Universidades Brasileiras (FASUBRA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira 
para Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade de Estudo e Atividades Filosóficas (SEAF), União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), União Nacional dos Estudantes (UNE), Federação 
Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE). 



aponta para o fato de que a ideia de democratização da educação já 
superava o conceito de escola para todos, incluindo a noção da escola 
como espaço de vivência democrática e de administração participativa, que, 
por sua vez, refletia as experiências desenvolvidas nos diferentes sistemas 
de ensino. 
 
 

Com o avanço das discussões, algumas entidades se ausentaram de 

reuniões, não atribuindo a importância devida ao Fórum. Essa ação levou ao 

enfraquecimento de algumas frentes de resistência, tendo então um novo projeto de 

Constituição apresentado, sendo este defendido pelo Centrão14, que apresentou 

uma proposta divergente da defendida pelo Fórum, com proposições diferentes e 

conservadoras. Um dos pontos que vale ser ressaltado é o fato de o ensino privado 

ter conseguido, nessa proposta, se livrar do cumprimento de algumas normas, como 

a gestão democrática e o plano de carreira. Fato é que o Centrão conseguiu, com 

sua participação nas várias comissões, apresentar uma proposta de Constituição 

que não representava os anseios das lutas sociais, mas, sim, um texto constitucional 

baseado em interesses de cunho privado (MENDONÇA, 2000). 

 

 

2.3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

Ao se pesquisar a gestão democrática e a eleição para diretores, é 

necessário retornar à Carta Magna, a lei maior do Brasil, resultado de anos de luta 

contra a ditadura, que expressou o desejo de um país livre do autoritarismo do 

regime militar. Quanto à educação, definiu-se:  

  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

A CF de 1988 teve a responsabilidade de representar, de certo modo, os 

anseios por uma nação democrática e, por consequência, uma educação também 

democrática. A repressão do regime militar não conseguiu coibir as mobilizações, o 

que gerou um fortalecimento do desejo de mudança na nação e que repercutiu 

diretamente na educação. 
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 O Centrão foi, no período da Constituinte, um grupo suprapartidário que se uniu na tentativa de 
apresentar um texto constitucional contrário ao que foi apresentado pelo Fórum, alegando que o 
mesmo era “demasiadamente socializante” (MENDONÇA, 2000). 



A democratização da educação no Brasil foi encarada, nesse momento 

histórico, como a ampliação do número de vagas nas escolas públicas, 

possibilitando à população o acesso à escolarização. No entanto, a luta em si 

consiste na resistência contra a “racionalidade capitalista excludente da escola 

brasileira” (MENDONÇA, 2000, p. 59).  

O processo de redemocratização, de transferência gradual de governo militar 

para governo civil, no final dos anos 1970 e início da década de 1980, foi marcado 

por intensas lutas por políticas educacionais com vistas à qualidade e democracia e 

pelo movimento sindical. Esse contexto tornou-se propício para a ampliação da 

discussão acerca da descentralização e gestão democrática da educação pública, 

tendo, então, desdobramentos no texto constitucional. 

No breve histórico acerca do processo da Constituinte, no qual foi discutido o 

texto constitucional, pôde-se perceber que o jogo de interesses tensionou a 

discussão, sendo os educadores representados pelo Fórum, e o Centrão, grupo que 

por contar com um grande número de parlamentares e seus representados, acabou 

por influenciar, de forma intensa, o texto final. Mesmo com esses pontos de tensão e 

com interesses privados se sobrepondo ao público, é válido ressaltar que ainda foi 

possível visualizar, na CF de 1988, conquistas amplamente defendidas pelos 

educadores. 

Para que esta educação com vistas à formação integral do indivíduo se 

tornasse um objetivo viável, foram definidos princípios norteadores, a fim de gerar a 

manutenção da democracia e do direito do cidadão. O artigo 206 da CF assim se 

expressa: 

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
 

    I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
    II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber;  
    III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino;  
    IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
    V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União;  
     VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
     VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988) 
 
 



Quanto a esses princípios, neste estudo é interessante chamar a atenção 

para o inciso VI, que define como modelo de gestão no ensino público a “gestão 

democrática”, e acrescenta que o mesmo deverá ser viabilizado na forma da lei. Não 

há nenhum outro artigo, inciso ou parágrafo, que explique, na Constituição, as 

formas de funcionamento dessa democracia nas escolas. No entanto, na Câmara 

Federal e no Senado, já se discutia a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que, de acordo com os anseios dos movimentos de luta pela 

democratização, deveria vir no mesmo sentido de conquistas democráticas que a CF 

de 1988.  

Diante do embate de construção até a promulgação da Constituição, muitas 

batalhas foram vencidas pelas forças conservadoras, embora houvesse também 

vitórias significativas dos educadores. Vitórias essas que representam movimentos 

iniciais que trouxeram para a discussão oficial os educadores. Nesse momento 

histórico, o novo texto da LDB começa a ser discutido e novas forças de interesse 

figuram na tentativa do estabelecimento de seus interesses. 

 
 
2.3.1 A TRAJETÓRIA DE ELABORAÇÃO DA LDB Nº 9.394/1996: CAMINHOS E 

DESCAMINHOS  

 

À Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei no 9.394/1996, não foi dada a 

incumbência de revolucionar a educação nacional, mesmo que os ordenamentos 

constantes em seu texto expressassem, em certa medida, as aspirações de 

“transformação, de reforma e de inovação educacional” (PINO, 2010, p. 18). No 

entanto, as idas e vindas dessa lei, resultado do jogo de interesses, fizeram com que 

o texto final não apresentasse, de fato, tópicos importantes que estavam no projeto 

inicial. A tramitação da lei acumulou uma série de substitutivos, que expressava as 

divergências dos envolvidos nesse processo. Antes mesmo do início das audiências 

públicas, as associações dos educadores (ANDE, ANPED, ANPAE, CEDES, etc) já 

discutiam um novo texto para a LDB que caminhasse no mesmo sentido da 

Constituição Federal, aprovada em 1988. A Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados estabeleceu as audiências públicas, nas quais foram ouvidas cerca de 40 

entidades nacionais do campo educacional. É interessante destacar esse processo, 

tendo em vista que o texto final foi resultado não das aspirações iniciais em si, mas 



de um jogo de forças, que levou à promulgação, em dezembro de 1996, de um texto 

que coadunava, em aspectos gerais, com o texto constitucional. Porém, não 

conseguiu, de certo modo, romper com lógicas ligadas a interesses privados. 

Segundo Pino (2010, p. 18), 

 
As estratégias desenvolvidas produziram um campo social onde os acordos 
partidários, construídos nas “conciliações abertas” - conceito cunhado pelo 
deputado Florestan Fernandes - em longas sessões de negociação entre os 
representantes do então Colégio de Líderes, secundado com as 
interlocuções variadas com representantes do governo e sempre constantes 
com o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública na LDB (Fórum), 
permitiram que, em maio de 1993, fosse aprovado na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei n. 1.258-C, de 1988, fechando assim uma 
primeira etapa do seu processo de tramitação. 

 

Encaminhado ao Senado, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) recebeu o nº 

101/1993 e seu relator foi o senador Cid Saboia, que atuava na Comissão de 

Educação. O novo relator manteve a dinâmica de construção já estabelecida na 

Câmara, privilegiando assim os interlocutores dos partidos políticos e o 

representante do governo, dando abertura às entidades educacionais apenas em 

audiências públicas, sendo o Fórum o interlocutor. Como o projeto original recebeu 

críticas que o considerava “detalhista” e “engessante”, o relator no Senado atuou 

“retirando detalhes e reorganizando matérias, redistribuindo-as, tornando-o mais 

enxuto”. O documento referência para essas mudanças foi o Projeto de Lei no 67, de 

autoria do senador Darcy Ribeiro, que havia sido registrado em 1992. Entre as 

alterações, encontra-se  

 
[...] a fusão dos fins e dos princípios da educação nacional (capítulos II e IV) 
e sua consequente reorganização; mudanças nos capítulos sobre a 
organização da educação nacional e, sobretudo, no referente à organização 
escolar (educação básica). Entre os dispositivos incorporados destacam-se 
o artigo 15, que trata da instituição de processo nacional de avaliação do 
rendimento escolar, sob a responsabilidade da União, em colaboração com 
os sistemas de ensino, tendo como objetivo a orientação da política 
educacional, e o artigo 57, no seu parágrafo único, que faculta a criação de 
universidades especializadas por campo de saber. (PINO, 2010, p. 20) 

 

O substitutivo Cid Saboia (no 250) foi encaminhado ao plenário do Senado em 

12 de dezembro de 1994, passando então para a análise da nova legislatura que 

iniciou em fevereiro de 1995. Com o executivo e o legislativo reconstituídos pelas 

eleições de 1994, inicia-se um novo processo de tramitação do Projeto da LDB. 

Havia, nesse momento, um novo cenário, com novos interlocutores, que levou a 

novas articulações e gerou também a mudança de concepções da educação.   



O Executivo passou a ter papel decisivo na tramitação do projeto, colocando 

suas alianças partidárias em plena atividade para interferências tanto nas 

concepções como nas alterações do texto em elaboração. Nesse contexto, o 

senador Beni Veras (PSDB-CE) apresentou a proposta de retorno do projeto no 

101/93 à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), gerando a tomada 

de novos rumos junto à correlação de forças, incluindo novos atores políticos e se 

afastando do projeto original. Com o retorno à Câmara, a Comissão de Educação, 

ainda com a motivação da Constituinte, “recompôs o campo social e o Fórum 

Nacional em Defesa da Educação Pública na LDB” (PINO, 2010, p. 22). Esse 

processo trouxe à discussão demandas educacionais oriundas dos interesses da 

sociedade em geral. Nesse momento, a criação de um novo espaço social, com a 

ação partidária ativa, organizada e baseada nas aspirações da Constituinte, 

propiciou a apresentação da sociedade civil e as suas pretensões quanto à nova 

LDB. Os partidos envolvidos nessa ação eram denominados de Bloco Democrático 

(Bloco), sendo eles: PNMB, PSDB, PDT, PT, PC do B, PPS e PSB. Segundo Pino 

(2010, p. 24), 

 
Os atores coletivos - Bloco, Fórum e técnicos, representantes do ministro - 
atribuindo ao Estado moderno uma função redistributiva, concebiam-no 
como um Estado de bem-estar social, cabendo-lhe o papel de assegurar 
políticas sociais, e de responder ao aumento das demandas sociais da 
população no contexto de maior divisão do trabalho e expansão do mercado 
na sociedade de massas [...]. 

 

O artigo 2º, da PLC no 1.258-C, aprovada na Câmara dos Deputados, definiu-

a como “instrumento da sociedade para a promoção do exercício da cidadania” 

(PINO, 2010, p. 24). Sendo assim, cabe à educação e à escola onde ela se dá de 

modo formal, a formação cidadã, sendo uma das dimensões o trabalho, levando o 

indivíduo formado ao exercício pleno de direitos e obrigações próprios da 

democracia. 

Enquanto a Comissão de Educação votava o Substitutivo Ângela Amin (PDS), 

o senador Darcy Ribeiro (PDT) apresentou ao Senado seu projeto de LDB, tendo 

assinatura dos senadores Maurício Correa (PDT) e Marco Maciel (PFL), e também 

colaboradores do MEC, como Eunice Ribeiro. Segundo Pino (2010, p. 28), 

 

As questões mais polêmicas que polarizaram as negociações - de um lado 
o Bloco e de outro os partidos de oposição - foram resolvidas no projeto do 
senador, eliminando-as, pura e simplesmente. Entre elas apontamos: o 



Sistema Nacional de Educação; o Conselho Nacional de Educação e sua 
composição; o Fórum Nacional de Educação e os conselhos escolares, um 
dos princípios da gestão democrática - a participação da comunidade na 
escolha dos diretores; as condições para autorização de funcionamento das 
escolas privadas e de seu credenciamento como não lucrativas, o salário-
creche. Com relação ao ensino superior, o projeto, entre outras coisas, 
incorporava a autonomia universitária como apresentada no projeto de 
Emenda Constitucional (PEC n. 56), em tramitação no Congresso, retirava 
procedimentos indicativos para a escola de reitores e dava nova 
constituição aos órgãos colegiados, além de balizar a avaliação das 
instituições de ensino superior pelo descredenciamento. 

 

O ministro Murilo Hingel15 assumiu a condução política do processo da LDB e 

ainda se pronunciou favorável ao projeto em tramitação, entendendo-o como um 

momento de construção democrático e participativo. Mesmo com discordâncias, 

defendia a necessidade de uma lei para a educação em consonância com a 

Constituição de 1988. Manifestou-se contrário à redução do ensino fundamental de 

oito para cinco anos, conforme projeto do senador Darcy Ribeiro, e a favor da ideia 

de criação de universidades especializadas por campo do saber (PINO, 2010). 

Com as eleições e a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas urnas, o 

economista Paulo Renato foi convidado para assumir o MEC. Entre suas ações 

iniciais destaca-se a interferência na tramitação da LDB ao definir as ações do MEC 

no documento “Planejamento Político-Estratégico 1995/1998”.  

Essas interferências geraram um novo atraso na votação e aprovação da lei, 

o que permitiu ao MEC tempo hábil para inclusão de sua visão política. Desse modo, 

o executivo toma a frente na escrita do texto final, ficando o mesmo genérico e não 

contendo particularidades como a formação e a carreira do profissional da 

educação, educação a distância e outros. A esse respeito, Pino (2010, p. 31) afirma: 

 
A estratégia desenvolvida pelo MEC foi vitoriosa com a aprovação da Nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inspirada no velho estilo 
político da relação entre o Legislativo e o Executivo, retomando este o 
comando das formulações das leis em educação, redefinindo o campo 
político do Legislativo, no qual circulava o Fórum, tornando agora invisível 
para o Executivo.  

 

Durante o ano de 1995, após a audiência pública convocada pelo senador 

Esperidião Amin, que foi também a última realizada no processo de votação do 

projeto de lei da LDB, ocorreram novos pareceres por parte do senador Darcy 
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 Com o início do governo Itamar Franco, Murilo Hingel foi o escolhido para assumir o Ministério da 
Educação, que, diferente de seus antecessores, conhecia a situação da Educação Básica devido 
suas experiências profissionais. 



Ribeiro, os quais alteravam pontos, como o conceito de universidade e programas 

de educação a distância. Com os trâmites em andamento, em 08/02/1996, o projeto 

do senador (no 307/95) é encaminhado à Câmara dos Deputados. Estando fora da 

elaboração da lei, o Fórum continuou suas atividades, realizou o seminário sobre a 

LDB no Senado e o I Congresso Nacional de Educação, em Belo Horizonte, apoiado 

pelo Fórum. A ruptura social com as entidades quanto à aprovação da LDB “indicou 

que o governo Fernando Henrique precisava impedir a aprovação do projeto da 

Câmara ou seu substitutivo no Senado como condição para introduzir as reformas 

dos sistemas educativos [...]” (PINO, 2010, p. 36).  

O projeto que caminhava para aprovação não se expressava claramente 

sobre a participação da sociedade em sua relação com o Estado. Então o Fórum 

Nacional de Educação, inscrito no projeto aprovado na Câmara, definido como 

mediador entre a sociedade e o Estado, desaparece do texto da LDB. Essas ações 

demonstram uma desconcentração de tarefas e a centralização de formulações e 

decisões para a União. Nessa conjuntura, o MEC produziu uma nova ruptura do 

espaço social, agora com o Congresso Nacional, criando, assim, seu próprio 

espaço. Desse modo, o Executivo assume o comando na formulação das 

discussões, assegurando a aprovação dos conteúdos que lhe interessavam, e 

controlando, também, o período de sua aprovação. Após os anos de idas e vindas, e 

alterações no texto inicial, em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a LDB 

9.394/96.  

 

2.3.2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO TEXTO FINAL DA LDB - LEI Nº 9.394/1996 

 

O primeiro texto de LDB apresentado após a promulgação da CF de 1988 não 

considerou como prioridade a gestão democrática, o que pode representar um 

esvaziamento do avanço na concepção de democratização da educação em disputa 

durante o movimento da Constituinte. Naquele momento histórico, havia forte 

necessidade de alteração das estruturas de poder no interior das escolas e dos 

sistemas, sendo a democratização um “mecanismo facilitador” para a qualidade do 

ensino (MENDONÇA, 2000, p.78). No entanto, o texto final não desprezou de todo a 

luta em prol da democratização na educação e mesmo na gestão escolar. Apesar de 

intensas mutilações sofridas no texto, no que diz respeito à luta pela educação, a 

gestão democrática e a autonomia da escola pública estão apresentadas como 



objetivos a serem cumpridos na educação nacional, deixando para as demais 

legislações e documentos oficiais a prescrição da aplicabilidade prática e efetiva 

desses princípios. 

No texto aprovado, a gestão democrática é citada três vezes, sendo a 

primeira vez como um dos princípios da educação nacional. A segunda referência 

está no  

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
 II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (BRASIL, 1996) 

 

Um dos meios de efetivação da gestão democrática é a participação, vista 

como incumbência docente e da comunidade. O texto legal não propõe as formas de 

participação, deixando para os sistemas de ensino definirem seus modelos.  

A terceira referência à expressão “gestão democrática” encontra-se no artigo 

56, em seu parágrafo único, que define esse modelo de gestão para as instituições 

públicas de ensino superior. Os demais artigos vinculados à gestão tratam de temas 

como autonomia da escola pública, repasse dos recursos e mesmo a elaboração da 

proposta pedagógica de cada escola, fazendo então alusão a uma gestão que se 

pautaria pela democracia (MENDONÇA, 2000). 

 

2.4 O ESTADO BRASILEIRO: O PRIVADO COMO TRAÇO CONSTITUTIVO DO 

APARELHO ESTATAL 

  

O processo de redemocratização dos anos de 1990 se fez na perspectiva do 

crescimento, no qual se almejava que o Brasil alcançasse patamares de saída da 

classificação de país de terceiro mundo. Para isso, inúmeras ações e projetos foram 

traçados com o intuito de elevar a produção industrial e fomentar o comércio. Essas 

mudanças trouxeram ao Estado brasileiro o neoliberalismo como saída para 

resolução dos problemas identificados. Esse modelo econômico consolidou a 

convivência do privado no interior das estruturas do Estado, mas também renovou a 

afirmação de que o Estado brasileiro está em crise. 



 Segundo Coutinho (2006, p. 173), “o Estado em crise é aquele que se 

constitui a partir da chamada Revolução de 1930”. Nessa perspectiva, a estrutura 

que se identifica em crise agora possui características que remetem à formação 

inicial desse mesmo Estado, o que pode ser, na definição weberiana, a prevalência 

da burocracia patrimonialista portuguesa, ou mesmo na definição de Gramsci, citada 

pelo autor, que define como “oriental” aquele em que o “Estado é tudo e a sociedade 

civil é primitiva e gelatinosa. 

 Acerca da constituição do Estado brasileiro, Coutinho (2006, p. 175) assim se 

expressa: 

[...] o processo de independência não se constituiu absolutamente em uma 
revolução no sentido forte da palavra, isto é, não representou um 
rompimento com a ordem estatal e socioeconômica anterior, mas foi 
apenas, de certo modo, um rearranjo entre as diferentes frações das 
classes dominantes. Para dar um exemplo situado na outra ponta do nosso 
percurso histórico, recordo também que o primeiro presidente civil após o 
ciclo militar iniciado em 1964 foi o ex-presidente da Arena (Aliança 
Renovadora Nacional), isto é, do partido de sustentação da ditadura militar. 

  

Uma característica particular na constituição do Estado brasileiro se faz no 

fato de que, no Brasil, se estabeleceu um Estado unificado, antes de se estabelecer 

efetivamente uma nação. É válido ressaltar que o que é denominado de “milagre da 

unificação brasileira” se fez com um processo de independência “pelo alto”. E isso 

criou este fato anômalo de que o Brasil foi um Estado, antes de ser uma nação 

(COUTINHO, 2006, p. 176). 

Quanto à superação do regime militar no Brasil, Saviani (2008) o define como 

uma “transição democrática” que se fez “pelo alto”, assim como a formação do 

Estado brasileiro. Segundo o autor, 

 
A transição que se operou no Brasil se iniciou com a “distensão lenta, 
gradual e segura” formulada em 1974 no Governo Geisel; e prosseguiu com 
a “abertura democrática” a partir de 1979 no governo Figueiredo, 
desembocando na Nova República em 1985, que guindou à posição de 
presidente da República o ex-presidente do partido de sustentação do 
regime militar. A “transição democrática fez-se, pois, segundo a estratégia 
de conciliação pelo alto, visando garantir a continuidade da ordem 
socioeconômica. (SAVIANI, 2008, p. 414) 
 

 

Após os longos anos de ditadura, e com forte luta social por um país 

democrático e com desejo de mudança, inicia-se o mandato de Fernando Collor de 

Melo com um discurso de um novo Brasil e com inúmeros projetos a fim de construir 



uma nova lógica de governo. Durante o período Collor, projetos como: Programa de 

Reconstrução Nacional, Programa Setorial de Educação, Projeto Minha Gente e 

Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania tornaram-se a base do plano de 

estabelecimento de um novo regime político. No entanto, não se concretizaram em 

alguns casos por falta de apoio político e, em outros, por não estarem coerentes 

com as necessidades de redefinição das políticas econômicas e sociais do governo 

(NEVES, 2000, p. 6). 

 A educação passa a ser vista, nesse momento, como a que teria o papel de 

resgate da dívida social. E, por meio do Projeto Brasil Novo, poderia executar 

atividades a fim de levar o povo ao nível que o governo desejava para fazer o país 

crescer. Segundo Neves (2000, p. 6), 

 
[...] quando o Governo Collor entra na fase liberal-modernizante (Neves, 
1995), a educação assume o papel de instrumento de aumento da 
competitividade da produção nacional diante da comunidade internacional, 
dentro dos parâmetros científicos e tecnológicos essenciais à terceira 
revolução industrial (Projeto de Reconstrução Nacional e Programa Setorial 
de Educação). Assim, o projeto liberal-corporativo social de Collor coloca, 
explicitamente, a educação a serviço da reprodução ampliada do capital.  

  

O paradigma da automação flexível levou os empresários a pressionar o 

governo a elevar a classe trabalhadora por meio de uma capacitação maior que só 

poderia se dar por meio da educação. Dessa forma, apresentou ao governo e à 

sociedade uma nova política de formação de mão de obra para os quadros 

altamente qualificados e também para a classe trabalhadora em geral (NEVES, 

2000). 

A política de integração universidade-indústria foi vista como meio de 

formação para os quadros altamente qualificados que o país necessitava, ficando 

reduzidos os investimentos nas universidades públicas. Ainda foi reservado às 

instituições de educação superior o papel de formadora dos quadros especializados 

para produção nacional associada e dependente, com capacidade de operar as 

tecnologias transferidas ao país pelo capital transnacional (NEVES, 2000). 

 

Para Azevedo (2001, p. XI), 

[...] as reformas educacionais operadas mundialmente têm em comum a 
tentativa de melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos laços 
entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado. Dessa 
perspectiva, as reformas estão buscando obter um melhor desempenho 



escolar no que tange à aquisição de competências e habilidades 
relacionadas ao trabalho, controles mais diretos sobre os conteúdos 
curriculares e sua avaliação, implicando também a adoção de teorias e 
técnicas gerenciais próprias do campo da administração de empresas. 

 

A crise política que afastou Collor da Presidência e colocou Itamar Franco no 

poder do país não paralisou a consolidação da hegemonia da proposta educacional 

liberal corporativa. Esse processo de transição na vida política brasileira, que 

poderia sinalizar uma proposta societal e educacional democrática de massas, 

ocuparia o espaço político do Brasil dos anos de 1990. E o que se percebeu foi de 

fato o fortalecimento da proposta liberal-modernizante (NEVES, 2000). 

A movimentação econômica pela qual o país passava ampliou o descrédito 

quanto aos serviços públicos, o que gerou uma enorme procura quanto à prestação 

de serviços privados, fortalecendo, desse modo, a iniciativa privada. Para Cunha 

(2007, p. 812),  

 
Contraditoriamente, desde os anos do “milagre econômico”, a ampliação 
das camadas médias propiciou uma clientela ávida de escola privada, não 
só como símbolo de status prestigioso, mas, também, como alternativa para 
o ensino público que se deteriorava a cada ano, justamente por força das 
políticas elaboradas e implementadas pelos empresários do ensino e seus 
prepostos, que ocupavam os postos diretivos dos sistemas de educação, 
nos níveis federal, estadual e municipal. 

 

O que vale destacar, nesse contexto, foi a consolidação dos interesses 

privados na educação nacional, o que levou à prática escolar termos, ações e 

projetos que, em essência, contradizem a luta pela democracia empunhada pelos 

profissionais da educação, nos últimos anos do regime militar. As intervenções 

inspiradas nas instituições multilaterais, como FMI e Banco Mundial, desse modo 

políticas de cunho neoliberal, visando integrar o país às políticas de globalização 

produtiva e de capitais, gradativamente foram instaladas. Assim programas e 

políticas que privilegiaram o fomento da concorrência, por meio da abertura 

comercial, desregulamentação e privatização foram instituídos. É válido ressaltar 

que, embora a proposta societária democrática de massas tenha movimentado o 

país levando ao fortalecimento da sociedade civil, e com isso dando sustentação ao 

impeachment de Collor, esta não foi capaz de fazer o mesmo movimento a fim de 

impedir ou mesmo diminuir a implantação, no Brasil, das políticas neoliberais que 

inseriram de fato o país na nova divisão internacional do trabalho, em especial no 

governo Itamar Franco (NEVES, 2000). 



A mídia torna-se o canal direto do povo com a nova realidade brasileira, 

sendo a violência urbana um dos motivos pelos quais a população cobrava do 

governo uma posição autoritária e iniciava também um processo de descrédito na 

atuação em defesa do povo. Esse contexto levou o povo a tratar como particulares 

problemas que eram públicos e ainda ver na privatização a solução para os 

problemas. Como se tinha um governo mínimo, via-se na iniciativa privada a 

garantia de bons serviços prestados (NEVES, 2000). 

Os passos seguintes foram levar a população a abraçar de uma vez por todas 

o novo modelo político-econômico que se instalava no país, sendo a economia 

estabilizada o passo essencial para o alcance desse objetivo. Desse modo, o 

sociólogo Fernando Henrique Cardoso, até então ministro das Relações Exteriores, 

foi convocado a fazer parte da “reforma ministerial que garantisse, no Congresso 

Nacional, a aprovação de propostas neoliberais de organização social” (NEVES, 

2000, p. 29). 

Nos anos seguintes ao fim da ditadura, houve, para a educação, poucos 

avanços reais embasados na luta pela democracia. Essa afirmação se faz tendo em 

vista que se almejava não apenas a democratização do acesso à escola pública, 

mas também à qualidade no ensino e participação da comunidade na gestão da 

escola. No entanto, o que se percebe até o final dos anos de 1990, no Brasil, é o 

imperativo do privado sobre o bem público, ficando, desse modo, a desejar muitos 

dos serviços prestados à comunidade. Esse fato tem gerado, ao longo dos anos, um 

descrédito da população quanto ao papel da escola pública. E esse fato se imprime 

nitidamente na pouca participação que se consegue alcançar na gestão da escola, 

sendo este mais entrave para gestão democrática.  

O início dos anos 2000, que para muitos representaria um rumo contrário ao 

neoliberalismo impregnado pelas reformas dos anos de 1990, tornou-se, na verdade, 

um processo de consolidação de uma política neoliberal brasileira. Diante disso, 

podemos destacar que o fato de o Estado brasileiro ter em sua história se colocado 

a serviço dos interesses privados deu ao neoliberalismo caminho aberto para 

implantar no país suas máximas. Esse processo se faz não apenas privatizando o 

patrimônio público, mas em especial suprimindo os direitos sociais que a classe 

trabalhadora conquistou ao longo dos anos e ainda contribuindo para políticas 

públicas que responsabilizam o cidadão pela sua efetivação. 



 Com a ação das políticas do Estado brasileiro, é necessário se compreender 

o espaço do mesmo e também a atuação da sociedade civil. Desse modo, Coutinho 

(2006, p. 195) afirma: 

 
[...] ora, se „público‟ não é sinônimo de Estado, já que a sociedade civil 
também tem uma indiscutível dimensão pública, tampouco é sinônimo de 
„anti-Estado‟. Está difundida entre nós uma leitura liberal do conceito de 
sociedade civil (rebatizada frequentemente como „terceiro setor‟), segundo a 
qual tudo o que vem da sociedade civil é bom, enquanto tudo o que vem do 
Estado é ruim. Trata-se de uma visão equivocada, que nada tem a ver com 
o conceito gramsciano de sociedade civil. Por um lado, pode haver uma 
sociedade civil hegemonizada pela direita; por outro, não é possível 
promover transformações sociais significativas sem a ação de um Estado 
controlado pelas forças populares. Portanto, a esquerda não pode 
abandonar a ideia de um Estado forte, mas deve agora combiná-la com a 
necessidade de tornar esse Estado permeável às pressões que vem de 
baixo, ou seja, de uma sociedade civil que se torne cada vez mais 
hegemonizada pelas classes subalternas. 

  

É válido ressaltar que a ideia citada por Coutinho (2006) tem cada vez mais 

ganhado espaço na sociedade, dando ao setor público-estatal um descrédito 

crescente quanto à sua prestação de serviços à sociedade. Com políticas públicas 

que privilegiam cada vez mais a iniciativa privada, e com instituições públicas-

estatais fragilizadas e desaparelhadas, o neoliberalismo consolidou o privado que 

existe no Estado brasileiro de forma eficaz, desde sua constituição. 

O que se pode notar é que, com suas particularidades, o Estado brasileiro, 

desde sua constituição, não teve como prioridade políticas públicas que 

privilegiassem o bem público. O que pode ser destacado é que os interesses 

privados, que visam privilegiar uma pequena parcela, conduziram as ações desse 

mesmo Estado. Com a constituição de um Estado “pelo alto”, o que se teve foi a 

constituição de uma nação por meio de interesses privados. Esse fato merece 

destaque, pois, ao se discutir as políticas educacionais que dominaram o cenário 

nacional após as reformas dos anos de 1990, é possível identificar que os interesses 

privados sempre estiveram em pauta, em detrimento do público. 

O caráter superficial das políticas educacionais não constitui o processo de 

redemocratização do país, mas, sim, a composição de um Estado que sempre 

privilegiou o privado, em detrimento do público. Exemplo claro disso se faz na 

análise dos programas governamentais PDE e PDDE, que efetivaram uma instância 

híbrida de gestão no interior da estrutura estatal. Então, nesse modelo de gestão, 

não apenas se convive com o privado, porque há, após esse processo, dentro das 



escolas públicas-estatais, a constituição de uma instância de fato privada, sendo as 

unidades executoras aquelas que viabilizam a chegada do dinheiro às escolas. 

Também este é o meio de se estabelecer no público a lógica do capital. 

Nesse sentido, Cruz (2009, p. 227) afirma que 

 
[...] embora o PDDE tenha inaugurado a descentralização dos recursos 
financeiros para as escolas, correspondendo a uma antiga reivindicação por 
maior autonomia; embora ele seja bem avaliado por escolas e por sistemas 
de ensino, inclusive induzindo a criação de programas locais similares de 
descentralização; embora represente um esforço de técnicos do FNDE de 
pensar estratégias para viabilizar uma política mais eficiente de 
financiamento da educação e embora tenho tido a preocupação de 
diferenciar os valores entre as regiões para permitir que escolas de estado 
com mais dificuldades financeiras tivessem acesso a um pouco mais de 
recursos, coerente com os objetivos da diminuição das desigualdades 
regionais presentes nos critérios de distribuição da quota federal do salário-
educação, principal fonte do FNDE, algumas críticas centrais ainda 
prevalecem. São elas: 1) o baixo valor do recurso descentralizado; 2) a 
descaracterização dos conselhos escolares que assumiram a função de 
Unidades Executoras; 3) a ingerência federal na implantação dessa política; 
4) o acúmulo da função de execução e de fiscalização dos recursos nas 
localidades em que não há outra instituição para gestão dos recursos e, 
principalmente; 5) a instituição de entidades de direito privado no interior 
das escolas públicas [...]. 

 

A luta que se deve travar nesse contexto é por uma educação que possua 

metas e ações que priorizem políticas e gestão da escola, com respeito à sua 

natureza específica, trabalhando, portanto, na perspectiva da democratização, da 

autonomia. Isso poderá levar todos os envolvidos com a gestão da escola a uma 

formação comprometida com a emancipação e com a democracia, para que se 

possa vislumbrar a construção de uma sociedade também democrática, autônoma e 

com os interesses públicos prevalecendo em detrimento daquilo que é privado. 

 

2.5 AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO DE 2010 E DE 2014: A 

CONTINUIDADE DA LUTA POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  

 

A Conferência Nacional de Educação (CONAE), desde sua primeira edição 

em 201016, foi pensada pelo poder público como um espaço de discussão e análise 
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 “A Conferência Nacional de Educação – CONAE - é um espaço democrático aberto pelo Poder 
Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.  
Está sendo organizada para tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à Pós-Graduação, e 
realizada em diferentes territórios e espaços institucionais, nas escolas, municípios, Distrito Federal, 
estados e país. Estudantes, Pais, Profissionais da Educação, Gestores, Agentes Públicos e 
sociedade civil organizada, de modo geral, terão, em suas mãos, a partir de janeiro de 2009, a 
oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira. Tema da CONAE, definido por sua 



da educação nacional, com o intuito do envolvimento dos profissionais da educação 

pública e privada. A lógica estabelecida exige que a CONAE seja precedida por 

conferências municipais e estaduais, consideradas conferências livres e ordinárias, 

que têm por objetivo discutir, em nível regional, os dilemas e possibilidades para a 

educação. Após essa fase, o debate se faz em nível nacional, sendo este processo 

vivido em 2010 e 2014.  

A CONAE 2014 teve como tema “O PNE na Articulação do Sistema Nacional 

de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de 

Colaboração”. O documento base foi dividido em eixos, sendo os mesmos: Eixo I - O 

Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação; Eixo II – Educação 

e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos; Eixo III – Educação, 

Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde, meio 

ambiente; Eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, 

permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem; Eixo V – 

Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social; Eixo VI – Valorização 

dos Profissionais da Educação: formação, remuneração, carreira e condições de 

trabalho; Eixo VII – Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle 

social dos recursos. 

Os objetivos específicos da CONAE 2014 foram acompanhar e avaliar as 

deliberações da Conferência Nacional de Educação/2010, verificando seu impacto e 

procedendo às atualizações necessárias para a elaboração da Política Nacional de 

Educação; e também avaliar a tramitação e a implementação do PNE na articulação 

do Sistema Nacional de Educação (SNE) e no desenvolvimento das políticas 

públicas educacionais.  

Quanto ao objeto, este estudo atentar-se-á ao tema da gestão democrática 

nos dois documentos (2010 e 2014). No documento final de 2010, o eixo II, que 

                                                                                                                                                         
Comissão Organizadora Nacional, será: Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: 
Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação. A CONAE acontecerá em 
Brasília, de 28 de março a 1º de abril de 2010, será precedida de Conferências Municipais, previstas 
para o primeiro semestre de 2009 e de Conferências Estaduais e do Distrito Federal programadas 
para o segundo semestre do mesmo ano. A Portaria Ministerial nº 10/2008 constituiu comissão de 35 
membros, a quem atribuiu as tarefas de coordenar, promover e monitorar o desenvolvimento da 
CONAE em todas as etapas. Na mesma portaria foi designado o Secretário Executivo Adjunto 
Francisco das Chagas para coordenar a Comissão Organizadora Nacional. A Comissão 
Organizadora Nacional é integrada por representantes das secretarias do Ministério da Educação, da 
Câmara e do Senado, do Conselho Nacional de Educação, das entidades dos dirigentes estaduais, 
municipais e federais da educação e de todas as entidades que atuam direta ou indiretamente na 
área da educação” (BRASIL, 2010). 

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/texto_conae.pdf
http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/texto_conae.pdf


corresponde ao tema em debate, tinha como título “Qualidade da Educação, gestão 

democrática e avaliação”. O eixo é iniciado com a constatação de que a “educação 

com qualidade social e a democratização da gestão” possibilitam a garantia do 

direito à educação para todos, pois é desse modo que se pode perceber efetivadas 

as políticas públicas, com participação e acompanhamento da população (BRASIL, 

2010). O documento recupera a LDB, Lei nº 9.394/96, que repassou aos sistemas de 

ensino a responsabilidade de criar seus modelos de gestão democrática baseando-

se na participação como princípio. 

A fundamentação da gestão democrática, segundo o texto do documento, 

está 

[...] na constituição de um espaço público de direito, que deve promover 
condições de igualdade, liberdade, justiça e diálogo em todas as esferas, 
garantir estrutura material e financeira para a oferta de educação de 
qualidade, contribuir para a superação do sistema educacional seletivo e 
excludente e, ao mesmo tempo, possibilitar a inter-relação desse sistema 
com o modo de produção e distribuição de riquezas, com a organização da 
sociedade, com a organização política, com a definição de papéis do poder 
público, com as teorias de conhecimento, as ciências e as culturas. 
(BRASIL, 2010, p. 42) 

 

Desse modo, a gestão democrática é entendida como um espaço de ação 

coletiva que deve ser encarada como passo em busca da qualidade na educação, 

porque exige a discussão e definição de conceitos, como autonomia, 

democratização, descentralização, qualidade e participação. Ela não é vista como 

um fim em si mesma, mas, sim, como um “importante instrumento do processo de 

superação do autoritarismo, do individualismo e das desigualdades 

socioeconômicas”. Para pensar a participação e sua real necessidade de existência 

na viabilidade da gestão democrática, é necessário voltar o olhar aos Conselhos 

Estaduais de Educação (CEE), Conselhos Municipais de Educação (CME) e 

Conselho Nacional de Educação (CNE), pois se entende que os mesmos precisam 

superar a fragmentação comumente existente e se constituir em meio à pluralidade, 

de modo que a diversidade encontrada no campo educacional seja contemplada na 

educação nacional (BRASIL, 2010, p. 45). 

Para o alcance da qualidade na educação, é necessário a compreensão da 

forma com a qual se estrutura a educação nacional, forma esta considerada, no 

documento final de 2010, como desigual. Isso porque a legislação permite a 

convivência entre os sistemas, nacionais, estaduais e municipais, dando espaço 

então para o binômio descentralização e desconcentração. Essa situação coloca em 



evidência a dificuldade no estabelecimento de parâmetros de qualidade, já que há 

desigualdades regionais marcantes no Brasil. Desse modo, torna-se necessário 

ressaltar que a qualidade na educação envolve dimensões extra e intraescolares, 

nas quais devem ser considerados os atores envolvidos e suas diferenças, pessoais, 

locais e regionais. 

 

Portanto, a construção da qualidade social, da gestão democrática e de um 
amplo processo de avaliação articula-se com o projeto pedagógico ou de 
desenvolvimento institucional, por meio de uma visão ampla de educação e 
de sociedade, buscando a consolidação da democracia, por meio da 
participação social, assentada na: descentralização do poder; elaboração de 
projetos institucionais, visando à garantia da educação pública de qualidade 
social; reestruturação e/ou ampliação da rede física de todas as instituições 
educativas, adequando-as aos novos projetos; garantia de espaço para a 
atuação estudantil; garantia de formação inicial e continuada ao/à 
profissional da educação; garantia de condições adequadas de trabalho 
aos/às profissionais da educação. (BRASIL, 2010, p. 56) 

 

Para o alcance desses objetivos, a escola necessita ser vista como um dos 

espaços de formação, não sendo ela a responsável única pela formação integral, 

mas um espaço imprescindível de formação para a democracia, que necessita de 

qualidade para que os que nela tenham acesso usufruam de uma educação com 

vistas à democracia, autonomia e sua consequente emancipação social.  

No documento final da CONAE 2014, o Eixo V – Gestão democrática, 

participação popular e controle social -  é iniciado com uma rápida retrospectiva que 

remonta à década de 1970, destacando o movimento de mobilização da sociedade 

civil e de setores do Estado contra o autoritarismo centralizador e tecnoburocrata do 

regime militar. Os movimentos buscavam a redemocratização da sociedade, 

políticas educacionais em defesa do ensino público gratuito e de qualidade social, 

democratização do acesso à educação, permanência e continuidade em todas as 

etapas e modalidades educacionais. O documento reitera a necessidade de 

implantação de um sistema nacional de educação com vistas à superação das 

desigualdades e como meio de rompimento com as práticas centralizadoras e 

autoritárias “ainda arraigadas na cultura política da sociedade e demarcada pelas 

desigualdades sociais” (BRASIL, 2014a, p. 80). 

Palavras como construir, ampliar, implementar, efetivar, garantir e aperfeiçoar 

estão presentes no texto final, vinculadas à necessidade de espaços democráticos 

de controle social e de tomada de decisão. A participação é vista 

 



[...] como um processo complexo, que envolve vários cenários e múltiplas 
possibilidades de organização, não existindo, apenas, uma forma lógica de 
participação, tendo em vista que há dinâmicas que se caracterizam pela 
pequena participação e, outras, pela grande participação, em que se busca 
compartilhar as ações e as tomadas de decisão por meio do trabalho 
coletivo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade. Nesse contexto de 
luta, busca-se a construção de uma perspectiva democrática de 
organização e gestão, que pressupõe uma concepção de educação voltada 
para a transformação da sociedade e não para a manutenção das 
condições vigentes. (BRASIL, 2014a, p. 81) 

 

O documento, com uma linguagem mais incisiva e perspectiva prática se 

comparado ao de 2010, propõe que a execução das ações educacionais se paute 

pelo princípio da educação popular, e considere a horizontalidade nas relações de 

poder. Isso para viabilizar a participação da comunidade escolar não apenas na 

escolha dos gestores, mas também no planejamento, execução e avaliação dos 

projetos e atividades educacionais. Como o regime é de colaboração, a saída para o 

rompimento das desigualdades educacionais seria o documento que apresenta um 

quadro com estratégias para os entes federados, estando, na sua maioria, como 

responsabilidade da União, estados e municípios para a realização da educação 

nacional. 

 

2.6 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024): CONSTRUÇÃO E 

DESCONSTRUÇÃO DE LUTAS PELA DEMOCRACIA NA EDUCAÇÃO 

 

 No Capítulo III, na seção – Educação, Art. 214, é definida a elaboração do 

Plano Nacional de Educação: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam 
à:  
I-erradicação do analfabetismo;  
II-universalização do atendimento escolar;  
III-melhoria da qualidade do ensino;  
IV-formação para o trabalho;  
V-promoção humanística, científica e tecnológica do País. (BRASIL, 1988a) 

 

De acordo com a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, o referido artigo 

ganha os seguintes acréscimos: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 



em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: [...] VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).  (BRASIL, 1988)  

 

O atual PNE foi aprovado pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, tendo, 

entre os grupos que participaram de sua elaboração, pontos de discordância, sendo 

alguns deles: retomar o prazo de alfabetização de crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade ou terceiro ano do ensino fundamental (Meta 5);  efetivar o 

compromisso do poder público com a ampliação de matrícula pública tanto na 

educação técnica profissional de nível médio (Meta 11) quanto na educação superior 

(Meta 12); retomar o princípio do investimento público em educação pública (Meta 

20); consagrar o papel da sociedade civil, representada no Fórum Nacional de 

Educação, frente às conferências municipais, estaduais, distrital e nacional, entre 

outros.  

O interessante, nesse movimento, é que o texto final da CONAE 2010 deveria 

ter resultado no texto do PNE, mas o MEC enviou ao congresso um texto 

desconsiderando parte das discussões realizadas. Na redação final do documento, 

foram definidas 20 metas que se desdobram em estratégias que objetivaram 

formalizar o que deverá ser cumprido nos próximos dez anos. As diretrizes que 

orientam o PNE são: 

 
Art. 2

o
. São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014b) 

 

Como o objeto deste estudo concentra-se na gestão democrática e suas 

formas de existência, é válido ressaltar que, assim como na CF de 1988 e na LDB 

9.394/96, a gestão democrática está posta como modelo de gestão, no PNE 2014-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4


2024. O inciso VI, do artigo 2º, como citado acima, preceitua a promoção do 

princípio da gestão democrática na educação pública. É interessante, no entanto, 

estabelecer a comparação entre o artigo citado acima e a Meta 19, na qual se torna 

possível perceber a intenção de estabelecer um modelo de gestão democrática que 

não coaduna com o defendido de fato, à medida que estabelece o critério do mérito 

e do desempenho, tendo a participação da comunidade considerada como consulta 

pública, o que pode gerar retrocessos quanto ao processo de eleição para diretores 

nos princípios da CF de 1988 e da LDB 9.394/96.  

É válido ressaltar que o PNE tem por objetivo que os demais entes federados, 

como Estados, Distrito Federal e Municípios, também elaborem seus respectivos 

planos de educação, em consonância com o plano nacional, mas com enfoque em 

suas realidades. O artigo 8º, do PNE 2014/2024, é definido da seguinte forma: 

 

Art. 8
o
  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 

seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já 
aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias 
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 
Lei. 
§ 1

o
  Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de 

educação estratégias que: 
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural; 
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades; 
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas 
educacionais. (BRASIL, 2014b) 

 

Sobre as metas que compõem o PNE, a que se refere à gestão democrática, 

especificamente, é a “Meta 19”, que está assim definida: 

 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para 
tanto. (BRASIL, 2014b) 

 

No entanto, é necessário atentar-se para expressões como “associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho”, que marcam claramente a imposição do 

mérito individual sobre aquilo que necessita ser público. A Meta 19 explicita 

claramente que o mérito e o desempenho serão critérios para definição de uma 



gestão que se coloca como democrática. Seguida a essa expressão, vêm os termos 

“consulta pública à comunidade escolar”, que deverá então estar pautada 

novamente na questão do mérito individual. Essa dubiedade possibilita aos governos 

se utilizarem da gestão das escolas públicas em benefício próprio, podendo então 

ser considerado como mais um meio de fortalecimento do privado na esfera pública. 

Como desdobramento desta, seguem as estratégias que são definidas em 

repasse de transferências voluntárias da União para cada ente federado, a fim de 

promover melhor atuação local e maior envolvimento da comunidade; ampliar a 

formação de conselheiros, para melhor acompanhamento das verbas investidas; 

incentivo aos entes federados na criação de fóruns permanentes de Educação; 

estimular a criação e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais e 

mestres, para ampliar a participação na gestão escolar; estimular a constituição e o 

fortalecimento de conselhos escolares, como meios de participação e fiscalização da 

gestão escolar e educacional; estimular a participação de toda a comunidade na 

construção do projeto político-pedagógico; favorecer processos de autonomia, como 

descrito na LDB 9.394/96; desenvolvimento de programas de formação de gestores 

(BRASIL, 2014b). 

O documento torna-se reiterativo à medida que reforça anseios antigos 

quanto à educação, mas que ainda não foram efetivados em todo o território 

nacional. Prova disso é o texto definido no documento e os prazos estabelecidos 

como metas a serem cumpridas. De acordo com a Meta 19, espera-se que até 2016 

o Brasil possua um número maior de estados e municípios com a gestão 

democrática como prática de fato. No entanto, para que isso se efetive, é necessário 

que cada uma das estratégias se concretize no dia a dia de cada sistema de ensino.  

O documento divulgado no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) visa destacar pontos e estratégias do PNE em 

vigor, a fim de levantar a atenção sobre alguns aspectos. Quanto à gestão 

democrática, o documento assim destaca: 

 
No entanto, é importante destacar que a expressão “gestão democrática da 
educação” se caracteriza como um conceito polissêmico e mutidimensional 
sobre o qual se procura delinear alguns aspectos que vêm sendo 
implementados na política educacional brasileira, considerando sobretudo o 
que explicita a Constituição Federal de 1988 (CF) e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 
como veremos a seguir. (BRASIL  2015, p. 314) 
 



O documento defende que é possível identificar, na Meta 19 do PNE, a 

retomada de alguns pontos cruciais da gestão democrática. No entanto, “é possível 

afirmar que não houve modificações no marco regulatório da função de diretor nos 

últimos dez anos” (BRASIL, 2015, p. 316). 

A escolha dos gestores no território nacional ainda não se dá como um todo 

de forma democrática, à medida que cada sistema de ensino define seu modo de 

democracia na gestão escolar. Esse fato, mesmo sendo levantado no documento, é 

seguido pela confirmação de que a escolha do diretor deve ocorrer a partir de 

critérios técnicos de mérito e desempenho. Isso pode ser um grande problema, visto 

que deixa dúvidas quanto à validade, de fato, de eleições pelo voto da comunidade, 

ressaltando o mérito e o desempenho e permitindo aos sistemas possibilidades para 

além da eleição como meio de escolha dos diretores (BRASIL, 2015, p. 317). 

Para um retrato da realidade, o documento utilizou o resultado do 

Questionário do diretor da Prova Brasil/Aneb 2013, no qual foram levantadas as 

formas de escolha de diretores. Nesse levantamento, a indicação para a ocupação 

do cargo de gestor no Brasil ainda está no patamar de 45,6%, seguido de eleição 

com 21,0%, processo seletivo e eleição com 12,2%, concurso público 7,6%, 

processo seletivo e indicação 5,2%, outras formas não identificadas 5,2%, processo 

seletivo apenas 3,3%. Os dados demonstram o quanto ainda é necessário avançar 

no que diz respeito à escolha dos gestores, confirmando um dos pontos de defesa 

desta pesquisa que é a escolha dos gestores por meio do voto.  Também a 

utilização dos termos “critérios técnicos de mérito e desempenho e de consulta 

pública à comunidade escolar” (BRASIL, 2015) pode gerar um novo mecanismo de 

promoção da indicação pelo poder público, sendo utilizado o próprio texto do PNE 

como justificativa. Trazer para discussão assuntos que estão em voga desde a 

década de 1980 torna-se necessário para que as conquistas caminhem rumo à sua 

efetividade.  

Em cumprimento à Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, que propunha a 

criação de Planos Municipais de Educação, num prazo de dois anos, o sistema de 

ensino de Aparecida de Goiânia, por meio de Lei Complementar nº 107/2015, aprova 

o Plano Municipal de Educação 2015/2025. O plano contém 20 metas seguidas de 

suas respectivas estratégias, sendo interessante, neste estudo, destacar a Meta 19, 

que se refere à gestão democrática do ensino público. O texto legal apresenta-se da 

seguinte forma:  



 
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para 
tanto. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a) 
 

O texto mantém a perspectiva do plano nacional, tendo, em suas estratégias: 

o estabelecimento de programas, a formação de conselheiros; incentivo à formação 

de fóruns que se responsabilizem pelas conferências municipais; estímulo à criação 

de associações que viabilizem a participação na gestão escolar; consolidação e 

constituição de conselhos escolares e do conselho municipal com vistas à maior 

participação e fiscalização das verbas públicas; estímulo à participação na 

formulação de documentos como projeto político-pedagógico, currículos, dentre 

outros; favorecimento de canais de autonomia na gestão escolar. Já a estratégia 

19.7 menciona: 

 
Apoiar o desenvolvimento de programas de formação de diretores e 
gestores escolares, bem como a aplicação de prova específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, 
cujos resultados possam ser utilizados por adesão. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2015a) 

 

O documento caminha na perspectiva de criação de canais que visem ampliar 

a participação, com práticas democráticas extremamente relevantes e necessárias 

para a construção de uma gestão também democrática no sistema de ensino. 

Porém, aponta a utilização de uma prova para fins de provimento a cargos de 

gestão. O que não estão explícitos são os princípios que nortearão essa possível 

prova e a que fins ela servirá. É válido ressaltar que não se está aqui sendo 

contrário à verificação de conhecimentos, mas que há de se ter cuidado quando o 

critério de escolha de gestores se ligar a parâmetros de eliminação por uma prova 

teórica. Isso porque qualquer indivíduo poderá se sobressair caso estude o conteúdo 

a ser abordado, o que pode gerar, nesse sentido, uma possível seleção prévia a ser 

apresentada posteriormente para a eleição. No entanto, destaca-se a grande 

relevância do sistema municipal de ensino de Aparecida de Goiânia por construir e 

aprovar seu plano municipal de educação, demonstrando assim atenção ao 

movimento legal e político que necessita ser vivenciado em cada sistema de ensino. 

 

 
 



CAPÍTULO III 

A ELEIÇÃO PARA DIRETORES EM APARECIDA DE GOIÂNIA: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO OLHAR DE PROFESSORES E GESTORES  

 

Este capítulo apresenta os dados coletados durante a pesquisa de campo, 

realizando a análise e estabelecendo um diálogo com as bases teóricas deste 

estudo. Traz inicialmente embasamento teórico sobre a Educação Básica, com 

enfoque no Ensino Fundamental, já que as escolas pesquisadas atuam neste nível 

de ensino. Em seguida, há uma apresentação do objeto referente à história, 

produção financeira da cidade, dentre outros dados, em especial a educação no 

município, sendo apresentados dados que permitem compreender as motivações 

sobre a escolha do objeto. A parte final do capítulo traz os dados analisados que 

foram coletados por meio de questionário. 

O município de Aparecida de Goiânia possui limites territoriais com a capital 

Goiânia e manteve, até 2009, práticas de escolha de diretores escolares por meio da 

indicação política. O legislativo da cidade detinha a prerrogativa de utilizar as 

escolas públicas municipais como espaço para a alocação de seus cabos eleitorais. 

E mesmo decorridos mais de 20 anos depois da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e a institucionalização da gestão democrática nas escolas públicas, 

a prática ainda era recorrente na cidade.  

Destaca-se a forma com a qual o sistema municipal de ensino ganha forças a 

partir da década de 1990, sendo que esse movimento se deu pela possibilidade da 

ampliação de recebimento de recursos públicos. Todavia, a expansão do sistema de 

ensino não alterou a forma de escolha dos gestores, mas deu ao legislativo 

municipal a possibilidade de ter um número maior de escolas para alocação de seus 

indicados. 

Essa forma de escolha dos gestores escolares demonstra que a educação 

permanece a serviço dos interesses privados e/ou clientelistas, como apresentado 

nos capítulos anteriores. Sendo assim, a eleição para diretores torna-se uma das 

possibilidades de rompimento dessa lógica. 

Com o objetivo de compreender, pois, esse movimento de implantação da 

eleição dos diretores nas escolas municipais em Aparecida de Goiânia, a pesquisa 



alcançou três escolas públicas de Ensino Fundamental, destacando os possíveis 

avanços na prática da gestão democrática após essa experiência de escolha.  

 

3.1 BALISADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL   

 

O objeto desta pesquisa se faz na Educação Básica, já que a escolas que 

compuseram a amostra pertencem ao sistema municipal de educação de Aparecida 

de Goiânia e oferecem o Ensino Fundamental. Conforme a LDB:  

 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. (BRASIL, 1996) 

 

É interessante destacar que o conceito de Educação Básica, apresentado na 

LDB, foi resultado de lutas dos profissionais da educação por uma educação que 

não se limitasse à formação para o mercado de trabalho, mas que se fizesse por 

meio de uma educação cidadã que também assegurasse o prosseguimento dos 

estudos. O modo como a Educação Básica foi normatizada e desenvolvida no Brasil 

representa uma tentativa de rompimento com o modelo elitista e seletivo que 

perdurou durante longos anos e que impediu boa parte da população de exercer seu 

direito a uma formação geral que fosse além da formação para o trabalho (CURY, 

2002). 

Buscando a etimologia da palavra base, Cury (2002, p. 170) assim a 

apresenta: 

 
A própria etimologia do termo base nos confirma esta acepção de conceito 
e etapas conjugadas sob um só todo. Base provém do grego básis, eós e 
significa, ao mesmo tempo, pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em 
marcha, avançar. (Grifos do autor) 
 

 

Partindo da etimologia e considerando o “pôr em marcha”, é necessário 

destacar o papel fundamental do Estado na realização desse movimento. A 

educação é considerada, na Constituição Federal, como direito social e dever do 

Estado, sendo então um serviço público, que, mesmo tendo autorizado seu 

funcionamento em instituições privadas, preserva o seu caráter. 

Como o Brasil é um país federativo, esse fato supõe compartilhamento de 

poder e exercício da autonomia. Desse modo, há também o pressuposto da não 



centralização do poder, devendo primar então pela unidade. Um princípio que é 

levantado como meio de viabilizar esse modelo de federação se baseia na 

cooperação. De acordo com os artigos 1º, 18, 23 e 60, da CF de 1988, Cury (2002, 

p. 172) afirma que: 

 
A Constituição fez escolha por um regime normativo e político, plural e 
descentralizado no qual se cruzam novos mecanismos de participação 
social com um modelo institucional cooperativo e recíproco que amplia o 
número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões. Por isso mesmo a 
cooperação exige entendimento mútuo entre os entes federativos e a 
participação supõe a abertura de arenas públicas de decisão. 

 

Com os municípios elevados à categoria de entes federados, por meio da 

Constituição de 1988, as políticas de descentralização ganharam ainda mais 

intensidade. No entanto, um governo central forte pode promover a 

desconcentração, à medida que centraliza concepções e descentraliza a execução 

das atividades. O atual modo do pacto federativo pressupõe transferência de 

responsabilidades aos entes nacionais e subnacionais.  Entretanto, quando esse 

processo vem mascarado de descentralização, na verdade a prática se baseia na 

desconcentração de obrigações, havendo um risco de empobrecimento do processo. 

Isso pode levar ao oferecimento de serviços públicos de qualidade duvidosa, 

podendo, como consequência, gerar um fortalecimento do privado em detrimento do 

público. 

Na estrutura atual de organização da educação brasileira, o ensino 

fundamental é a segunda etapa da educação básica e tem caráter obrigatório, sendo 

então dever do Estado seu oferecimento, especificamente dos municípios. É 

destinada à faixa etária de seis a 14 anos. Para os cidadãos brasileiros, este é um 

direito público subjetivo, pois “não exige regulamentação para ser cumprido. Seu 

não-oferecimento, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade de autoridade 

competente (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 254). 

A LDB define o ensino fundamental da seguinte forma: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 



família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. § 1º É facultado aos sistemas de ensino 
desdobrar o ensino fundamental em ciclos. § 2º Os estabelecimentos que 
utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o 
regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. § 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. § 4º O ensino 
fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. § 5

o
 O 

currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 
trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático 
adequado.      (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). § 6º O estudo sobre os 
símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do 
ensino fundamental.      (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). (BRASIL, 
1996). 

De acordo com a Resolução CEB de nº 2/98 (BRASIL, 1998), os princípios 

norteadores do ensino fundamental são: autonomia, responsabilidade, solidariedade, 

respeito ao bem comum, os direitos e deveres da cidadania, os exercícios da 

criticidade. Estão também elencados como princípios estéticos a sensibilidade, a 

criatividade e a diversidade de manifestações artísticas e culturais. Essa formação 

obrigatória está elencada nas competências do município quanto ao seu 

oferecimento, sendo que Estado e união poderão oferecê-lo, porém esta etapa não 

faz parte de seus respectivos atendimentos prioritários. Essa definição se faz 

inicialmente no artigo 211, da CF, ao apresentar o regime de colaboração, e também 

se apresenta de forma mais específica no artigo 11, da LDB, inciso V, que assim 

define:  

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades 
de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996) 

 

Azevedo (2002) problematiza que o aumento do número de acesso a essa 

etapa, mesmo apresentando, nas últimas décadas, grande crescimento quantitativo, 

trouxe também a problemática da qualidade do ensino ministrado. A autora assim se 

expressa: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm


Neste contexto, as municipalidades brasileiras vêm sendo as responsáveis 
pelo aumento das matrículas na educação infantil e na de jovens e adultos, 
além de, progressivamente, estarem assumindo a oferta da educação 
fundamental, o que expressa as tentativas de cumprimento das normas 
legais prescritas na nossa Constituição e LDB. (AZEVEDO, 2002, p. 51) 

Todo esse movimento de descentralização permitiu aos municípios brasileiros 

ampliação de sua atuação junto ao oferecimento prioritário do ensino fundamental, 

bem como novas políticas de financiamento. Deu ainda a esse ente federado a 

possibilidade de angariar novos recursos, impulsionando no Brasil a expansão do 

atendimento ao ensino fundamental. Esse processo torna-se interessante para este 

estudo à medida que o sistema estudado ganhou forte incentivo para sua formação 

com medidas como essas, nas quais o poder municipal viu, nas políticas de 

expansão do ensino fundamental, não só a possibilidade de ampliação do 

atendimento à população, mas também o acesso a verbas, como será explorado a 

seguir. 

 
 

3.2 APARECIDA DE GOIÂNIA: BREVE HISTÓRICO E CONFIGURAÇÕES 

ATUAIS  

 

O município de Aparecida de Goiânia está situado no Centro-Oeste brasileiro, 

no estado de Goiás. Sua extensão é de 290,1 km2 e uma população de 

aproximadamente 521.910 mil habitantes, distribuídos em 229 bairros. Aparecida, 

como é popularmente conhecida, é a segunda cidade mais populosa do Estado e 

tem apresentado consideráveis índices de crescimento econômico. A cidade está 

localizada na região metropolitana da capital, Goiânia, com a qual divide limites 

territoriais (IBGE, 2015). 

O surgimento do município de Aparecida está ligado à cidade de Hidrolândia, 

de onde se originou a doação de terras para a construção da Capela Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira da localidade. Essa narrativa informa que tal fato aconteceu 

em 3 de maio de 1922, quando foi erguida uma cruz de aroeira, demarcando o local 

onde seria construída a igreja, núcleo povoador do futuro município. Os doadores 

das terras foram os senhores Abraão Lourenço de Carvalho, José Cândido de 

Queiroz, João Batista Toledo, Antônio Barbosa Sandoval e Aristides Frutuoso, que, 

além de doarem as terras, auxiliaram na edificação da igreja (MORAES, 2008). 



Com a construção da igreja alguns comerciantes se dirigiram para as 

redondezas e iniciou-se o processo de habitação do povoado, aos poucos foram 

chegando novos moradores. Em 19 de dezembro de 1958, por meio da Lei 

Municipal nº 1.295, o núcleo populacional foi levado à condição de distrito com o 

nome de Aparecida de Goiás, pertencente ao município de Goiânia. No mesmo ano, 

com a Lei Municipal nº 1.406, de 26 de dezembro, o nome foi substituído por 

Goialândia, termo derivado de Goiânia e Hidrolândia. O nome não foi aceito pelos 

moradores, que, nesse contexto, iniciaram a luta pela emancipação do distrito. No 

dia 14 de novembro de 1963, o distrito foi promovido à categoria de município, por 

intermédio da Lei Estadual nº 4.927, com a denominação de Aparecida de Goiânia 

(MORAES, 2008). 

A cidade hoje conta com grande expansão econômica, oferecendo aos 

moradores a possibilidade de viver e trabalhar no mesmo local. O título de cidade 

dormitório, que antes era utilizado para definir a cidade, faz parte hoje do passado, 

pois a cidade tem conquistado sua independência econômica. A localização da 

cidade é considerada estratégica, já que se situa às margens da BR 153 e fica 

próxima a Goiânia, Anápolis (70 km) e Brasília (224 km), permitindo escoamento de 

produtos por todo o território nacional.  

Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), o Produto Interno Bruto (PIB) do município registrou crescimento de 46% 

entre os anos de 2002 e 2006, índice superior ao do Estado que foi de 35%. Esse 

avanço foi resultado da expansão da atividade industrial na região, que atualmente 

conta com cinco polos e mais de 13 mil empresas e 964 estabelecimentos industriais 

registrados na prefeitura, sendo então responsável pela 5ª maior arrecadação de 

ICMS no Estado (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015b).  

 

3.2.1 A EDUCAÇÃO PÚBLICA EM APARECIDA DE GOIÂNIA – PANORAMA 

GERAL  

 

O sistema municipal de educação de Aparecida de Goiânia conta com 65 

escolas de Ensino Fundamental e 19 Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs). Segundo os dados gerais do município apresentados pelo IBGE quanto à 

disposição das escolas públicas pertencentes aos sistemas municipal e estadual 



juntos, a rede17 conta com 72 escolas de Educação Infantil, 173 de Ensino 

Fundamental e 56 de Ensino Médio. Quanto às matrículas gerais no município 

referentes ao ano de 2014, os dados apontam que na pré-escola estiveram 4.360 

alunos, no ensino fundamental houve 66.710 alunos e no ensino médio 20.715 

alunos (IMB, 2015). 

No que tange aos dados relativos ao sistema municipal de Aparecida de 

Goiânia, dados preliminares do Censo Escolar 2015 indicam que as matrículas na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental encontram-se da seguinte forma: 

 

 

Tabela 1 – Matrículas na Educação Infantil e Ensino Fundamental 

   Matrícula  Inicial     

Educação   Infantil   Ensino  Fundamental  

Creche  Pré- Escola Anos  Iniciais Anos Finais 

Parcial Integral Parcial  Integral Parcial Integral Parcial Integral     

_ 843 309 736 17.747 7.857 2.952 667 

Total   1.888    28.556 

 Fonte: INEP, 2015. 

 

Com base nos dados preliminares de 2015, o atendimento no sistema 

municipal de Aparecida de Goiânia está no patamar dos 30.000 alunos, sendo que o 

total de alunos matriculados em 2015, de acordo com a tabela acima, está em 

30.444 alunos. Segundo dados do Instituto Mauro Borges (IMB)18, o município de 
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 Ao se ler “rede de Aparecida de Goiânia”, entende-se como rede a junção dos sistemas municipal e 
estadual dentro do município. Desse modo, o total apresentado refere-se às escolas estaduais e 
municipais na cidade de Aparecida de Goiânia. 
18

 Em meados dos anos 1950, por força da Lei 1.370/56, foi criado o primeiro órgão dentro da 
estrutura administrativa do Governo do Estado em que constava, dentre as suas atribuições, o 
planejamento governamental e, em decorrência, a sistematização de estatísticas, pesquisas e 
estudos socioeconômicos. Fora criado o Conselho Superior de Planejamento e Coordenação. Alguns 
anos mais tarde, em 1961, esse conselho foi extinto pela Lei 3.999, que criou a Secretaria de 
Planejamento e Coordenação. Esta Pasta foi sendo reestruturada no decorrer dos anos. Em 1968, 
através da Lei 6.888, foi estabelecida, entre as atribuições da Secretaria do Planejamento e 
Coordenação, a seguinte competência: “Promover o levantamento, a pesquisa e a interpretação de 
dados estatísticos, contábeis ou informativos necessários às suas atividades ou de outros órgãos da 
administração estadual. Centralização e divulgação de dados estatísticos”. Em janeiro de 2011, a Lei 
nº 17.257, da Reforma Administrativa, alterou somente o nome para o atual, Superintendência de 
Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas, permanecendo a mesma sigla, Sepin e as 
mesmas atribuições. Em junho de 2012, a Lei nº 17.688 transformou a Superintendência de 
Estatísticas, Pesquisas e Informações Socioeconômicas (Sepin) no Instituto Mauro Borges de 

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewcad.asp?id_cad=1&id_not=6


Aparecida de Goiânia, em 2010, apresentou uma população em idade de creche e 

pré-escola no total de 37.366. Mas, segundo o IBGE, esse número em 2015 se 

manteve próximo de 40 mil crianças em idade de creche ou pré-escola. Desse total, 

menos de 5% da população é atendida em unidades de educação infantil. Quanto ao 

Ensino Fundamental, na primeira e segunda fases, foram atendidos cerca de 28.556 

alunos no sistema municipal (INEP, 2015). No entanto, como no ano de 2014 houve 

quase 70 mil alunos em idade escolar para o Ensino Fundamental e o município 

atendeu, até 2015, menos de 30 mil alunos, conforme dados acima, pode-se afirmar 

que, somente no Ensino Fundamental, cerca de 37 mil alunos não são atendidos 

pelo sistema municipal de Aparecida de Goiânia. Esses alunos ficam a cargo do 

sistema estadual, rede particular ou migram para escolas no município de Goiânia, 

ou permanecem mesmo à margem do sistema de ensino formal, em idade regular. 

Entretanto, é interessante compreender o histórico desse sistema, que pode ser 

considerado relativamente jovem, e os motivos que impulsionaram sua expansão. 

 

 

3.2.2 A ORIGEM DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA E OS DESAFIOS DE SE APROVAR A ELEIÇÃO PARA DIRETORES 

 

O primeiro registro que se tem sobre a Secretaria de Educação em Aparecida 

de Goiânia está na Lei n. 397, de 6 de dezembro de 1981, que, em seu artigo 20, 

define: 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é órgão responsável pelas 
atividades de ensino de 1º Grau; pela elaboração de estudos e pesquisas 
sobre educação fundamental; pela orientação Pedagógica das unidades de 
ensino municipais; pelo fornecimento de merenda escolar aos alunos das 
escolas públicas primárias do Município; pela promoção e difusão cultural; 
pela promoção e incrementeação das atividades recreativas do Município. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 1981) 

 

Oliveira (2006, p. 79) assim descreve o início das atividades da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura - SEMEC: 

 

Nesse momento a estrutura física da SEMEC é formada apenas de dois 
cômodos e todas as suas atividades, pela falta de pessoal, recairiam sob a 

                                                                                                                                                         
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br>.  Acesso 
em: 2 fev. 2016. 

http://www.imb.go.gov.br/


responsabilidade do(a) secretário(a) municipal de educação o qual era 
responsável pela manutenção, coordenação, fiscalização, etc. das 
aproximadamente 18 escolas municipais e ainda de outros programas 
educacionais de que trata a Lei 397/81.  

 

A partir de 1983 foi instalada, no município, a Subsecretaria Regional de 

Ensino do Estado de Goiás, que, nesse momento, repassou, ao poder estadual, 15 

escolas, ficando a SEMEC, até meados dos anos de 1990, com suas atividades 

restritas às três escolas, como descrito no trecho acima, e aos poucos programas 

educacionais do município (OLIVEIRA, 2006). 

Em sua pesquisa sobre o sistema municipal de ensino de Aparecida de 

Goiânia, Oliveira (2006) afirma que o mesmo se deu por um processo induzido pelo 

executivo municipal, no qual, por receio de perder recursos enviados pela União, 

optou pela ampliação e consolidação do sistema. Outro fator considerado 

preponderante pela autora foi o forte cunho político percebido pelos então poderes 

legislativo e executivo, que viram, na expansão da educação municipal, uma 

possibilidade não apenas de receber e utilizar a verba do FUNDEF, mas também a 

possibilidade de maior visibilidade política por parte dos envolvidos com esse 

projeto.  

Segundo Oliveira (2006), foi na gestão do prefeito Ademir Menezes (1997-

2000 e 2001-2004) e do secretário de Educação Francisco Gomes de Abreu que se 

constituiu o sistema próprio de ensino de Aparecida de Goiânia. Esse processo 

trouxe inúmeras mudanças à educação institucionalizada no município: as 

matrículas cresceram cerca de 531%, conforme Censo Escolar de 2004. Houve a 

consolidação da Secretaria Municipal de Educação e a criação do Conselho 

Municipal de Educação, bem como a aprovação do Plano Municipal de Educação e 

do Regimento Escolar, capítulo específico sobre educação em sua Lei Orgânica, 

dentre outros regulamentos e leis. É válido ressaltar que as decisões e ações 

estiveram voltadas às atividades burocráticas que envolvem a constituição dos 

referidos órgãos e suas documentações, não havendo, nesse momento, um 

envolvimento da sociedade civil organizada (OLIVEIRA, 2006). 

Dos secretários que passaram pela SEMEC destaca-se a atuação de 

Francisco de Abreu, que, durante sua gestão, buscou a expansão do sistema por 

meio da municipalização de escolas que até então estavam com o poder estadual. 

Construiu novas escolas, ampliou prédios já existentes, sendo, portanto, 



considerada todas essas ações como tentativas claras de constituição de um 

sistema próprio de ensino, que, posteriormente, na gestão da secretária Adriana 

Borges (2005), veio a se efetivar de fato (OLIVEIRA, 2006). 

Em 5 de abril de 1990, foi sancionada a Lei Orgânica do município de 

Aparecida de Goiânia, na qual um dos capítulos é dedicada à educação. É possível 

encontrar nessa legislação algumas redundâncias, que podem gerar confusão, 

como, por exemplo, o que deveria estar como princípio é apresentado como 

preceito. Há ainda outros pontos, como “pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas”, “gratuidade do ensino em estabelecimentos mantidos pelo Poder 

Público”, “gestão democrática do ensino público na forma da lei”, que nem mesmo 

foram incluídos. 

 A atual Lei Orgânica, aprovada em 16 de dezembro de 2008, define a 

educação no município da seguinte forma: 

 

Art. 109- A educação, direito de todos e dever do Município e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo ser ministrada com 
base nos princípios estabelecidos nas Constituições da República e do 
Estado de Goiás e nas demais legislações pertinentes. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2008) 
 

Quanto aos princípios norteadores, os mesmos são assim listados da 

seguinte forma, na lei supracitada: 

 

Art. 114 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - gratuidade da educação básica em estabelecimentos da rede municipal 
e das fundações públicas municipais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
VI - gestão democrática do ensino, garantida a participação de 
representantes da comunidade; 
VII - garantia de padrão de qualidade, com provimento das escolas de 
material didático-pedagógico necessário. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2008) 

 

É interessante ressaltar o avanço da primeira Lei Orgânica, comparada com a 

que está em vigor, no que diz respeito aos princípios fundamentais da educação já 

citados na Carta Magna sobre a democratização da gestão, autonomia no sistema 



de ensino municipal, dentre outros. Estes até então não faziam parte da legislação 

municipal de Aparecida de Goiânia. Outro aspecto relevante para esta pesquisa está 

no artigo 114, parágrafo VI, da atual Lei Orgânica, que define a gestão democrática 

como um dos princípios da educação municipal, destacando ainda a participação de 

representantes da comunidade. Isso, para o histórico do município de Aparecida de 

Goiânia, representou um avanço significativo, porque rompe com as práticas 

patrimonialistas e coronelistas vividas na educação municipal até então.  

Segundo Oliveira (2006), somente em 23 de dezembro de 2005 foi implantado 

o Sistema Municipal de Ensino (SME) de Aparecida de Goiânia, previsto na Lei 

Municipal n. 2.553. Essa implantação ocorreu durante o mandato do prefeito José 

Macedo e da secretária de Educação Adriana Borges, por meio de incentivo e 

colaboração do Ministério da Educação (MEC), a partir do Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME)19, que forneceu todos os subsídios e 

informações necessárias para a implantação do mesmo. De acordo com a autora, a 

lei foi elaborada “em menos de uma semana”, sendo votada e aprovada de forma 

unânime na Câmara de Vereadores, sem mesmo haver debates ou audiências 

públicas para discussão. Os argumentos utilizados, segundo Oliveira (2006, p. 97), 

para institucionalizar o Sistema Municipal de Ensino, foram: 

a) Aparecida de Goiânia é uma cidade com uma população de quase meio 
milhão de habitantes e por isso deve ter seu sistema próprio de ensino; 
b) Sob a jurisdição da Secretaria Estadual de Educação, a educação de 
Aparecida de Goiânia não consegue expressar sua identidade, pois não tem 
poder nem autonomia; 
c) É preciso implantar o sistema próprio de ensino para que a SEMEC tenha 
poder de delegação e de normatização; 
d) É preciso implantar o sistema próprio para estreitar as relações com o 
governo federal.  

 

O sistema de ensino foi implantado via promulgação da Lei nº.  2.553/2005, 

que assim define sua estrutura e forma de funcionamento: 

 

Art. 2º da Lei 2.553/2005 
O Sistema Municipal de Ensino tem a incumbência de: 
I organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado de 
Goiás; 
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 O Pradime foi criado em 2005 pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, 

como uma nova edição do Prasem (Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação). É 

um programa de formação continuada para os dirigentes municipais de educação que visa fortalecer 

a atuação desses atores na gestão pública municipal. Compõe-se de encontros presenciais e 

educação à distância. 



II exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III baixar normas complementares para seu sistema de ensino; 
IV autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e fiscalizar os 
estabelecimentos do sistema de ensino; 

V oferecer a Educação Infantil em creches e pré‐escolas, com prioridade o 
Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos, 
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2005) 

 

Oliveira (2006, p. 98) destaca, em sua pesquisa, que o termo “gestão 

participativa” foi usado para não causar choque com os vereadores, pois havia até 

aquele momento uma posição contrária dos vereadores quanto à eleição para 

diretores, já que os mesmos defendiam a permanência da escolha dos gestores pelo 

poder legislativo.  

Para Oliveira (2006, p. 100), na constituição do Sistema Municipal de Ensino 

de Aparecida de Goiânia, 

 

[...] a- não houve aprovação de lei que regulamentasse eleições diretas para 
dirigentes escolares, reivindicação dos professores da rede em 
manifestações sindicais - os diretores das escolas continuam sendo 
escolhidos pelo chefe do poder executivo; b - na implantação do sistema 
não se verificou discussões significativas com os pais dos alunos, com os 
professores ou com entidades ligadas à educação; c- o CME por mais de 
dez anos só existiu no papel – foi instituído pela Lei Orgânica em 1990, foi 
criado em 2001 pela Lei Municipal n. 2.169, porém só foi implantado em 
2005; d- o Regimento Escolar foi elaborado no âmbito da SEMEC, sem a 
colaboração dos profissionais das instituições escolares do município, 
sendo, além de tudo, um padrão único para toda a rede; e- o PME foi 
elaborado por funcionários (as) da SEMEC, juntamente com uma 
assessoria contratada para dar suporte e não contou com a participação de 
entidades educacionais, sindicais, associativas etc. 

 

Conforme argumentação, não houve, naquele momento, a preocupação com 

outras resoluções na educação municipal, estando o foco direcionado para a criação 

do sistema municipal em si. Esse fato se deve à rapidez com que se construiu a lei, 

sem a participação de entidades educacionais e mesmo dos profissionais de 

educação. Mesmo com esses problemas, a lei aprovada traz benefícios à educação 

municipal de Aparecida de Goiânia, porque instituiu de fato o sistema municipal. 

Nesse sentido, é interessante destacar os objetivos da educação no município, a Lei 

nº 2.553, de 2005: 

 

Art. 4° São objetivos do Sistema Municipal de Ensino de Aparecida de 
Goiânia: 



I garantir o desenvolvimento pleno da personalidade humana, promover o 
acesso ao conhecimento científico, tecnológico e artístico; contribuir para a 
formação de uma consciência crítica e para a convivência em uma 
sociedade democrática; 
II preservar e expandir o patrimônio cultural do Município; 
III instituir plano Plurianual de Educação; 
IV assegurar a realização do censo escolar do Município, em conjunto com 
o Estado;  
V estabelecer ação conjunta com o Estado na ampliação e expansão da 
rede pública de ensino, para evitar a concentração ou a ausência de 
escolas em determinadas áreas; 
VI estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do 
trânsito;  
VII incluir a educação ambiental nos programas de ensino das unidades 
escolares do Sistema de Ensino;  
VIII incluir nos programas de ensino das unidades escolares o estudo e a 
valorização da cultura e história da civilização negra. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2005) 

 

Diante dos objetivos, é interessante destacar que há apenas, no inciso I, a 

menção à formação democrática. No entanto, a gestão democrática em si não 

aparece. Desse modo, é interessante destacar, no artigo 6º, quanto à definição dos 

princípios da educação municipal, o inciso VI assim a define: “I - gestão participativa 

do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade escolar junto 

ao grupo gestor da escola” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2005). 

Quanto aos princípios norteadores do ensino, no inciso VI, do artigo 6, a 

gestão democrática será viabilizada nas escolas municipais por meio da participação 

da comunidade, sendo a mesma nomeada como “gestão participativa” e não 

democrática. Dessa forma, foi dado prosseguimento à indicação dos gestores pelo 

legislativo da cidade, sendo interessante destacar que, com a definição da LDB, os 

sistemas de ensino definiriam seu modelo de gestão democrática. A referida lei 

municipal não estava, de certo modo, ferindo princípios das legislações maiores da 

educação, já que, por meio da participação incentivada na Lei nº 2.553/2005, 

poderia se encaixar no patamar de promoção da democracia. Esses artifícios 

utilizados pelo legislativo de Aparecida de Goiânia adiaram a eleição para diretores 

no município e ainda permitiram a permanência da livre indicação. 

Da data de criação até 2005, a então SEMEC passou por inúmeras 

transformações e ampliações em sua estrutura. No entanto, ainda não havia 

legalizado e instituído o processo de eleição para diretores. Segundo Oliveira (2006), 

a secretária Adriana Borges destaca que, para alcançar a eleição de diretores, seria 

necessário um trabalho de convencimento do prefeito e dos vereadores para que se 

pudesse obter algum sucesso. Até 2010, os diretores e os secretários escolares 



eram escolhidos por meio da indicação política. Havia na cidade um “loteamento” 

das escolas, no qual a legenda do partido definia a quantidade e quais escolas cada 

vereador poderia escolher os gestores e, portanto, acompanhar o trabalho 

desenvolvido.  

Seguindo a gestão de Adriana Borges, foi empossado, em 2007, o senhor 

Alerrandre como Secretário Municipal de Educação, ainda no mandato do prefeito 

José Macedo. Com as eleições de 2008, o senhor Maguito Vilela vence nas urnas, 

assume a prefeitura em janeiro de 2009 e escolhe o professor Domingos Pereira 

para assumir a Secretaria de Educação. No mandato destes, ocorre de forma mais 

intensa a discussão em âmbito municipal da escolha dos diretores por meio do voto 

da comunidade e não mais pela escolha do poder legislativo. Em conversas 

informais durante a pesquisa de campo, em especial com os gestores, foi destacado 

que esse movimento se deu por iniciativa do então secretário de Educação, senhor 

Domingos Pereira, e sua forte ligação com os movimentos democráticos, já que o 

mesmo teve parte de sua trajetória como sindicalista. É válido destacar que a 

eleição para diretores em si não fazia parte do plano de governo do então prefeito 

Maguito Vilela.  

 

 

3.2.3 ELEIÇÃO PARA DIRETORES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA: MARCOS LEGAIS  

 

A eleição para diretores no município de Aparecida de Goiânia foi instituída 

por meio da Lei Ordinária nº 2861/2009, na qual o corpo gestor das escolas 

municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) são assim definidos: 

“Art. 2º A direção da unidade escolar, composta pelo diretor e secretário geral, 

eleitos em eleições diretas e secretas, realizadas nos termos desta Lei” 

(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009). 

Quanto à participação da comunidade, o artigo 4º define-a da seguinte forma: 

 
Art. 4º. As Eleições serão realizadas pela Comunidade Escolar, com a 
participação dos Professores, dos servidores administrativos, dos pais e 
mães ou responsáveis legais pelas crianças e dos alunos com 12 (doze) 
anos de idade ou mais, regularmente matriculados e frequentes.  
§ 1º De acordo com o artigo 28, do Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, Lei nº 8.069/1990, a colocação em família substituta far-se-á mediante 



guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos da Lei.  
§ 2º O responsável pelo (a) educando (a), que não possuir sua guarda legal, 
deverá ser convocado em tempo hábil pela Instituição, para assinar um 
Termo de Compromisso, declarando, nesse ato, ser responsável por ele 
(ela).  
§ 3º A Eleição será proporcional, atribuindo-se aos votos dos Professores e 
Servidores Administrativos o peso de 50% (cinquenta por cento) do total de 
votos consignados. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 
 

É necessário destacar que a Lei nº 2.861, de 2009, trouxe para a educação 

municipal de Aparecida de Goiânia um grande avanço quanto à gestão democrática, 

ao normatizar a eleição dos diretores, contando com a participação da comunidade. 

A eleição para diretores tirou das mãos do legislativo a escolha dos gestores, mas 

também altera o cenário da escola que antes era local aberto de campanha eleitoral, 

no qual o vereador indicava os gestores, contratos temporários e até mesmo 

interferia no calendário escolar. As datas a serem comemoradas com a comunidade 

deveriam, em geral, atender à agenda do vereador para que o mesmo utilizasse 

aquele momento pedagógico para fins de manutenção do eleitorado. Com a eleição, 

o poder dos vereadores foi cortado, não estando os mesmos com poder de 

influência sobre as decisões da escola. 

Alves e Moraes (2015, p. 25) assim definem esse momento de transição: 

O rompimento da lógica de indicação no município, com a implantação da 
eleição direta para diretores, traz ao sistema municipal de ensino a 
possibilidade do exercício da democracia. Sendo este um momento de 
aprendizado, quanto ao papel da escola como formadora para a cidadania, 
mas também um momento de reconhecimento da comunidade, da escola 
como um espaço público, e não privado. Essa afirmação se faz necessária, 
tendo em vista que nesse processo de votação a escola tem seus portões 
abertos à intervenção da comunidade, não ficando restrita a forças políticas.  

 

O artigo 5º da lei que normatiza a escolha para diretores define que o pleito 

eleitoral será regido por uma comissão eleitoral central composta por quatro 

representantes da SME: um representante do sindicato dos trabalhadores em 

Educação, um pai ou mãe indicado pelos conselheiros escolares, um representante 

dos estudantes indicado por seus pares e um representante da Comissão de 

Educação da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. No que diz respeito à 

comissão eleitoral da escola, a sua composição deverá contar um professor eleito 

por seus pares, um representante dos servidores administrativos, um representante 

dos pais e/ou responsáveis legais, um representante de alunos com 12 anos ou 



mais e um representante do conselho escolar (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009). 

Sobre as competências da Comissão Eleitoral Central, a Lei define: 

 
Art. 6º - À Comissão Eleitoral Central compete: I - orientar a Comissão 
Eleitoral da Escola ou do CMEI. II - supervisionar todo o processo eleitoral; 
III - deliberar sobre questões de dúvidas gerais e específicas; IV - julgar 
recursos, caso haja, após justificativa por escrito da Comissão Eleitoral da 
Escola ou do CMEI; V - emitir pareceres sobre os casos omissos; VI - 
destituir a Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI, caso necessário; VII - 
elaborar e divulgar o Calendário das Eleições. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 
2009) 
 

E quanto às comissões eleitorais em escolas e CMEIS: 

Art. 7º - À Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI compete: I - organizar e 
coordenar o pleito eleitoral da Escola ou do CMEI, assumindo as seguintes 
funções: a) divulgar o processo eleitoral na Escola ou no CMEI; b) proceder 
às inscrições e à homologação das candidaturas; c) designar, previamente, 
os membros da mesa receptora e apuradora de votos; d) confeccionar e 
distribuir as cédulas eleitorais para a mesa receptora e apuradora; e) 
elaborar a ficha de inscrição e a folha de votantes; f) providenciar urna (s) 
vazia (s) vedada (s) e rubricada (s) e um livro de atas. II - zelar pela 
transparência de todo o processo eleitoral, observando a legislação. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 
 

O artigo 15 define que os mandatos dos candidatos eleitos serão de dois 

anos, sendo a eleição no último dia letivo do mês de novembro do ano em que o 

mandato se finaliza. Quanto à candidatura, o artigo 18 assim se expressa: 

 
Art. 18 - Somente podem candidatar-se às funções de direção os 
professores efetivos, que atendam os seguintes requisitos: I - não ter 
cônjuge, companheiro (a) ou parente até segundo grau civil, lotado na 
Instituição em que pretende se candidatar; apresentar Certidão Negativa 
Criminal da Justiça Estadual e Federal, expedida pelo Fórum do domicilio 
do (a) candidato (a) , comprovando que não sofreu condenação na esfera 
criminal, cuja sentença tenha transitado em julgado, há menos de 5 (cinco) 
anos, bem como comprovação de que não esteja cumprindo pena; II - 
apresentar Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual e Federal, 
expedida pelo Fórum do domicílio do (a) candidato (a), comprovando que 
não sofreu condenação na esfera criminal, cuja sentença tenha transitado 
em julgado, há menos de 5 (cinco) anos, bem como comprovação de que 
não esteja cumprindo pena; III - ocupar cargo do magistério de provimento 
efetivo na Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, com lotação na 
SME; IV - possuir Licenciatura Plena, em área específica do Magistério; V - 
ter experiência mínima de 3 (três) anos no exercício de atividades docentes 
ou de suporte pedagógico direto; VI - ser integrante do quadro funcional da 
Instituição na qual pretende se candidatar, por um período mínimo, de um 
ano; VII - não estar em período de estágio probatório. VIII - residir e ser 
eleitor do município de Aparecida de Goiânia. § 1º - O candidato a 
secretário geral da unidade escolar e CMEIs componente da chapa pode 
ser professor ou auxiliar de secretaria com curso superior ou cursando, 
desde que obedecidos os demais requisitos deste artigo. § 2º - O candidato 
deverá assinar um termo, no ato da inscrição, afirmando reconhecer e 
cumprir as condições de posse. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 



A candidatura é vedada nos seguintes casos: 

 
Art. 19 - É vedada a concorrência ao pleito: I - aos Profissionais de 
Educação em regime especial de trabalho, em sistema de contrato especial, 
em substituição ou àqueles que estiverem em licença para tratar de 
interesse particular. II - aos profissionais de Educação que estiverem 
cumprindo pena disciplinar de suspensão ocorrida em conformidade com o 
artigo 41 da Lei Complementar nº 013, de setembro de 2006, que "Dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida de 
Goiânia". (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 

 

Os critérios para elegibilidade são interessantes quando restringem os 

possíveis candidatos a professores licenciados e com experiência na docência. Isso 

demonstra um reconhecimento legal que a gestão é espaço para professor, devendo 

este conhecer a realidade do município e estar vinculado à escola para qual se 

candidatar.  

O artigo 28 apresenta o pleito eleitoral como um momento de transparência 

definindo que “a atual direção da Instituição, sempre que solicitada, deverá fornecer 

à Comissão Eleitoral todo o material, informações e documentos de que necessitem, 

antes e durante a realização do pleito eleitoral”. Tendo em vista que a escolha dos 

diretores até o primeiro pleito eleitoral que ocorreu em 2010 foi por indicação do 

legislativo municipal, é possível destacar que há, na nova legislação, a intenção de 

que haja transparência nas atividades de gestão do município, a fim de que a 

atuação e gestão do bem público, no caso a escola, seja feita de modo a privilegiar a 

população que a ela recorre e não interesses privados (APARECIDA DE GOIÂNIA, 

2009). 

O artigo 32 trata das reuniões que as chapas poderão realizar para incentivar 

a participação da comunidade. E seguindo essa lógica, o artigo 33 destaca que será 

proibida a participação político-partidária e também de instituições, sejam públicas 

ou privadas, durante a campanha eleitoral. A presença desses artigos assegura, aos 

envolvidos no processo de escolha de diretores, a possibilidade de criação de uma 

gestão democrática, por meio da participação paritária e que demonstra a 

consonância com os dispositivos legais da educação nacional (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2009). 

Quanto aos que estão habilitados a votar, o artigo 47 assim define: 

 
Art. 47 - Poderão votar: I - Os Professores e os Servidores Administrativos 
efetivos, integrantes do quadro funcional da Instituição; - o Pai ou a Mãe ou 

o Responsável Legal do(a) aluno(a) menor de 18 (dezoito) anos; II - o Pai 



ou a Mãe ou o Responsável Legal do(a) aluno(a) menor de 18 
(dezoito) anos; III - os próprios alunos matriculados e frequentes, acima 

de 12 (doze) anos. IV – caso (a) o servidor(a) possua 2 (dois) cargos na 
mesma Instituição, votará apenas uma vez; V - se o Servidor for modulado 
em mais de uma Instituição, exercerá o direito do voto em todas elas; VI - 
não deverá constar nas Folhas dos Votantes o nome de Pais, Mães ou 
Responsáveis de alunos com mais de 18 (dezoito) anos. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2009) 

 

Após eleitos, a referida lei ainda preceitua: 

Art. 69 - A direção eleita deverá, obrigatoriamente, antes da posse: I - 
participar de curso de formação, promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação e, II - não ter nenhum outro vínculo de trabalho, conforme o 
disposto na Lei Complementar nº 013, de 26 de setembro de 2006, art. 103: 
"É vedado o exercício concomitante de função de confiança de Diretor e/ou 
Secretário-Geral de Escola Municipal, com cargo efetivo, em comissão, 
função de confiança ou emprego permanente, em outro Município, no 
Estado, na União ou na iniciativa privada", comprovado por meio de: a) 
Declaração expedida pela Agência Goiana de Administração e Negócios 
Públicos; b) Declaração comprovando não possuir outro cargo técnico na 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, expedida pela Diretoria de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração; c) Declaração 
expedida pela Secretaria Municipal de Administração de Goiânia. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 

Os avanços da Lei Ordinária nº 2861/2009 são notáveis na estruturação da 

eleição para diretores no município de Aparecida de Goiânia, pois apresentam 

pontos que destacam: a participação de toda a comunidade escolar, transparência 

nas ações eleitorais, definição clara de regras aos candidatos, obrigatoriedade de 

participação de cursos antes de assumir a função, dentre outros pontos relevantes 

ao município. Isso é de extrema relevância para um município que passou mais de 

80 anos tendo o corpo gestor de suas escolas indicado pelo poder legislativo 

municipal, estando, na maioria dos casos, a serviço dos interesses dos vereadores e 

não da educação. Não há a intenção, neste texto, de estabelecer o “santo e o 

profano” na escolha de diretores, colocando como única saída a eleição para se 

constituir a gestão democrática, visto que isso, por si só, não é o bastante. Mas há, 

sim, a defesa pela escolha de diretores por meio do voto da comunidade escolar, por 

entender a necessidade de constituição de relações democráticas na escola pública 

brasileira, percebendo esse momento como uma possibilidade de formação para a 

democracia.   

 
 
3.3 A ELEIÇÃO DE DIRIGENTES ESCOLARES E A PRÁTICA DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA NA VISÃO DE PROFESSORES E EQUIPE GESTORA 



 

A eleição para diretores é um momento de discussão da realidade da escola. 

Essa circunstância propícia ao debate pode, muitas vezes, gerar atrito entre a 

equipe, quando há a defesa de opiniões diversas e a pouca habilidade para o 

diálogo. O processo de eleição para diretores pressupõe a conversa entre os pares 

e a discussão da realidade escolar. E isso irá requerer dos envolvidos a habilidade 

da convivência baseada no respeito, para que a democracia se efetive no processo 

eleitoral. Com base nessas percepções que se destacam neste estudo, é relevante a 

eleição como prática democrática, a fim de promover a democratização das relações 

escolares. 

A pesquisa realizada por meio de questionário foi dividida em duas partes, 

sendo a primeira referente à eleição em si, e a segunda voltada para a realidade da 

gestão após as eleições. 

 

3.3.1 A ELEIÇÃO PARA DIRETORES: PROCESSO EM ANÁLISE 
 
 

A primeira pergunta do questionário objetivou levar os respondentes a 

identificar os sujeitos que compõem as eleições para diretores no município de 

Aparecida de Goiânia. A motivação para inclusão dessa questão vem de duas 

vertentes, sendo a primeira a identificação de como o pleito eleitoral se constitui de 

fato, e a segunda, para averiguar o envolvimento dos poderes executivo e legislativo 

no processo de escolha de gestores diante da trajetória da rede. 

Os respondentes identificaram os sujeitos que fazem parte do processo de 

eleição para diretores na escola que trabalham da seguinte forma:  



 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos dois grupos de respondentes, os professores figuram com 100% de 

participação nas eleições, sendo que, para os professores, houve uma diferença de 

identificação quanto aos demais servidores da escola, pais, alunos e técnicos da 

Secretaria de Educação. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  



Com esses dados, duas vertentes necessitam ser analisadas, sendo elas a 

primazia docente e o envolvimento de servidores municipais lotados na Secretaria 

de Educação.  

Sobre a primazia docente, é interessante retomar a legislação, pois esta 

afirma que a comunidade escolar é definida como conjunto de pessoas que compõe 

os segmentos que atuam na escola. No entanto, não há a definição desses 

segmentos, uma vez que a CF de 1988 apenas prevê que a educação seja 

“promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]”, colocando, desse 

modo, a participação como meio de promoção da educação pública (BRASIL, 1988). 

Entretanto, o que se percebe é que ainda prevalece, nas escolas analisadas, 

a noção de que o professor ainda é o destaque nas decisões importantes da escola, 

sendo os demais sujeitos colaboradores e a comunidade relegados a posições de 

menor participação. Mendonça (2000, p. 96) problematiza a maior participação dos 

professores em detrimento de outros segmentos que compõem a realidade escolar e 

assim afirma: 

 
[...] É certo que ela pode ser atribuída ao seu maior grau de organização, 
mas não deve ser destacada uma implícita noção de competência 
específica que habilitaria os membros deste segmento a uma participação 
qualificada. Esse argumento tem sido utilizado como justificativa para que 
eleições se organizem com diferenciação de peso nos votos, atribuindo ao 
professor a hegemonia no processo e maior participação em colegiados.  

 

Conforme destaca o autor, há que se considerar a forma de organização dos 

professores quanto à noção de categoria, mas é válido destacar que a primazia 

docente pode gerar na escola uma noção perigosa, de grupos mais habilitados a se 

envolverem em decisões importantes da escola, excluindo, desse modo, o princípio 

de participação já preceituado pela própria Carta Magna. Essa compreensão pode 

também se tornar mais um entrave para a gestão democrática de fato, à medida 

que, ao se categorizar, se estabelece níveis de importância, ferindo então a vivência 

democrática. 

Entendo a educação como prática social que não se limita apenas à 

escolarização institucionalizada, mas que tem como lócus privilegiado a escola, não 

se podendo compreender, portanto, as políticas de democratização submissas à 

lógica utilitarista do processo produtivo. Desse modo, a escola e suas ações não 

podem estar a serviço da lógica do mercado e mesmo dos padrões democráticos 

instituídos. Necessária é, pois, a retomada ou a consciência de seu papel político-



institucional de formação social, com vistas à construção de uma sociedade 

democrática. Daí a necessidade de construção de um processo eleitoral em que não 

haja primazias ou mesmo privilégios de categorias, visto que se entende a real 

importância da participação de todos os envolvidos no processo de tomada de 

decisão na escola (DOURADO, 2001).  

Com base na Lei nº 2861/2009, que institui as eleições para diretores em 

Aparecida de Goiânia, a comunicação das eleições deverá ser feita respeitando os 

seguintes critérios: 

 
Art. 16- A confecção do material para a realização e divulgação das eleições 
de Diretores(as) das Instituições que compõem a Rede Municipal de Ensino 
será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
§ 1º - Os documentos de divulgação serão afixados em local visível, em 
todas as Instituições que compõem a Rede Municipal de Ensino. 
§ 2º - A divulgação do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão 
Eleitoral da Instituição. 
§ 3º - O processo eleitoral poderá ser deflagrado somente após a 
homologação das candidaturas, pela Comissão Eleitoral da Instituição. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 

Quando inquiridos se foram convidados ou não para a participação nas 

eleições, 55,4% dos professores, o que corresponde a 31 respondentes, disseram 

que sim, já 44,6%, sendo 25 respondentes, afirmaram não terem sido convidados. 

Entre os membros da equipe gestora investigados, 100%, ou seja, os três 

respondentes afirmaram ter sido convidados a participar do processo de eleição 

para diretores. 

Aos que responderam “SIM”, foi solicitado que identificasse a forma de 

convite sobre a sua participação nas eleições, sendo assim elencados: 

 



 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no artigo 16, da Lei nº 2861/2009, e nas respostas acima, pode-se 

compreender que, de fato, houve na escola a divulgação formal das eleições, quanto 

à afixação em murais e também foram destacadas as informações nas reuniões 

ordinárias e convites realizados pelas chapas. Diante disso, o percentual de 

professores que alega não ter sido convidado a participar do processo de eleição 

para diretores não se justifica a priori, já que a determinação legal demonstra ter 

sido cumprida. Para averiguação quanto ao “não convite”, alegado por 44,6% dos 

respondentes, o instrumento da pesquisa não permitiu essa análise. 

Ainda foram questionados quanto à participação dos mesmos nas eleições. 

No grupo de professores, 82,1% afirmaram que participaram do processo de eleição 

para diretores, sendo então 46 dos 56 respondentes, já 17,9% afirmaram não terem 

participado do processo eleitoral. Na equipe gestora, houve 100% de participação 

nas eleições para diretores escolares. 

Para melhor compreensão da forma de participação, foi solicitado aos 

respondentes que identificassem o modo de seu envolvimento com o processo de 

eleição. 



 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme os dados acima, é possível identificar que a maior participação dos 

dois grupos de respondentes refere-se ao voto em si e não ao processo eleitoral 

para diretores como um todo. Esse fato se deve a alguns fatores, podendo ser eles: 



pouca experiência democrática na escola, o modelo de democracia no Brasil ou 

mesmo dificuldades de participação efetiva em atividades que exijam diálogo. No 

entanto, é interessante verificar que, no grupo de professores, há participação 

intensa por meio do voto, sendo as demais possibilidades pouco exploradas. Já no 

grupo de gestores, o voto permanece como a maior participação, embora houvesse 

um percentual maior quanto ao envolvimento com o processo eleitoral em si. Esses 

dados podem trazer à tona questões interessantes, uma vez que o envolvimento 

com chapas, discussões, conversas com os colegas podem dar abertura a novos 

canais de comunicação, podendo ainda criar, na escola, a cultura da discussão da 

realidade e um envolvimento na dinâmica democrática. Este é, pois, um exercício 

interessante de vivência cotidiana e de extrema relevância para a formação de 

práticas democráticas com caráter contínuo. 

Nesse sentido, é interessante destacar aqui as respostas quando os mesmos 

são inquiridos a identificar a melhor forma de escolha de diretores, ficando da 

seguinte forma: 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Enquanto no grupo de gestores há unanimidade quanto à eleição, no grupo 

de professores um percentual pequeno, porém, merece destaque, pois defende o 

concurso público como melhor forma de escolha dos gestores. 



 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse destaque se faz necessário à medida que a justificativa se esbarra na 

pouca experiência com a vivência democrática e mesmo temor em vivenciar a 

democracia e suas responsabilidades. Essa afirmação pode ser feita com base nas 

respostas dissertativas que os respondentes foram levados a justificar suas escolhas 

sobre a questão acima.  

Dentre as respostas dos defensores do concurso público, destacam-se três: 

Através do concurso terá menos desentendimento com relação as eleições. 
(Q. 35) 
A forma como está sendo agora, pelo voto da comunidade, é mais ou 
menos como eleição de políticos. Existe partidarismo: Sou a favor de 
concurso. (Q. 44) 
Concurso público (prova) a cada três anos para o cargo, primeiramente; 
depois eleições com a comunidade escolar (pais, funcionários, alunos). (Q. 
49) 

 

 O concurso é visto pelos respondentes como forma de evitar o confronto 

propício do processo eleitoral. Assim se pode afirmar também que a pouca 

experiência com a democracia nas eleições ainda traz um sentimento de estranheza 

com as particularidades de algo que pode ser considerado como novo no município 

em estudo. É válido destacar aqui que, conforme dito anteriormente, o processo de 

eleição pretende trazer para discussão os problemas vivenciados na gestão escolar. 



Esse processo pode, muitas vezes, gerar atritos entre os envolvidos, à medida que, 

ao se questionar ações da gestão anterior, esse fato pode ser entendido como 

ataque às pessoas que lá estavam e não como análise dos problemas enfrentados 

no cotidiano escolar. 

Também se pode extrair da fala dos defensores do concurso público a defesa 

pelo mesmo para suprimir desentendimentos e/ou partidarismo, o que pode dar 

indícios de pouca prática diária de debates sobre a realidade da própria escola e a 

defesa de ideais e projetos. Quando há discussões coletivas sobre a realidade da 

escola, há também um processo de politização dos envolvidos, o que torna a eleição 

em si apenas um momento a mais para essa atividade. No entanto, quando isso só 

é vislumbrando em períodos de eleição, além da estranheza com a prática, há 

também a falta de habilidade para a administração dos conflitos que são próprios e 

saudáveis nesse processo. 

De acordo com Dourado (2001, p. 80), 

[...] quaisquer políticas que se voltem para a democratização das relações 
escolares devem considerar o contexto em que elas se inserem, as 
necessidades daí decorrentes e as condições objetivas em que elas se 
efetivam. 
 
 

Desse modo, o que se pode compreender é que há também, na fala dos 

defensores do concurso público, subsídios para a compreensão de que há a 

necessidade de mais exercício democrático no interior da escola. Entende-se que a 

prática democrática não se limita à formalização da escolha dos gestores por meio 

do voto, mas com atividades diárias de discussão e análise da própria realidade da 

escola, construindo, desse modo, um fazer democrático diário e contínuo. 

A questão seguinte do questionário solicitou aos sujeitos investigados que 

explicassem a escolha da questão anterior, sendo incisivas as respostas na defesa 

da eleição para diretores. Seguem algumas dessas proposições escritas pelos 

professores: 

 

 Sendo um pleito democrático, a comunidade, que está dentro da escola, 
pois, cada aluno representa parte dessa comunidade, poderá participar 
efetivamente dos processos que ocorrem na vida escola de todo o alunado. 
(Q. 06) 
 Acredita-se que para uma gestão ser democrática precisa ter a participação 
de seu corpo interno e externo, ou seja, a sociedade. 
Assim, a comunidade terá como cobrar maiores resultados da pessoa 
elegida. (Q.18) 



O melhor modelo da escolha de diretores, em minha opinião, tem que ser 
eleito pelo voto da comunidade, pois a comunidade e escola é que 
vivenciam cada realidade da escola. (Q. 30) 
Se o processo é democrático, conforme indicativo das leis que regem a 
educação brasileira tem que haver eleição. (Q. 31) 
 O voto da comunidade se justifica pelo fato de a mesma estar presente no 
dia a dia da escola enquanto pais, responsáveis, alunos, professores e 
demais funcionários. Neste sentido a comunidade tem legitimidade para 
escolher seu representante. (Q. 32) 
 O melhor modelo de escolha para diretores é aquele que engloba toda a 
comunidade escolar, e que esteja dentro das conformidades legais. (Q. 42) 
 Para mim o melhor modelo de escolha de diretores é a eleição com a 
participação da comunidade, porque na verdade a escola não é diretor e 
nem dos professores, e sim da própria comunidade. (Q. 53) 
 Porque quem tem o direito de escolha, é para quem o serviço é prestado. 
(Q. 54) 
 

De acordo com as falas acima, é possível identificar, nos respondentes, a 

consciência de que a escolha por meio do voto da comunidade cria melhores 

condições para a gestão em si. Conforme explorado no primeiro capítulo, a eleição 

quebra a lógica da indicação, não apenas no sentido de não permitir que os cargos 

de gestão sejam cabides de emprego, mas também no que diz respeito ao 

envolvimento de todos da comunidade, como identificado nas falas acima. Esse fato 

reforça que a eleição para diretores não possui um fim em si mesmo, mas trabalha 

na perspectiva de criar, no interior da escola, práticas democráticas, nas quais 

permitirão aos envolvidos no processo escolar sua emancipação como sujeito do 

processo (MENDONÇA, 2000; DOURADO, 2001). 

No grupo gestor, assim como os professores, é possível identificar a 

consciência de que a eleição para diretores não marca apenas um momento isolado 

no qual se escolhe o grupo gestor, mas sim o estabelecimento de práticas de 

participação coletiva. 

 
 Para que seja de forma democrática. (Q. 03) 
 Liberdade de escolha, novas possibilidades e outras visões. (Q. 04) 
 A escolha de diretores através de eleições, pelo voto da comunidade 
fortalece a democracia, exige a participação coletiva, destitui o autoritarismo 
envolvendo a todos nas tomadas de decisões de forma saudável, 
contribuindo positivamente para o exercício da educação. (Q. 02) 

 

Os dados revelam que há a consciência, nos respondentes, quanto à eleição 

para diretores como forma mais indicada para que a gestão democrática se efetive, 

sendo o concurso público para o cargo citado como saída para possíveis problemas 

oriundos do pleito eleitoral. A antiga prática de escolha dos diretores pelo poder 

legislativo ficou com 0% de identificação dos respondentes, percebendo-se, com 



esse resultado, que há a consciência de avanços rumo à democratização com a 

superação da lógica da indicação. Desse modo, é possível afirmar que o domínio 

dos vereadores sobre as escolas municipais, na qual a mesma era utilizada como 

meio de angariar votos, foi de certo modo superada, à medida que a figura do 

vereador desaparece do processo de escolha do gestor educacional. No entanto, é 

necessário destacar o temor de alguns professores em participar, temendo 

retaliações e mesmo falas que trouxeram o termo “partidarismo” durante questões 

discursivas. Isso pode denotar possíveis formações de grupos no interior do 

processo eleitoral, que podem camuflar personalidades políticas. Esse fato merece 

destaque à medida que a gestão da escola poderá estar agora a serviço do público 

e não mais dos interesses privados. 

 

 

3.3.2  ELEIÇÕES PARA DIRETORES: BREVE VISÃO SOBRE AS POSSÍVEIS 
MUDANÇAS NA GESTÃO DA ESCOLA 
 
 

Por entender que a gestão democrática pressupõe participação e 

envolvimento de todos, é interessante compreender como os sujeitos da pesquisa 

identificam a nova estrutura de poder que se forma no interior da escola a partir da 

eleição para diretores. A participação é vista como caminho para efetivação da 

gestão democrática, devendo estar todos os segmentos da comunidade escolar 

compondo o processo de decisão da escola. É por meio desse movimento que pode 

ter início, na eleição para diretores, um dos caminhos para a qualidade do ensino, à 

medida que se pensa a educação como instrumento de emancipação do indivíduo. 

Nesse sentido, Dourado et al (2003, p. 20) afirmam: 

 
A democratização da gestão é defendida, sob essa ótica, como 
possibilidade de melhoria da qualidade pedagógica do processo 
educacional das escolas, da construção de um currículo que considere 
agentes envolvidos na escola (diretor, professores, alunos, técnico-
administrativos), da participação efetiva da comunidade na definição de 
objetivos e finalidades e no desenvolvimento da dinâmica escolar. Ou seja, 
a gestão democrática implica um processo de participação coletiva e, desse 
modo, a sua efetivação na escola pressupõe a criação de instâncias 
colegiadas de caráter deliberativo, bem como implementação do processo 
de escolha de dirigentes escolares, com a participação de todos os 
segmentos da comunidade escolar na construção do projeto político-
pedagógico e na definição e acompanhamento da aplicação dos recursos 
recebidos pela escola. 

 



No bloco voltado para a compreensão dos processos de gestão da escola, os 

respondentes foram levados a identificar os sujeitos que compõem a estrutura de 

decisões na escola. A pergunta direcionada a este quesito trazia a seguinte redação: 

“Quem participa do processo de decisão na escola em que trabalha?” As respostas 

foram as seguintes: 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A disparidade de representação para os respondentes concentra-se mais no 

grupo dos professores, já que, nas respostas dos gestores, não há diferença 

significativa. Há, por parte dos respondentes, a consciência de que os professores 

participam ativamente do poder de decisão. Analisando o histórico do município, 

esse é um fato de vitória da categoria, à medida que está requerendo para si um 

espaço que já deveria ter ocupado. No entanto, quanto aos demais servidores, há 

uma queda significativa. Os técnico-administrativos e servidores que atuam como 

auxiliares de serviços diversos não chegam a 70% de participação nas decisões, 

reafirmando a primazia docente já discutida neste texto. É interessante destacar que 

a participação dos pais e alunos é identificada com os menores percentuais. 



 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Grupo Gestor, o dado se mantém quanto à participação de os pais 

estarem em menor percentual. Esse dado merece destaque à medida que, como 

defende Gutierrez e Catani (2001), a relação que se estabelece no interior da escola 

pública é definida como uma “relação entre desiguais”, visto que esta escola lida 

com o Brasil real, com todas as suas mazelas e dificuldades. De todo modo, a 

escola cobra dos pais essa participação, mas é necessário entender se esta mesma 

escola está de fato aberta a essa participação. Recuperando a discussão feita no 

primeiro capítulo, podemos destacar, na fala dos autores: 

 

 [...] Isto significa dizer que quando falamos em gestão participativa no 
âmbito da escola pública estamos nos referindo a uma relação entre 
desiguais onde vamos encontrar uma escola sabidamente desaparelhada 
do ponto de vista financeiro para enfrentar os crescentes desafios que se 
apresentam e, também, uma comunidade não muito preparada para a 
prática da gestão participativa da escola, assim como do próprio exercício 
da cidadania em sua expressão mais prosaica. (Ibidem, p. 69) 

 

Além do desaparelhamento da escola, tanto no que diz respeito à estrutura 

física, muitas vezes, quanto ao despreparo para a vivência democrática, há que se 

considerar que a gestão democrática exige a participação e a integração de todos os 



envolvidos.  Exige também colocar em igualdade aqueles que tiveram acesso ao 

conhecimento, à formação superior, no caso os professores, com os pais e mesmo 

os demais servidores da escola, que são cidadãos que não tiveram acesso a essa 

formação superior. Essa relação desigual se expressaria não apenas na dificuldade 

de os pais participarem, mas também de os professores verem essa participação 

com peso igual à sua participação.  

A participação pode ser entendida por meio de duas vertentes: a primeira 

sendo um meio de conquista da autonomia, uma prática “formativa, como elemento 

pedagógico, metodológico e curricular” (LIBÂNEO, 2008, p.139); a segunda vertente 

percebe a participação como um “processo organizacional em que os profissionais e 

usuários da escola compartilham, institucionalmente, certos processos de tomada de 

decisão” (LIBÂNEO, 2008, p.139).  A primeira vertente remete a quebrar os muros 

simbólicos que envolvem a escola, levando a mesma à interação mais intensa com a 

comunidade da qual faz parte. Desse modo, pais, alunos, professores e demais 

funcionários vão aprendendo a ser parte do processo de decisão da escola. Na 

segunda vertente, a participação já é componente dos objetivos da escola, sendo o 

espaço escolar um ambiente de “compartilhamento de valores e de aprender 

conhecimentos, desenvolver capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas e 

estéticas” (LIBÂNEO, 2008, p.139). Essa vivência é, pois, a responsável pela 

formação para a vida social como um todo. 

Apesar da importância da participação para o processo de formação 

democrática, ainda há certos limites para a comunidade, tendo em vista o pouco 

envolvimento dos mesmos, em virtude de uma ideia ainda presente de que não 

haveria uma preparação desse segmento para ocupar um espaço igualitário no 

cenário escolar. Mendonça (2000, p. 103) assim se expressa: 

 
A resistência dos professores à participação comunitária na escola pode ser 
aferida pelo esforço e pela pressão que esse segmento desenvolve para 
manter sua hegemonia. E, na medida em que os processos de participação 
dos demais segmentos da comunidade escolar se ampliam, aumentam, 
também, os conflitos de interesses, estabelecendo-se, por vezes, uma 
verdadeira guerra de segmentos. O reconhecimento deste fato como um 
problema pôde ser empiricamente constatado em alguns registros 
encaminhados pelos sistemas de ensino. 

 

Numa das respostas dissertativas do grupo de professores sobre a eleição, 

houve uma resposta que demonstra que esse tipo de percepção ainda permeia a 



escola pública. A respondente identifica que cabe aos “funcionários” maior poder de 

voto e, portanto, de escolha. 

 
Porque o voto dos funcionários decide melhor a pessoa quem vai dirigir a 
escola, pois um funcionário da escola decide melhor e sabe mais da 
realidade da escola. (Q. 20) 

 

A resposta acima demonstra que ainda há a defesa de que os pais, e mesmo 

a comunidade local, não estejam de fato preparados ou aptos para o envolvimento 

com a gestão escolar, devendo, desse modo, não se aterem às decisões da escola. 

Também é possível identificar falas, nas quais os usuários são considerados como 

incapazes de participar da gestão, embora sejam cobrados para auxiliar os filhos 

nos estudos em casa. Há ainda a ideia de que os pais ou a comunidade são 

necessários na escola, quando a questão envolve os trabalhos manuais, como a 

manutenção do prédio público, já que isso não interferiria nas decisões 

administrativas e pedagógicas. Nesse caso, o argumento, muitas vezes utilizado, é o 

despreparo dos pais para esta participação, sendo válido destacar também que o 

envolvimento da comunidade gera, na escola, divisão de poder. Isso porque não 

caberá a uma única pessoa, o diretor, ou mesmo a um pequeno grupo de pessoas, 

as decisões quanto à realidade da escola, mas sim por meio da participação dos 

demais envolvidos, levantando discussões acerca do cotidiano escolar. E, por meio 

desse exercício de coletividade, pensar as soluções cabíveis à escola. Nesse 

sentido, a gestão democrática implica não apenas a participação na gestão, mas a 

promoção diária e contínua de práticas que levem à gestão da participação 

(MENDONÇA, 2000; LIBÂNEO, 2008). 

Na tentativa de compreender a visão dos respondentes quanto às 

contribuições da eleição para diretores na construção de uma gestão democrática na 

realidade analisada, os respondentes trouxeram os seguintes dados. No grupo dos 

professores, 85,7% afirmam que a eleição trouxe ao cotidiano da escola a 

possibilidade de uma gestão democrática, já 14,3%, o que corresponde a oito 

professores, afirmam que a eleição não tem gerado práticas de fato democráticas no 

interior da escola. Já no grupo gestor, 100% afirmam que a eleição contribuiu para a 

gestão democrática. 

No grupo de professores, mais de 85% defendem a eleição como um dos 

caminhos da construção democrática na gestão. Já no grupo dos gestores, 100% 



defendem que esse é o caminho a ser trilhado. Quando levados a justificar suas 

respostas, falas interessantes são suscitadas pelos professores: 

 

Porque todos os seguimentos podem exercer esse direito na prática de 
acordo com a vontade da comunidade local e escolar. (Q. 03) 
 O voto é o que possibilita a participação dos interessados na escolha 
daquele que assumirá o cargo. (Q. 04) 
 Democrática não seria bem a definição, mais ou menos permite que as 
escolas e o cargo de diretor não seja usado como cabide de emprego 
favorecendo políticos e seus interesses individuais. (Q.16) 
 Sim, pois a vivência da comunidade tem mais facilidade para resolver e 
opinar diretamente da escola. (Q.17) 
 A eleição para diretores é um caminho fundamental para se ter uma escola 
democrática, mas nem sempre isso acontece. Ela é uma possibilidade, um 
meio caminho andado, ela permite que o grupo cobre mais da direção, 
decisões favoráveis a escola. (Q. 25) 
Acredito que por processo de escolha as pessoas podem escolher o que 
acreditam ser melhor para a escola. E caso não haja resposta positiva, 
podem retirar. (Q. 28) 
O voto para diretores é uma conquista, porém está longe de tornar a gestão 
democrática. A democracia deve se pautar na escuta dos envolvidos no 
processo, tomada de decisões coletivas, discussões sobre a realidade da 
escola e os conflitos que permeiam o processo. (Q. 33) 
 Quando escolhemos nossos representantes nos tornamos partícipes de 
todo o processo. (Q. 34) 
Porque a escola é composta por todos que estão no processo escolar, 
devendo, portanto, representar todos os seus membros. (Q. 42) 
 O objetivo é esse, pois, a partir do momento que escolhemos os gestores, 
esses se sentem mais responsáveis no sentido de dar satisfação do que 
está realizando e nós cobramos de acordo com suas propostas. (Q. 48) 
 
 
 

É possível identificar, na fala dos respondentes, que há uma consciência 

quanto aos limites da eleição para diretores, uma vez que a mesma não é vista 

como a solução imediata dos problemas da escola. No entanto, essa prática já é 

identificada como sendo um caminho para a formação de ações pensadas a partir 

da participação de todos os envolvidos. Para exercer o direito do voto, a comunidade 

como um todo foi, na verdade, convidada a decidir sobre a realidade da escola, o 

que gerou o despertar de discussões e da noção de fazer parte dos processos 

estabelecidos no interior da escola. Esse movimento, sem dúvida, propiciou não 

apenas a extinção da indicação política para cargos de gestão, mas também a 

divisão de poder no interior da escola. Isso porque, nesse processo, houve não só 

um maior envolvimento de mais sujeitos, como também a noção de que a escola 

pública é um bem da comunidade que precisa, prioritariamente, ser pensada e 

organizada a partir das necessidades daqueles que são seu motivo de existência. 

 



Acredito que a escolha dos diretores por meio do voto da comunidade já é 
uma forma de democracia, mas o exercício da gestão democrática deve ser 
diário e constante ou então ele tende a se perder pela falta de 
esclarecimento do que é a democracia. (Q. 02) 
Sim, mas para torná-la democrática é preciso não só pelo direito de escolha 
pelo voto, mas em tomadas de decisões. (Q. 03) 
 Desde que a deliberação das decisões e descentralização do poder se 
tornem realidade. (Q. 04) 
 

 

Entende-se que há a percepção de que a escolha pelo voto da comunidade 

trouxe benefícios para a escola, visto que a mesma não está sendo usada para fins 

de interesse privado, como foi muito bem destacado na resposta do Q.04. No 

entanto, há um incômodo notório na fala dos respondentes sobre a interferência da 

secretaria de educação, sendo o diretor visto como mero “garoto de recados” de 

intenções do sistema. Mediante os limites desta pesquisa, não foi possível identificar 

se tem havido, no município, um cerceamento quanto à autonomia da escola, ou se 

tem ocorrido uma confusão quanto às expectativas da gestão democrática em gerar 

uma escola soberana.  

Outro fato relevante a ser destacado em algumas das respostas acima refere-

se à influência do conceito de democracia de representação, uma vez que, na 

arguição do respondente, o diretor é visto como alguém a ser cobrado ou mesmo 

retirado do posto quando não cumprir com suas determinações. É ainda válido 

destacar que a gestão democrática pressupõe participação não apenas nas 

eleições, mas em todas as atividades da escola. 

Pode-se destacar também, na percepção dos respondentes, que a eleição 

para diretores é uma possibilidade da gestão democrática, vendo-a, inclusive, como 

uma prática que está sendo histórico e coletivamente construída pelos envolvidos 

nesse processo. 

Pode-se perceber determinada frustração com a gestão após a eleição para 

diretores, na medida em que há a afirmação de que a gestão ainda assim tem sido 

“arbitrária e autoritária”, e com poucos momentos de convivência democrática. Outro 

ponto é a interferência da secretaria municipal no cotidiano escolar que pode ser 

atribuída às atuais políticas gerenciais que cobram bons resultados e atribuem à 

gestão um papel central na condução do processo. 

 

 

 



De modo geral, os professores afirmaram: 

 

Após a escolha do diretor pela comunidade o mesmo fica submisso aos 
nossos representantes da secretaria de educação. São desrespeitosos e 
viram garotos de recado onde o secretário manda recados e ameaça, 
pedindo que o diretor repasse na íntegra. (Q. 22) 
 A autonomia da escola é muito limitada, comprometendo o processo de 
decisão coletiva. Ainda há muita intervenção dos órgãos administrativos, 
ordens de "cima pra baixo" (Q. 31) 
 Em praticamente todas as propostas das chapas a frase "gestão 
democrática" se faz presente, no entanto, ao assumir o cargo, os gestores 
se tornam extremamente arbitrários e autoritários, inexistindo democracia, 
diálogo e trabalho em equipe. (Q. 32) 
 Apenas a escolha dos diretores não, pois muitas decisões são impostas 
pela Secretaria de Educação. (Q. 40) 
Opto por parcial, sendo que não é totalmente democrático porque muitas 
decisões não são tomadas em comum acordo com o corpo docente, e sim o 
que a Secretaria de Educação ordena. (Q. 55) 
 
 

Com base nas respostas acima, há que se entender que a escola faz parte de 

um sistema e como tal não há possibilidades de fazer regras para além do sistema e 

mesmo da legislação. Os servidores da secretaria de educação, pela própria 

legislação municipal que institui a eleição para diretores, são colocados como 

agentes ativos no processo de democratização do município. Desse modo, a 

presença desses servidores na escola não deveria ser vista de forma negativa, mas 

sim como meio de diálogo direto com aqueles que estão operando o sistema de 

ensino. Como o sistema educacional tem como centro de todo processo a unidade 

escolar, é nesse espaço de educação formal que se realizam todos os objetivos 

educacionais. As políticas educacionais e seus objetivos devem primar para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira adequada, mas não se 

esquecendo que a autonomia se faz não de maneira deliberada, mas como 

componente de um sistema de ensino (SILVA, 1996). 

Defender a autonomia para a escola não significa encará-la como uma 

instituição independente de um sistema, mas como parte de um todo que possui a 

habilidade de fazer escolhas e criar sua realidade, não sendo passiva na aceitação 

de padrões pré-estabelecidos que não respeitam suas particularidades. A autonomia 

exige responsabilidade e comprometimento com o desenvolvimento do ser 

autônomo, sendo, pois, um processo e não um estado. Esse processo só se 

mantém por meio do sujeito concreto que, por meio de práticas, cria mecanismos e 

circunstâncias propícias ao desenvolvimento da autonomia (SILVA, 1996). 



Este texto apropria-se do conceito de Silva (1996, p. 110) sobre escola 

autônoma: “a escola autônoma será aquela que tenha sujeitos coletivos 

interessados em sua manutenção e que, de forma democrática e pluralista, 

elaborem o próprio projeto educacional que, submetidos às autoridades do sistema 

escola, seja aprovado”. 

Mesmo entendendo os limites da autonomia da escola pública, destaca-se 

que a escola opera dentro de um estado burocrático, no qual há mecanismos de 

dominação que regem essa relação. Silva (2009, p. 100) define esse processo da 

seguinte forma: 

 
O poder burocrático imprime à instituição escolar uma lógica centrada em 
uma visão instrumental, baseada na tarefa e nas obrigações técnicas. 
Nessa perspectiva, a ação na instituição escolar segue uma decisão 
externa, deliberada e claramente identificada com as orientações 
educacionais definidas pela estrutura hierárquica do Estado. Na lógica de 
funcionamento que orienta o poder burocrático, há certo grau de 
consensualidade em torno de planos e objetivos a serem alcançados que 
possibilitam a existência de um sistema de preferências completo. Nesse 
sistema, as alternativas são previamente conhecidas e capazes de oferecer 
determinados sentidos e escolhas possíveis [...]. 
 

Desse modo, é necessário destacar que o rompimento com as práticas 

patrimonialistas não é simples. Nesse sentido, um ambiente propício à discussão e 

vivência democrática torna-se saída para a construção de um sujeito coletivo capaz 

de construir modos de agir democráticos no interior da escola pública brasileira. 

Quando inquiridos a identificar as práticas que pudessem identificar a vivência 

democrática no cotidiano escolar, as respostas dos professores foram as seguintes: 

a) Professores: 

 



Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o grupo gestor, as vivências construídas após a eleição foram:  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme respostas acima, é possível identificar que, mesmo com as 

dificuldades encontradas para a efetivação de uma gestão democrática, tem havido, 

nas escolas pesquisadas, práticas democráticas que viabilizam a formação para a 

emancipação. Resgatando a afirmação de Paro (2008), o caráter político do ato 

educativo está na formação que leva os envolvidos a repensar a própria realidade, 

criando, desse modo, meio de superação da dominação. Desse modo, o caminho 

para a democracia, criado no município de Aparecida com a eleição para diretores, 

tem possibilitado a abertura para os demais meios de estabelecimento da 

democracia na escola. 

Para finalizar o questionário, foi feita a seguinte pergunta: “Você considera a 

gestão de sua escola democrática?” Ainda se pediu a justificativa da escolha na 

questão anterior. As respostas deixaram pontos problemáticos da gestão de cada 

escola em evidência, mas, em outros casos, ressaltaram as mudanças positivas 

vivenciadas.  No grupo gestor, 100% afirmam que a gestão da escola é democrática. 

Já no grupo de professores, 87,5% afirmaram que a gestão da escola é democrática 

e 12,5% optaram por não. Isso deixa claro que, para um percentual de 

respondentes, o processo ainda necessita ser trilhado quanto ao alcance da gestão 



democrática em si. O interessante é que esses sete ou oito respondentes, que 

correspondem a esses 12,5%, aparecem durante todo o instrumento de coleta de 

dados com respostas que permitem o contraponto com os demais. Isso porque 

mantiveram sua posição quanto aos receios e reservas com as eleições e seus 

possíveis desdobramentos positivos na gestão das escolas. Esse dado traz de volta 

a discussão de que o alcance da gestão democrática não se faz por meio apenas de 

uma ação, como é o caso da eleição para diretores, mas necessita ser construído 

diariamente no interior da escola. É necessário destacar também a discussão 

levantada no primeiro capítulo quanto ao conflito vivenciado na gestão por meio da 

imposição da gerência como modelo de gestão, visto que essa perspectiva tem sido 

implantada por meio de políticas públicas. Essa forma de funcionamento é contrária 

ao estabelecimento da gestão democrática em si, porque coloca o gestor como 

responsável final pela escola. 

Levados a argumentar sobre a resposta acima, pôde-se encontrar os 

seguintes argumentos dos professores: 

 
Sim, porque as decisões que afetam diretamente os docentes são tomadas 
junto aos docentes, e os agentes de serviço diversos têm voz ativa em sua 
área. (Q. 04) 
 Porque as decisões são tomadas pela equipe escolar, através de 
discussões e voto. (Q. 05) 
O corpo docente e o discente opinam sobre as decisões tomadas na 
unidade escolar. A direção aceita sugestões, quanto aos procedimentos 
desenvolvidos. A direção não expõe os funcionários, são bastante 
compreensivos. (Q.14) 
 Eu acredito que sim, porque a diretora da escola sempre envolve os 
funcionários da escola e a comunidade nas decisões e repassam o que é 
feito com as verbas que chegam a escola. (Q. 20) 
 Porque as decisões são tomadas por todos os envolvidos no processo 
escolar. É sempre colocando e discutindo no grupo quais decisões são 
cabíveis. (Q. 26) 
Eu considero a gestão da escola democrática, pelo motivo de até o tipo de 
eleição é democrático, todos têm direito de opinar e escolher seus 
representantes através do voto direto, caracterizando, assim, democracia. 
(Q. 30) 
 É uma equipe que partilha decisões, discute ações, para transformar em 
prática. (Q. 34) 
A gestão não é significativamente democrática, pois existem normas e 
regras impostas pela secretaria municipal, que muitas vezes deixam os 
gestores sem autonomia. (Q. 42) 
 É flexível e democrática, considera opiniões, nova visão e solução dos 
problemas. (Q. 43) 
 Sim, esta tem sido bem agradável, retirando a decisão autoritária da 
Secretaria Municipal de Educação. (Q. 55) 
Pois na medida do possível as gestoras tentam fazer com que as ações 
sejam discutidas mesmo que depois o sistema as obrigue a fazer o 
contrário. (Q. 57) 
 



O destaque que se faz por meio das respostas acima centra-se 

prioritariamente no poder de decisão antes centralizado na mão do diretor e agora 

compartilhado com os demais. As falas apresentam esse movimento, à medida que 

trazem à tona que não apenas os gestores estão abertos a ouvir os envolvidos na 

rotina da escola, mas há também, por parte dessa comunidade, a consciência de 

que, por meio do voto, um canal de participação foi aberto, no qual todos podem se 

integrar à vida da escola em si. Conforme destacado no primeiro capítulo deste 

estudo e nas falas acima, esse movimento traz para a escola a possibilidade de 

construir práticas democráticas que poderão gerar resultados não apenas na rotina 

da escola, mas na formação para a democracia, promovendo, desse modo, um 

ambiente social favorável à emancipação dos indivíduos que têm acesso a essa 

educação. 

O grupo gestor traz respostas que caminham na perspectiva dos professores, 

à medida que reconhece o caminho rumo à gestão democrática, mas que também 

reconhece alguns limites. Isso pode ser analisado nas falas abaixo: 

 

É uma gestão onde a participação de todos está sempre presente, nas 
tomadas de decisões, no cotidiano, na construção do PPP e execução das 
atividades. (Q. 02) 
 Na maioria das vezes as decisões são tomadas em comum acordo. (Q. 03) 
Todas as decisões são tomadas mediante acordo com o grupo, com 
sugestões do grupo e quando não são possíveis, são comunicadas e 
justificadas. (Q. 04) 
 
 

Há quem afirme que a gestão da escola é democrática em sua forma de gerir 

as atividades, mas há argumentos contundentes quanto à forma com que a direção 

tem levado as decisões. É possível afirmar que esteja acontecendo problemas 

quanto ao entendimento da importância da participação de todos na gestão e nas 

decisões. Em questão de múltipla escolha acima, não é possível identificar o que 

ficou mais evidente quando convidados a argumentar. 

Há a identificação, por parte dos respondentes, quanto ao que eles 

denominam de gestão democrática. No entanto, diante das afirmações, pode-se 

afirmar que há, na verdade, um clima vinculado a acordos que são estabelecidos 

entre diretor e servidores, no qual o mesmo expõe as atividades a serem executadas 

e cobradas pela secretaria de educação, seguida de uma discussão superficial e 

posterior decisão pelo cumprimento. Esse acordo não pode ser considerado de todo 

negativo, se encarado como parte inicial de um diálogo democrático. Entretanto, 



quando o que se chama de democracia na gestão escolar se limita a esse passo 

que deveria ser apenas inicial, há um comprometimento da construção democrática 

na escola. 

Nesse sentido, é interessante destacar as seguintes respostas de 

respondentes que compuseram o grupo de professores: 

 
Acredito que para uma escola democrática todos devem estar cientes do 
que acontece em todos os âmbitos da escola e alguns assuntos acabam 
sendo velados, não discutidos ou para evitar discussões. (Q.16) 
 Porém, somos limitados em algumas decisões pelo sistema. (Q. 24) 
 Apesar dos professores levantarem assuntos a serem discutidos e tratados, 
a decisão final sempre é da direção. Não é escutado as críticas e temos que 
aceitar na maioria das vezes o que é imposto. (Q. 27) 
 Neste primeiro ano da atual gestão muitas atitudes estão sendo tomadas 
pela equipe gestora contra a vontade do grupo. Está havendo algumas 
imposições da "vontade" da gestora e muitas promessas de campanha, 
como a de reuniões coletivas não estão sendo cumpridas. (Q. 28) 
 A gestão da escola não é democrática, porque as decisões são tomadas 
unicamente pela equipe gestora. Por mais que as pautas sejam abertas ao 
grupo, sugestões e reclamações sejam pontuadas sempre prevalece a 
vontade da gestão, segundo qual é „a melhor‟. (Q. 32) 
 Percebo que a gestão toma as decisões e impõe aos professores e não 
acatam as solicitações do grupo. Além disso, o clima das reuniões é 
pesado, o grupo não se sente motivado e valorizado. (Q. 33) 
 Sinto falta de participação dos pais, clareza da prestação de contas e 
verbas aplicadas, elencar as prioridades no coletivo (aplicação dos 
recursos, autonomia quanto a alteração do calendário escolar, diretriz da 
SME, PPP disponível para os pais e professores. (Q. 49) 
 

Os pontos levantados são sérios, reforçando a ideia de que a eleição por si só 

não torna a gestão democrática, mas, ainda assim, é um caminho a seguir. O que é 

interessante problematizar, nesse momento, é a postura dos profissionais da 

educação que se encontram na situação de aceitação de uma gestão eleita pelo 

voto, mas que permanece com práticas autoritárias. Talvez esse fato possa ser 

explicado pela pouca experiência com a eleição para diretores, na qual o modelo 

anterior ainda esteja impregnado não apenas nos gestores, mas também na equipe, 

que ainda permanece não questionando os problemas vivenciados por não entender 

o poder que lhe foi concedido com a eleição. 

Ainda considerando a gestão democrática, houve, por parte dos 

respondentes, intensificação do desconforto quanto às intervenções da Secretaria 

de Educação. Essa interferência tem sido vista, inclusive, como um dos 

impedimentos para a efetivação da gestão democrática. Outro dado relevante 

pontuado é a necessidade de ampliação da participação dos pais, fato este que 

poderá se tornar um exercício interessante para os próximos anos no sistema de 



ensino de Aparecida de Goiânia. Isso porque cabe à escola o papel de criar 

mecanismos que viabilizem essa participação. 

A forte crítica sobre a interferência da Secretaria de Educação e o 

autoritarismo ainda presente na gestão da escola, na perspectiva de alguns dos 

respondentes, leva à compreensão de que as políticas gerenciais que marcam esse 

momento histórico têm forte cunho autoritário e se articula com raiz patrimonialista 

existente no município. As eleições foram um grande avanço, mas permanecem 

mais com características formais e legais do que práticas de vivências da gestão 

democrática. No entanto, é necessário o entendimento de que o rompimento com o 

patrimonialismo e mesmo com a lógica do privado no interior da estrutura estatal não 

se faz num único momento. Na verdade, só se pode alcançar a concretização da 

gestão democrática por meio da construção diária e contínua. Por fim, considera-se 

a eleição um passo primordial para que o sistema de ensino de Aparecida de 

Goiânia caminhe rumo à construção democrática no ensino público municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisou-se, nesta pesquisa, a eleição para diretores em Aparecida de 

Goiânia e seus possíveis desdobramentos na gestão da escola em si. Por meio da 

investigação, buscou-se a compreensão do envolvimento dos respondentes com a 

eleição e com a efetivação de práticas democráticas no interior das escolas que 

estiveram como amostragem. Buscou-se, com isso, a compreensão dos limites e 

possibilidades da eleição para diretores como meio de rompimento com a lógica da 

indicação e também como possibilidade de construção democrática. 

Para a análise da temática proposta, o trabalho foi estruturado de modo a 

perceber o objeto desta pesquisa por meio da análise teórica, construída a partir da 

perspectiva de gestão democrática como possibilidade de emancipação dos 

indivíduos. Desse modo, foram apresentados o cenário nacional e local para que a 

análise não se desse de forma recortada da realidade do país, entendendo que os 

limites da gestão democrática não se limitam às escolas investigadas ou ao 

município em questão, mas, sim, a um problema ainda vivenciado em diversas 

instâncias pelo território nacional. 

Por meio dessa contextualização, foi possível verificar que, no Brasil, o 

caminho para a construção da democracia se deu de forma lenta e, com pouco mais 

de 26 anos de Constituição Federal promulgada, ainda há direitos assegurados que 

não são efetivados na vida cotidiana do país. Seguida a essa análise, a LDB 

9.394/96 e suas inúmeras alterações não trouxeram para a educação nacional, por 

sua vez, os anseios e avanços que se esperavam após anos de luta por uma 

educação democrática. Por fim, ao se analisar a legislação do município de 

Aparecida de Goiânia, fica estabelecido, neste estudo, o cenário em que se estrutura 

a educação municipal analisada. 

Reconstruir esses cenários e analisá-los tornou-se um desafio à medida que 

exigiu o aprofundamento teórico, tanto na definição bibliográfica a ser abordada 

quanto no que diz respeito às possiblidades que a pesquisa de campo traria a este 

estudo. A pesquisa torna-se interessante ao se verificar que a eleição em si não 

torna a gestão da escola pública democrática, apesar de se considerar este um dos 

caminhos para a construção do ambiente democrático. No entanto, destaca-se a 

convivência dos interesses privados no interior do Estado brasileiro, evidenciando 



então que a indicação para cargos públicos, tão vivenciada no patrimonialismo pelo 

qual a política nacional passou, não foi superada em sua totalidade, levando ao 

aparelho estatal formas democráticas de funcionamento. Os interesses privados 

ainda estão presentes, mas por meio da concepção gerencialista que fundamenta as 

políticas educacionais e que fortalece e institucionaliza o privado no Estado 

brasileiro. 

Pode-se destacar que um dos grandes entraves vivenciados pelos diretores 

escolares da atualidade está em cumprir os ditames impostos via sistemas de 

ensino quanto ao cumprimento de sua função. Isso se dá à medida que o diretor é 

considerado responsável final pela escola, devendo o mesmo apresentar resultados 

de sua gestão. É válido destacar que esta mesma gestão é, em geral, feita por meio 

de programas e projetos da política pública educacional, com forte cunho gerencial, 

no qual há um objetivo claro de controle nas mãos de alguns. Essa perspectiva 

contraria de forma significativa o princípio democrático necessário para a efetivação 

da gestão democrática. 

Nesse sentido, como abordado ao longo do texto, à medida que se ampliaram 

os papeis políticos do gestor, por meio da descentralização das ações da educação, 

ampliaram também suas obrigações administrativas, o que geram, em certa medida, 

o envolvimento efetivo desse mesmo gestor nas questões político-pedagógicas. Não 

pode, mediante a forma de funcionamento da gestão das escolas no Brasil, outra 

pessoa, além do diretor, responder pelas questões financeiras, administrativas e 

jurídicas da escola. Mesmo existindo um conselho, ele permanece como o 

responsável por essas atividades. Esse paradoxo se torna ainda mais intenso à 

medida que o mesmo deve lidar com o discurso da democracia em sua gestão, na 

qual lhe é cobrado o envolvimento de toda a comunidade em sua gestão, mas não 

se esquecendo que ele permanecerá como o responsável final por todas as ações 

da escola. 

Diante dessa situação conflituosa na qual o diretor de escola se encontra, 

tornou-se interessante recuperar os caminhos para a compreensão do papel dos 

educadores na construção de uma nação democrática e a intensa luta pela 

democratização da educação. Esse movimento, tão vivenciado em especial no final 

dos anos de 1970 e durante toda a década de 1980, influenciou, de modo 

significativo, a CF de 1988 e a LDB Lei nº 9.394/96, mas também levou até os 



profissionais da educação a noção da necessidade da efetivação da gestão 

democrática. 

No caso do município em estudo, somente 20 anos após a promulgação da 

CF de 1988 é que se alcançou a eleição para diretores e a formação do sistema de 

ensino municipal, já que o mesmo foi motivado pela possiblidade de recebimento de 

recursos e não pela necessidade em si vivenciada na cidade. Esse destaque traz a 

discussão sobre a presença do privado no interior do Estado brasileiro, sendo este 

presente desde a Constituição e que foi, ao longo da história do Brasil, se 

configurando de forma diferenciada, adequando-se às novas formações políticas e 

financeiras do país.  

Sendo assim, a pesquisa trouxe a discussão que a indicação para cargos 

públicos nem sempre está diretamente associada ao conceito de clientelismo 

clássico, tão presente por meio do patrimonialismo, mas pode, sim, muitas vezes 

estar a serviço dos interesses privados presentes no interior do aparelho estatal. 

Desse modo, a gestão democrática se confirma mais uma vez como uma 

possibilidade de fortalecimento dos envolvidos no processo educativo como um 

todo, tendo, desse modo, não apenas resultados na gestão da escola em si, mas na 

formação de cidadãos com vistas à emancipação. 

Com a contextualização teórica e histórica do tema, foi possível realizar a 

pesquisa de campo percebendo o objeto como algo historicamente construído, e 

que, portanto, permanece em construção. Desse modo, analisar os possíveis 

atrasos nas conquistas por uma educação pública democrática no município de 

Aparecida de Goiânia se esbarra em problemas vivenciados de forma intensa no 

Brasil, não sendo, desse modo, uma realidade isolada. Essa constatação se faz 

necessária à medida que se compreende a necessidade de se vislumbrar, por meio 

de pesquisas, esses dilemas ainda presentes na educação nacional, para que se 

possa, por meio da discussão levantada, gerar possíveis avanços teóricos que se 

desdobram em ações práticas no interior da escola pública brasileira.  

Os dados trouxeram dados interessantes à medida que permitiram 

compreender que a eleição para diretores, mesmo não representando em si uma 

gestão democrática, é um dos caminhos para se chegar a essa concretização. Essa 

afirmação se faz presente nas respostas do questionário, quando os respondentes 

identificam as formas de seu envolvimento com o pleito eleitoral em reuniões, 

conversas informais, dentre outras atividades. Isso mudou a rotina da escola, à 



medida que, com a indicação, não havia a necessidade de envolvimento real com as 

dificuldades da escola, já que o diretor poderia então resolver os problemas 

diretamente com o vereador que lhe indicou. A eleição aponta que os 

enfrentamentos diários da escola são para todos os envolvidos, criando, assim, um 

canal de participação. 

Com data de 2009, a eleição para diretores no município de Aparecida ainda 

está em período de construção, no sentido de ser vista como meio de participação. 

Entretanto, já foi possível identificar, nos respondentes, a consciência de que este é 

um caminho possível para a construção de uma gestão participativa e democrática. 

Talvez o que haja não seja, de fato, uma gestão democrática em si, mas um clima 

democrático à medida que, segundo os dados apresentados, o diretor apresenta 

para a equipe situações a resolver. Com isso, acordos são estabelecidos, tendo 

como parâmetro ainda as intervenções da SME, conforme citado pelos 

respondentes. Pode-se, desse modo, dizer que há um acordo que opera no interior 

das escolas investigadas e isso se deve em geral pelas respostas apresentadas 

sobre o controle exercido pela secretaria de educação municipal. Houve, porém, um 

grande destaque quanto às interferências da SME na gestão da escola, sendo, 

inclusive, destacado nas falas que isso tem sido um grande impedimento para a 

gestão democrática em si. 

Por meio da análise da legislação municipal e do processo em si via 

respostas do questionário, foi possível verificar que as eleições têm características 

formais, rompendo, assim, com a lógica da indicação, mas ainda não conseguiu 

ultrapassar a dimensão da escola, tendo em vista o forte autoritarismo da SME. Há, 

então, o discurso da democracia via conquista da eleição para diretores, mas há a 

convivência com práticas autoritárias da SME que se desdobram nas ações dos 

diretores escolares. As ações impostas pelas atuais políticas educacionais com 

cunho gerencial geram certo receio quanto aos possíveis avanços advindos das 

eleições. Esse fato pode ser destacado à medida que os respondentes identificam 

que ainda faltam ações efetivamente democráticas no dia a dia da escola. 

Diante do exposto, é possível afirmar que, mesmo sendo aprovada 

tardiamente, ou seja, vinte anos depois da Constituição Federal, a Lei 

Complementar no 2.861/2009 apresenta um grande avanço para o município de 

Aparecida de Goiânia, uma vez que retira do legislativo municipal o poder de 

indicação dos diretores e, consequentemente, o poder de mando sobre a gestão das 



escolas. A escolha dos gestores, por meio da indicação, gera não apenas a 

indicação dos gestores sob preferência do legislador que os indicou, mas também 

interferência direta na gestão da escola, transformando-a num palanque eleitoral por 

cerca de duzentos dias letivos, já que os vereadores têm um poder direto sobre os 

gestores. Os cargos por contrato temporário dominavam também funções 

administrativas e pedagógicas, deixando a escola muitas vezes vitimada por um 

trabalho que se encerrava a cada contrato, não podendo então se planejar a longo 

prazo. Também é válido ressaltar a dificuldade em se desenvolver a luta por 

melhores condições de trabalho e salário pelo grande número de servidores não 

concursados e com dívidas pessoais a vereadores.  

O rompimento da lógica de indicação no município, com a implantação da 

eleição direta para diretores, mesmo com as dificuldades ainda vivenciadas, traz ao 

sistema municipal de ensino a possibilidade do exercício da democracia. Este é, 

pois, um momento de aprendizagem quanto ao papel da escola como formadora 

para a cidadania, mas também um momento de reconhecimento por parte da 

comunidade vendo a escola como um espaço público e não privado. Essa afirmação 

se faz necessária, tendo em vista que, nesse processo de eleição, a escola tem 

seus portões abertos à intervenção da comunidade, não ficando restrita a forças 

políticas. 

O município de Aparecida de Goiânia, por sua proximidade com a capital 

Goiânia, por sua história e pelo patamar de desenvolvimento que alcançou ao longo 

dos anos, como apresentado no Capítulo 3, se coloca como fonte de análises 

quanto ao seu sistema de ensino e dilemas vivenciados no dia a dia de suas 

escolas. Em especial com os avanços advindos das legislações de meados dos 

anos 2000 até o momento, é possível identificar que há uma crescente ampliação de 

direitos ligados à educação, podendo citar a criação do Conselho Municipal de 

Educação e do sistema próprio de ensino, a ampliação de vagas por meio da 

construção de novas escolas e CMEIs, o início do processo de democratização na 

gestão por meio da eleição, a elaboração do plano municipal de educação, dentre 

outras ações interessantes e que podem ser consideradas como avanços na 

educação municipal de Aparecida de Goiânia. Todo esse contexto merece ser 

pesquisado, analisado e discutido para que se contribua de forma direta ou indireta 

para a ampliação dessas conquistas e que, por meio delas, haja novas 



possibilidades de construção de uma educação que priorize a emancipação dos 

envolvidos no processo educacional. 

Desse modo, entendo a realidade como algo construído socialmente pelos 

indivíduos que a compõem, sendo esta pesquisa o início para novos 

questionamentos que não puderam ser respondidos aqui, tendo em vista os limites 

da mesma. Nesse quadro, encontra-se a autonomia da escola pública, que foi de 

modo intenso citado pelos respondentes como algo ainda não conquistado, visto que 

há, na visão dos mesmos, intensas intervenções da SME no cotidiano escolar. 

Quanto à gestão democrática em si, questões como a construção de práticas 

democráticas e a criação de canais de participação são inquietações que não foram 

plenamente respondidas por meio desta pesquisa e que merecem análises futuras.  

Nesse sentido, finaliza-se esta pesquisa com a consciência de que há, no 

sistema municipal de Aparecida de Goiânia, temáticas que merecem ser elucidadas 

e analisadas, com o objetivo de contribuir para a educação local e fomentar a 

ampliação das pesquisas pelo interior do estado de Goiás. Entende-se, pois, que os 

municípios brasileiros apresentam realidades diversas, sendo esta diversidade a 

composição da educação nacional. A compreensão dos desafios em nível local 

poderá permitir então a análise dos quadros que compõem a educação nacional que 

se está construindo, sendo possível assim a identificação dos desafios que se tem 

para esse tempo histórico. 
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ANEXO 1- Questionário Professores 
 

Questionário 

Eleições para diretores 

O presente questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa 
intitulada "Eleição para diretores em Aparecida de Goiânia", que embasará a 
dissertação de Mestrado de Lucyana Martins de Moraes, aluna do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de 
Goiás, sob orientação da Profª. Miriam Fábia Alves (miriamfabia@ig.com.br). O 
instrumento tem por objetivo possibilitar um melhor conhecimento da gestão da 
escola que você trabalha, sendo fundamental a sua participação para o 
aprofundamento da temática. 

Não há neste instrumento de coleta de dados nenhuma forma de identificação, 
preservando assim sua identidade, como participante da pesquisa. Você tem total 
autonomia para escolher responder ou não a este questionário, sendo que a opção 
de responder implica na autorização da utilização dos dados em nossa pesquisa. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a pesquisadora pelo e-mail: 
lucyanamoraes84@gmail.com, ou pelo telefone: (62) 8300-9960. 

 
 

Quem são os sujeitos que fazem parte do processo de eleição para 
diretores na escola que você trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de serviços diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Você participou do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Como membro de uma das chapas 

mailto:miriamfabia@ig.com.br
mailto:lucyanamoraes84@gmail.com


o  Como ouvinte nas reuniões de apresentação de propostas 

o  Com o voto 

o  Conversas com os colegas 

o  Participando nos debates/reuniões 

o  Pedindo voto aos colegas 

Você foi convidado à participar do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Convites formais no mural da escola 

o  Comunicados em reuniões ordinárias 

o  Convites feitos por representantes de chapas 

Quem participa do processo de decisão na escola que trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de Serviços Diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Como você define o melhor modelo de escolha de diretores? * 

o  Indicado pelo poder legislativo 

o  Eleito pelo voto da comunidade 

o  Concurso público 

o  Consulta à comunidade com indicação de lista tríplice para escolha do 

executivo 

Por favor, explique a resposta acima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

Assinale as opções que são vivenciadas na rotina da escola que 
trabalha, após a eleição para diretores: * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Encaminhamento das decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Nenhuma das anteriores 

Você acredita que a escolha dos diretores por meio do voto da 
comunidade torna a gestão democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

Por que? Explique sua resposta da pergunta acima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 

 

Quais atividades realizadas na escola que trabalha se identificam como 
características de uma gestão democrática? Marque as alternativas que 
você vivencia em sua escola. * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 



o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Outras 

Como é o relacionamento entre a escola e a comunidade na qual está 
inserida? * 

o  Excelente 

o  Bom 

o  Regular 

o  Ruim 

Na escola que trabalha existe algum dos órgãos colegiados listados 
abaixo? * 

o  Associação de Pais e Mestres 

o  Caixa Escolar 

o  Grêmio estudantil 

o  Conselho Escolar 

o  Não há colegiado 

o  Desconheço a existência de órgão colegiado 

Quais expressões abaixo te remetem à gestão da escola que trabalha? * 

o  Cooperação 

o  Autonomia 

o  Democracia 

o  Lealdade 

o  Empreendedorismo 

o  Lealdade 

o  Relacionamento 

o  Líder forte 

o  Clareza 

o  Decisões em equipe 

o  Clima agradável 

o  Equipe gestora atuante 

o  Decisões dos gestores da escola 

Você considera a gestão de sua escola democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

 

Por favor, explique a resposta acima: 



 

 

 
Obrigada por colaborar com esta pesquisa!  
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 – Questionário Gestores 

Questionário 

Eleições para diretores 

O presente questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa 
intitulada "Eleição para diretores em Aparecida de Goiânia", que embasará a 
dissertação de Mestrado de Lucyana Martins de Moraes, aluna do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de 
Goiás, sob orientação da Profª. Miriam Fábia Alves (miriamfabia@ig.com.br). O 
instrumento tem por objetivo possibilitar um melhor conhecimento da gestão da 
escola que você trabalha, sendo fundamental a sua participação para o 
aprofundamento da temática. 

Não há neste instrumento de coleta de dados nenhuma forma de identificação, 
preservando assim sua identidade, como participante da pesquisa. Você tem total 
autonomia para escolher responder ou não a este questionário, sendo que a opção 
de responder implica na autorização da utilização dos dados em nossa pesquisa. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a pesquisadora pelo e-mail: 
lucyanamoraes84@gmail.com, ou pelo telefone: (62) 8300-9960. 

 
 

Quem são os sujeitos que fazem parte do processo de eleição para 
diretores na escola que você trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de serviços diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 
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o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Você participou do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Como membro de uma das chapas 

o  Como ouvinte nas reuniões de apresentação de propostas 

o  Com o voto 

o  Conversas com os colegas 

o  Participando nos debates/reuniões 

o  Pedindo voto aos colegas 

Você foi convidado à participar do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Convites formais no mural da escola 

o  Comunicados em reuniões ordinárias 

o  Convites feitos por representantes de chapas 

Quem participa do processo de decisão na escola que trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de Serviços Diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Como você define o melhor modelo de escolha de diretores? * 

o  Indicado pelo poder legislativo 



o  Eleito pelo voto da comunidade 

o  Concurso público 

o  Consulta à comunidade com indicação de lista tríplice para escolha do 

executivo 

Por favor, explique a resposta acima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

Assinale as opções que são vivenciadas na rotina da escola que 
trabalha, após a eleição para diretores: * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Encaminhamento das decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Nenhuma das anteriores 

Você acredita que a escolha dos diretores por meio do voto da 
comunidade torna a gestão democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

Por que? Explique sua resposta da pergunta acima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________ 



 

Quais atividades realizadas na escola que trabalha se identificam como 
características de uma gestão democrática? Marque as alternativas que 
você vivencia em sua escola. * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Outras 

Como é o relacionamento entre a escola e a comunidade na qual está 
inserida? * 

o  Excelente 

o  Bom 

o  Regular 

o  Ruim 

Na escola que trabalha existe algum dos órgãos colegiados listados 
abaixo? * 

o  Associação de Pais e Mestres 

o  Caixa Escolar 

o  Grêmio estudantil 

o  Conselho Escolar 

o  Não há colegiado 

o  Desconheço a existência de órgão colegiado 

Quais expressões abaixo te remetem à gestão da escola que trabalha? * 

o  Cooperação 

o  Autonomia 

o  Democracia 

o  Lealdade 

o  Empreendedorismo 

o  Lealdade 

o  Relacionamento 

o  Líder forte 

o  Clareza 

o  Decisões em equipe 



o  Clima agradável 

o  Equipe gestora atuante 

o  Decisões dos gestores da escola 

Você considera a gestão de sua escola democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

 

Por favor, explique a resposta acima: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 
Quanto à remuneração, você considera que o corpo gestor possui 
incentivo financeiro para permanência no cargo? Explique sua resposta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________ 

 
Obrigada por colaborar com esta pesquisa!  
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática da escola pública ganhou destaque nos movimentos 

dos profissionais da educação no período de enfraquecimento da ditadura militar no 

Brasil. O anseio por um país democrático e, em consonância, por uma escola 

democrática fez a temática ocupar espaço nos debates educacionais, em especial, a 

partir dos 1980, quando o país passou pelo processo de redemocratização política e 

promulgação da Constituição Federal (CF), de 1988. Nesse cenário, a gestão 

democrática foi elencada como um dos princípios da educação nacional, sendo 

posteriormente reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996.  

Como imperativo legal, resultado de intensas lutas sociais, poder-se-ia pensar 

que, quase 26 anos depois da promulgação da CF de 1988, a ausência de 

democracia na escola não seria mais um problema a ser pensado e pesquisado na 

educação nacional. No entanto, ainda há um número considerável de sistemas de 

ensino no Brasil que se intitula democrático, mas utiliza mecanismos autoritários 

para a gestão das escolas, tais como a indicação política para a escolha dos 

dirigentes escolares.  

Compreende-se que a escolha de diretores, por meio do voto da comunidade 

escolar, institui relações democráticas na escola pública brasileira e possibilita um 

espaço privilegiado de formação para a democracia. Nas palavras de Mendonça 

(2000, p. 89), “a eleição de diretores é o processo que melhor materializou a luta 

contra o clientelismo e o autoritarismo na administração da educação”, embora por si 

só a escolha não assegure o fazer democrático. No entanto, isso pode ser 

aprimorado com os conselhos escolares, espaço importante para a consolidação do 

processo de escolha. 

No tocante à escolha dos gestores escolares no município de Aparecida de 

Goiânia, que faz parte da região metropolitana de Goiânia, esta acontecia, até o ano 

de 2009, por meio de indicação do legislativo municipal. E só com a mudança 

promovida pela Lei Ordinária no 2.861/2009, iniciou-se o processo de eleição para 

diretores. Por considerar este um processo tardio, porém de grande relevância para 

o sistema municipal em questão, optou-se por analisar a eleição para diretores em 

Aparecida de Goiânia e seus possíveis desdobramentos na gestão da escola. Por 
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meio desta pesquisa, foram levantados dados e realizadas análises sobre a eleição 

para diretores nessa cidade, considerando os impactos da mudança na gestão das 

escolas públicas municipais. Assim buscamos a compreensão do envolvimento dos 

respondentes com a eleição e com a efetivação de práticas democráticas no interior 

das escolas que compuseram a amostra. Buscamos ainda compreender os limites e 

possibilidades da eleição para diretores como meio de rompimento com a lógica da 

indicação e também como possibilidade de construção democrática. 

Para alcançar os objetivos propostos, opta-se então pela pesquisa 

bibliográfica e documental, a fim de reunir subsídios que possibilitassem uma melhor 

compreensão da temática, e ainda pela pesquisa de campo, utilizando como 

instrumento o questionário. Com a pesquisa, compreenderam-se os seguintes 

aspectos do objeto investigado: 1) investigar a normatização legal que estabeleceu a 

eleição direta para diretores no sistema municipal de ensino de Aparecida de 

Goiânia; 2) analisar a participação dos profissionais da educação no processo de 

eleição direta para diretores; 3) analisar o processo de eleição para diretores como 

possibilidade de estabelecimento de novas relações de poder dentro da gestão da 

escola. 

Para aprofundamento teórico, a revisão de literatura estruturou-se com base 

nas seguintes vertentes de análises: político-educacionais, gestão democrática, 

eleição para diretores e legislação educacional. Sendo assim, foram escolhidos, 

inicialmente, autores considerados clássicos, como Adrião e Peroni (2007), Azevedo 

(2001), Coutinho (2006), Cury (2002; 2004; 2006), Dourado (2001; 2003; 2007), 

Germano (1993), Gutierrez e Catani (2001), Gramsci (1978), Harvey (1992), Libâneo 

(2005; 2008), Oliveira (2002), Paro (2007; 2008; 2015), Saviani (2008), dentre 

outros. Seguida dessas leituras, a busca se fez por obras mais recentes, em 

especial no Scielo, por meio de palavras-chave e por autores, objetivando, com isso, 

a captura da realidade recente. 

Sobre Aparecida de Goiânia, os dados do IBGE referentes ao ano de 2014 

revelam que a cidade conta com 521.910 mil habitantes e tem apresentado uma 

expansão econômica significativa. Atualmente, o título de “cidade dormitório”, antes 

utilizado para defini-la, faz parte do passado, pois a cidade oferece aos moradores a 

possibilidade de viver e trabalhar no mesmo local (IBGE, 2015). 

Com a aprovação da Lei Orgânica do Município de Aparecida de Goiânia, em 

2008, a realidade começou a se alterar, quando se determinou a “gestão 



16 
 

democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade” 

como um dos princípios norteadores da educação municipal (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2008). Essa garantia da participação de representantes da comunidade 

na gestão democrática, no município de Aparecida de Goiânia, representou o início 

de um processo de ruptura com as práticas patrimonialistas e coronelistas vividas na 

educação municipal até então.  

No entanto, as leis não se materializam imediatamente em prática que altera 

a realidade. Pode-se exemplificar a dificuldade em democratizar as relações na 

escola, quando, durante a aplicação do questionário, como pesquisadora, pude 

perceber a dificuldade dos respondentes em compreender o papel real da eleição e 

a vivência da gestão democrática. Era visível o receio de parte dos respondentes, 

caso a escola fosse identificada, a resistência em responder e ter garantias de que 

esse resultado seria utilizado para fins acadêmicos e não pessoais. Um número 

considerável de respondentes do questionário temia que a pesquisa fosse, na 

verdade, um meio de a Secretaria Municipal de Educação averiguar a situação da 

gestão escolar. Como essa preocupação foi verbalizada, apenas com intensa 

argumentação é que a situação chegou a ser revertida. Mas é válido destacar que a 

continuidade da pesquisa somente foi possível com a confirmação das informações 

prestadas pela pesquisadora por um grupo de professores, ex-alunos de faculdades 

privadas, com os quais trabalhamos juntos em outras ocasiões. Essas pessoas 

interviram, nesse momento de tensão, a meu favor, argumentando sobre a 

seriedade da pesquisa e por ser de fato um trabalho de mestrado. 

De certo modo, posso afirmar que conheço parte da realidade da rede 

municipal de Aparecida de Goiânia, pois trabalhei como diretora por cinco anos em 

uma das escolas conveniadas com o sistema. Essa experiência ocorreu entre 2005 

a 2009, período em que a educação no município era intensamente marcada pela 

presença de interesses privados, sendo estes, na sua maioria, do legislativo 

municipal, mas por outras, do executivo. A realidade vivenciada como gestora levou-

me a analisar, em trabalhos acadêmicos, a gestão municipal no que diz respeito à 

autonomia da escola pública. A experiência como gestora ainda me permitiu 

entender parte dos receios e obstáculos que enfrentei durante a coleta de dados. 

Esta pesquisa pode ser considerada um estudo de caso, porém, no sentindo 

ampliado, pois teve como objetivo analisar a eleição para diretores escolares em 

Aparecida de Goiânia, por meio das realidades encontradas nas escolas 
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investigadas. Segundo André (2013, p. 97), o estudo de caso tem o sentido de 

“focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu contexto e suas múltiplas 

dimensões. Valoriza-se o aspecto unitário, mas ressalta-se a necessidade de análise 

situada em profundidade” (grifos da autora). Nesse sentido, o caso em questão 

refere-se à realidade de três escolas de ensino fundamental do sistema municipal de 

Aparecida de Goiânia, escolhidas de forma aleatória e devidamente autorizadas pelo 

Sistema de Ensino Municipal. Os respondentes foram 59 pessoas, dentre eles 

diretores, secretários, coordenadores e professores, em sua maioria.  

Compreendendo o conhecimento como socialmente construído pelos sujeitos 

nas relações que estabelecem entre si, entende-se que, enquanto alteram a 

realidade, passam também por transformações. Desse modo, a pesquisa qualitativa 

é vista, neste estudo, como meio de apreensão da realidade analisada, a fim de 

levar ao leitor a compreensão dos fatos elucidados por meio do instrumento da 

pesquisa. Nesta pesquisa, para apreensão dessa realidade, foi utilizado o 

questionário como instrumento de coleta de dados, sendo que, no projeto, havia a 

pretensão de utilização de entrevistas com o corpo gestor, mas, em virtude do tempo 

exigido pelo Comitê de Ética/UFG e de uma greve na rede municipal de Aparecida 

de Goiânia, não foi viável a aplicação desse instrumento.  

Destaca-se que o questionário elaborado foi formado por dois grupos de 

questões. O primeiro trata das eleições para diretores em si, no qual os 

respondentes são questionados quanto à participação ou não no pleito eleitoral e 

formas dessa participação. Já o segundo grupo buscou captar dados quanto aos 

desdobramentos da eleição para diretores, quanto à efetivação da gestão 

democrática nas escolas escolhidas.  

Com a finalização do processo de elaboração das questões e da estrutura do 

questionário, foi marcada com cada diretor escolar, após devida autorização do 

Secretário de Educação Senhor Domingos Pereira, uma reunião com a equipe 

gestora de cada escola para apresentação da pesquisa e entrega do ofício emitido 

pelo secretário. Esse processo ocorreu em agosto de 2015, sendo que a viabilidade 

da reunião em cada escola ficou a cargo da disponibilidade da equipe gestora. Na 

segunda quinzena de setembro do mesmo ano, foi marcada a reunião com o grupo 

gestor conforme a agenda da escola, dando início à aplicação do questionário. 

Como no sistema em estudo há, nas sextas-feiras, o momento de planejamento e de 

trabalho coletivo, no qual ocorrem atividades relativas a estudos individuais ou 
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grupais e reuniões de planejamento, a aplicação do instrumento foi realizada nesse 

período. É interessante ressaltar que foram escolhidas quatro escolas, porém, uma 

delas não permitiu a realização da pesquisa, com o argumento de que não haveria 

tempo hábil para reunir com a pesquisadora e nem mesmo os professores poderiam 

ter essa dedicação. Mesmo com os contatos da pesquisadora, o diretor não a 

atendeu por não estar na escola ou por alegar estar em reunião. Desse modo, de 

quatro escolas a pesquisa foi realizada em apenas três.  

Em síntese, a pesquisa foi realizada com 59 pessoas distribuídas da seguinte 

forma: 56 professores e três do grupo gestor. O grupo gestor é identificado, nesta 

pesquisa, como diretor (a), secretário (a) e coordenador (a) pedagógico. Sendo 

válido destacar que a identificação que há no Capítulo 3, quanto ao termo “grupo 

gestor”, refere-se ao total de três participantes que ocupam cargos de gestão e que 

responderam ao questionário. Os critérios de inclusão foram: ser efetivo na rede 

municipal de Aparecida de Goiânia, concordar em responder o questionário e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de 

exclusão foram: não pertencer à rede municipal, não estar presente na escola no dia 

e horário agendado para a visita e não ter concordado em responder.  

A escolha das escolas se deu de forma aleatória, observando apenas escolas 

com número superior a 400 alunos. Para não identificação direta das escolas, serão 

utilizadas letras para fins de caracterização das mesmas. A escola “A” atua com a 

primeira fase do ensino fundamental, tendo como nota do IDEB (2013) a nota 5.9, 

possui 480 alunos matriculados e um corpo docente formado por 19 professores. 

Nessa escola, obtivemos 13 devolutivas de questionários dos professores e, do 

corpo gestor, apenas a diretora participou como respondente, os demais membros 

da equipe gestora optaram por não participar. A escola “B” atua com a primeira e 

segunda fases do ensino fundamental, conta com 613 alunos matriculados e 20 

professores, tendo 5,5 como nota do IDEB (2013). Nessa escola, 18 questionários 

foram respondidos pelos docentes e dois da equipe gestora, composta pela 

secretária e coordenadora pedagógica. A escola “C” atende à primeira fase do 

ensino fundamental, possui um total de 587 alunos e 25 professores, tendo 

alcançado a nota 4,7 no IDEB (2013). Houve, nessa escola, um percentual de 100% 

de devolutivas do corpo docente, sendo possível obter 25 respondentes. No entanto, 

não houve participação de respondentes da equipe gestora. 



19 
 

Quanto à estrutura textual, este estudo se organizou em três capítulos. O 

primeiro dedica-se então a compreender a gestão escolar dentro da sociedade 

capitalista, apresentando uma caracterização dessa sociedade e seus princípios, 

seguido da influência destes na educação. Ainda aponta os entraves à gestão 

democrática na sociedade capitalista e sua efetivação diante da possibilidade de 

formação para a democracia. 

O Capítulo 2 centra-se nos caminhos da democracia no Brasil, fazendo um 

percurso na história política e social brasileira quanto à construção de uma 

consciência democrática e da formação dos movimentos sociais que se constituíram 

por meio da luta pela democracia. O capítulo também aborda o posicionamento dos 

profissionais da educação quanto à democratização da educação, bem como a 

articulação política desses movimentos com a formulação do texto constitucional e 

posteriormente com a LDB, incluindo também as idas e vindas dos referidos textos 

legais até a respectiva aprovação e promulgação. 

Já o Capítulo 3 traz a análise dos dados, as características do município de 

Aparecida de Goiânia, o histórico do sistema municipal, o processo de 

regulamentação da legislação municipal que organiza o sistema de ensino e 

posteriormente a eleição para diretores. A análise dos dados é apresentada com 

base nas seguintes categorias de análise: gestão democrática, eleição para 

diretores e legislação educacional. 
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CAPÍTULO I 

A GESTÃO EDUCACIONAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

O presente capítulo analisa a gestão escolar no contexto da sociedade 

capitalista, apresentando a forma de organização da sociedade sob a ótica do 

capital e os desdobramentos na educação e na gestão educacional.  

A formação da sociedade capitalista tem influência direta na escola à medida 

em que se exige da formação oferecida por ela o atendimento das exigências do 

capital. No entanto, essa influência não é exercida apenas no que diz respeito à 

formação, mas também no modo de organização dos sistemas de ensino e, 

consequentemente, na gestão escolar. O gestor, nessa perspectiva, é colocado 

como responsável em última instância pela escola quanto às atividades 

administrativas, financeiras e jurídicas. Entretanto, é também levado, na atual 

conjuntura, a lidar com a consolidação da democracia no interior da escola, 

contribuindo para a construção de práticas de participação envolvendo toda a 

comunidade no cotidiano escolar. Essa ambiguidade vivenciada na gestão escolar 

torna-se, então, mais um dos entraves para a implantação da democracia na escola, 

visto que o capitalismo criou modelos de comportamentos que estão de, certo modo, 

impregnados na constituição das práticas escolares e, por consequência, nas 

relações sociais.  

 

1.1 O CONTEXTO NEOLIBERAL E A GESTÃO EDUCACIONAL 

 

A escola é uma instituição social e como tal recebe, em seu cotidiano, 

influências da sociedade da qual faz parte. E na atualidade está inserida em uma 

sociedade capitalista que pauta suas relações por parâmetros mercadológicos. É 

necessário então entender o que realmente é o capitalismo e quais os seus 

desdobramentos na escola. 

 O capitalismo pode ser entendido como um modo de produção no qual o 

capital, sob suas diferentes formas, é o principal meio de produção. Seu princípio 

organizador encontra-se na relação trabalho assalariado e capital e sua contradição 

básica é a relação entre produção social e apropriação privada. O surgimento e a 

configuração do capitalismo aconteceram entre os séculos XV e XVIII, 
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apresentando-se, porém, de forma diferenciada em cada momento histórico. Quatro 

fases do capitalismo podem ser destacadas: a primeira etapa pode ser denominada 

de capitalismo concorrencial (século XVIII até início do XIX), que se caracterizou 

como fase industrial do capital mercantil, sendo marcada pela competitividade. A 

segunda etapa foi denominada de capitalismo monopolista (século XIX e início do 

XX), chamada de imperialismo, havendo a consolidação dos estados nacionais, 

capitalismo de monopólios. A terceira etapa pode ser contextualizada no pós-

Segunda Guerra (século XX), que tinha como principal característica o estado 

benfeitor, estando articulado ao sistema de crédito e aos mercados, na coordenação 

da divisão social do trabalho. A quarta e última etapa pode ser datada no início da 

década de 80 (século XX), que foi chamada de pós-capitalismo, fazendo surgir o 

neoliberalismo de mercado. Nesse período, o estado já não é o benfeitor e torna-se 

mínimo, ocorrendo as privatizações (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

Ainda no início do século XX, o fordismo se apresentou como uma saída 

revolucionária, trazendo às linhas de montagem um novo olhar, no qual a produção 

se dava em série, estabelecendo assim papéis aos trabalhadores e um perfil 

esperado para os mesmos. O trabalhador começa a ser visto também como 

consumidor, o que não justifica permanecer em excesso na execução do trabalho. 

Desse modo, a jornada diária de trabalho se reduz para que esse mesmo sujeito, 

visto antes apenas como mão de obra, passe, nessa conjuntura, a ser percebido 

como consumidor, tendo também tempo para consumir e gerar, com isso, maior 

circulação do capital. Esse cenário preparou o caminho para o novo modelo, que se 

baseava na premissa da acumulação flexível. Esse novo formato propunha maiores 

lucros ao capitalista, novas formas de controle, o enfraquecimento do Estado e um 

trabalhador polivalente, com poder de consumo ainda mais significativo. Esse 

processo foi a instauração de uma nova ordem do capital, que alterou as relações 

sociais como um todo (HARVEY, 1992). 

Os modos de produção capitalista, no período fordista, exigiram não apenas 

um novo estilo de produção do capital, mas uma nova estruturação social que de 

fato contribuísse para o alcance desses objetivos. 

Harvey (1992, p. 117), em interlocução com outros autores, afirma: 

  

Um regime de acumulação “descreve a estabilização, por um longo período, 
da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; ele implica 
alguma correspondência entre a transformação tanto das condições de 
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produção como das condições de reprodução de assalariados”. Um sistema 
particular de acumulação pode existir porque “seu esquema de reprodução 
é coerente”. O problema, no entanto, é fazer os comportamentos de todo 
tipo de indivíduos – capitalista, trabalhadores, funcionários públicos, 
financistas e todas as outras espécies de agentes político-econômicos. 

  

Nessa perspectiva, todos os indivíduos que compõem esta sociedade tornam-

se colaboradores para que o modo de produção capitalista se concretize. É 

necessária uma materialização do regime de acumulação ao ponto que normas, 

hábitos, leis, redes de regulamentação, dentre outras questões, atendam à unidade 

do processo. Os comportamentos individuais necessitam estar em consonância com 

o esquema de reprodução, sendo este processo chamado de modo de 

regulamentação (HARVEY, 1992). 

Como as estruturas sociais se alteram com a transição do fordismo para a 

acumulação flexível, Harvey (1992, p. 265) pontua que: 

  

A fuga de capitais, a desindustrialização de algumas regiões e a 
industrialização de outras e destruição de comunidades operárias 
tradicionais como bases de poder na luta de classes se tornam o pivô na 
transformação espacial sob condições de acumulação mais flexíveis.  

  

         Diante disso, o que se pretende, neste texto, é a análise de pontos 

cruciais nessa mudança, na perspectiva de Harvey (1992), na tentativa de 

compreender as mudanças nas relações de trabalho e no convívio social, e seus 

respectivos desdobramentos na gestão escolar e na forma de percepção da escola 

no paradigma do capital. 

Um sistema como o capitalismo requer profundo controle para que o objetivo 

central, que é o lucro, seja de fato alcançado. Diante disso, o detentor do capital 

necessita criar mecanismos que permitam a viabilidade desse sistema. E um dos 

desafios para este ponto “é a conversão da capacidade de homens e mulheres de 

realizarem um trabalho ativo num processo produtivo, cujos frutos possam ser 

apropriados pelos capitalistas.” A produção de mercadorias torna-se condição de 

trabalho assalariado, e isso transforma o processo produtivo em meio de controle 

para o capitalista, o que coloca fora do controle do trabalhador o trabalho que de fato 

se faz (HARVEY, 1992, p. 266). 

O que pode ser considerado como traço de distinção entre o Fordismo e o 

Taylorismo foi a visão Fordista, visto que reconheceu que produção de massa 
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significava também consumo de massa. E isso fazia girar um processo diferenciado 

de reprodução de força de trabalho, no qual “uma nova política de controle e 

gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 

tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista” (HARVEY, 

1992, p. 267). 

Nesse contexto se estabelece a jornada de trabalho diária de oito horas, que 

tinha por objetivo obrigar o trabalhador a adquirir disciplina, mas também criar um 

sistema no qual fosse dado aos trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes 

para que consumissem, já que a produção em massa colocaria à disposição um 

número significativo de produtos. Os trabalhadores passam a ser vistos não apenas 

como mão de obra, mas como consumidores em potencial (Ibidem). 

Com o objetivo de produção em massa, havia o Estado, que regulava toda e 

qualquer atividade social. Foi necessária então “a busca de arranjos políticos, 

institucionais e sociais que pudessem acomodar a crônica incapacidade do 

capitalismo de regulamentar as condições essenciais de sua própria reprodução” 

(Ibidem, p. 267). 

Na segunda metade da década de 1960 até meados de 1970, ficaram 

evidenciados pontos de fragilidade do Fordismo e do Keynesianismo. Uma palavra 

define então os problemas desse momento histórico: rigidez. 

  

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga 
escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam 
muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em 
mercados de consumo invariantes. (HARVEY, 1992, p. 135) 

  

  

         O modelo de sociedade consumista, com base na produção em massa, 

crescia em progressão geométrica, enquanto essa mesma sociedade produzia e 

pensava essa produção em progressões aritméticas. Diante desse embate, 

estabeleceu-se um confronto direto entre o que Harvey chama de “acumulação 

flexível” com a rigidez do fordismo (Ibidem). 

A rigidez do mercado e seu modo de operacionalização levou a escola ao que 

Kuenzer (2001, p. 35) chama de “pedagogia orgânica”, cuja finalidade é primar por 

reforçar o conceito de divisão social e técnica do trabalho, separando as ações 

intelectuais das instrumentais. A produção, nessa perspectiva, é pensada em 

“unidades fabris”, nas quais um grande número de trabalhadores atua, sendo as 
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relações verticalizadas. Assim há a necessidade da figura da supervisão, separada 

de cargos superiores que fazem a gestão. 

A escola, baseada nesses princípios, se estruturou de maneira hierarquizada 

e centralizada para o alcance da disciplina, que, nessa perspectiva, gera a produção 

de bons resultados. A formação se dividia claramente entre a formação dos 

dirigentes, que seguia o caminho acadêmico, e a formação da classe trabalhadora, 

focada no ensino das funções executadas (KUENZER, 2001). 

 No processo de reestruturação do capitalismo, flexibilidade torna-se a nova 

palavra e passa a ser utilizada em todos os contextos: dos processos de trabalho, 

dos mercados, dos produtos, dos padrões do consumo. Uma nova forma de 

produção se inicia nesse processo, com “novas maneiras de fornecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 

de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (HARVEY, 1992, p. 140). 

Esse brevíssimo histórico contextualiza a sociedade atual, permitindo assim 

melhor entendimento dos parâmetros que definem o modo de vida dessa sociedade. 

Desde a década de 1980 está em vigor a quarta etapa do capitalismo no decorrer da 

história Sendo esta denominada de neoliberalismo de mercado, cujos princípios 

reguladores são a liberdade econômica, a eficiência e a qualidade. Suas 

características principais são: o fortalecimento da iniciativa privada com ênfase na 

competitividade, na eficiência e na qualidade de serviços e produtos; o Estado é 

minimalista; a seletividade é meritocrática (seleção natural), com ênfase no direito 

privado, na liberdade, na propriedade, na individualidade, na economia 

autorregulável e na sociedade aberta. Na educação, houve um foco maior no ensino 

privado, na escola diferenciada/dual e na formação das elites intelectuais, com a 

formação se voltando para as exigências do mercado. As políticas públicas foram 

perdendo seus poderes de beneficiar a população à medida que o Estado foi 

perdendo seu lugar. A educação pública perdeu muito com isso, tendo em vista que 

seus progressos sempre dependeram de políticas públicas compromissadas com 

uma educação de qualidade (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

Antunes (2001) analisa a relação capital-trabalho humano como uma relação 

de dependência, na qual o capital é incapaz de se autovalorizar sem o trabalho 

humano, porém o trabalho humano tem se tornado um objeto para o crescimento do 

capital. Nesse sentido, Antunes (2001, p. 17) afirma: 
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É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização, 
terceirização, bem como todo esse receituário que se esparrama pelo 
„mundo empresarial‟, são expressões de uma lógica societal onde o capital 
vale e a força humana de trabalho só conta como parcela imprescindível 
para a reprodução desse mesmo capital. 

 

Diante dessa lógica neoliberal de seleção meritocrática e de desvalorização 

do trabalho humano, tem-se presenciado uma imensa sociedade de excluídos e de 

precarizados, na qual as desigualdades se tornam ainda mais evidentes. São 

inúmeros os prejuízos causados pela educação pautada nas exigências do mercado, 

que muitas vezes não se limitam apenas à formação dos sujeitos que o mercado 

espera, mas também à utilização de métodos empresariais na gestão. É, pois, a 

necessidade que a sociedade capitalista tem de mensurar os resultados dos 

trabalhos da escola. Paro (2008) afirma que o trabalho desenvolvido na escola pode 

ser denominado como não-material1 e que o mesmo tem características próprias. 

Diante disso, é necessário ter claro que ações e conceitos definidos e aplicados pelo 

neoliberalismo de mercado não podem ser os mesmos encontrados no cotidiano 

escolar, tendo em vista a natureza do trabalho pedagógico. 

O neoliberalismo trouxe à escola a atenção à eficiência, à qualidade, ao 

desempenho e às necessidades básicas de aprendizagem, havendo, diante disso, 

mudança de postura, tanto no âmbito administrativo como no pedagógico. Ainda a 

avaliação se tornou constante, objetivando mensurar os resultados e observar a 

eficiência e a eficácia do trabalho desenvolvido na escola, pontos principais do 

neoliberalismo. Existem outras mudanças advindas do neoliberalismo, sendo elas: a 

adoção da gerência como forma de gestão e organização do trabalho escolar, 

descentralização administrativa e financeira, repasse de recursos mediante a 

avaliação de desempenho, valorização da iniciativa privada, repasse das funções de 

Estado à comunidade e às empresas. 

 

 

1.2 A NATUREZA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA GESTÃO EDUCACIONAL 

A sociedade se constitui nas relações que os indivíduos estabelecem entre si, 

sendo que, nas sociedades mais complexas, essa relação é elevada ao patamar das 

                                                
1
 O trabalho desenvolvido na escola deve ser considerado como não-material, tendo em vista a 

natureza própria do trabalho que é desenvolvido no interior da mesma, já que “consiste na 
transmissão e crítica do saber, envolvendo, portanto, o comportamento humano, que se contém nos 
estreitos limites da previsibilidade inerente à máquina”. (PARO, 2008, p. 126) 
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instituições que são formadas. Com base nessa complexidade, é necessário, 

segundo Paro (2008, p. 17), que as atividades dos trabalhadores sejam 

coordenadas e controladas “por pessoas ou órgãos com funções chamadas 

administrativas”. 

O ser humano se diferencia dos animais por sua capacidade de planejamento 

das ações, que o coloca em posição de pensar e se organizar para alcançar 

determinado fim. No trabalho realizado pelo ser humano, o “mecanismo regulador é 

o poder do pensamento conceitual” (BRAVERMAN, 1977, p. 51). 

Como a administração pode ser entendida como “utilização racional de 

recursos”, é necessário, nesse sentido, ressaltar a etimologia da palavra racional: 

 

[...] A palavra racional vem do latim ratio, que quer dizer razão. Assim, se se 
tem um fim em mente, utilizar racionalmente os recursos (utilizá-los de 
acordo com a razão) significa, por um lado, que tais recursos sejam 
adequados ao fim visado, por outro, que seu emprego se dê de forma 
econômica [...]. (PARO, 2008, p.19) 

 

Por meio do trabalho, o homem estabelece relação com a natureza e, nesse 

processo, há um domínio do homem sobre a natureza para a produção de sua 

existência material. Nessa relação, não há apenas a transformação da natureza, 

mas o homem também se modifica à medida que “o homem coloca frente à natureza 

suas próprias forças naturais (PARO, 2008, p.19), nomeando esse processo de 

“racionalização do trabalho”. 

Além da relação com a natureza, por meio do trabalho, estão também as 

relações que os seres humanos estabelecem entre si, sendo estas uma condição 

essencial da existência humana. No processo de produção, da própria vida em si, os 

indivíduos não estão isolados, visto que necessitam uns dos outros para o alcance 

dos objetivos de sobrevivência. Com o avanço das sociedades, as relações 

estabelecidas pelos indivíduos estão mais complexas, também as tarefas se 

tornaram mais complexas, embora passíveis de serem administradas. Chiavenato 

(2003, p. 179) define o esforço coletivo da seguinte forma: 

 

A atividade administrativa é uma atividade grupal. As situações simples, nas 
quais um homem executa e planeja o seu próprio trabalho, lhe são 
familiares; porém, à medida que essa tarefa se expande até o ponto em que 
se faz necessário o esforço de numerosas pessoas para levá-lo a cabo, a 
simplicidade desaparece, tornando necessário desenvolver processos 
especiais para a aplicação dos esforços organizados em proveito da tarefa 
do grupo. 
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Em análise ao conceito de atividade administrativa grupal, Paro (2008, p. 23) 

define: 

[...] Utilizo a palavra “coordenação” muito precisamente para indicar o 
campo de interesse teórico-prático da administração que diz respeito ao 
emprego racional do esforço humano coletivo. Enquanto a “racionalização 
do trabalho” se refere às relações homem/natureza, no processo 
administrativo, a “coordenação” tem a ver, no interior desse processo, com 
as relações dos homens entre si. 

 

Ainda sobre as relações que os seres humanos estabelecem para efetivação 

de suas atividades e, por fim, o alcance dos objetivos, é importante ressaltar que os 

seres humanos envolvidos nesse processo necessitam ser encarados na 

perspectiva de “recursos do homem”, e não como “recursos humanos”. Essa 

afirmação parte do pressuposto de que o homem é visto como um fim, e não como 

meio. E, ao passo que o homem faz domínio sobre outros homens, perde-se, nesse 

sentido, sua característica humana. Ou seja, a natureza e os animais são passíveis 

de dominação, visto que à medida que não conseguem estabelecer 

conscientemente suas ações, as fazem para sobrevivência; o ser humano, mesmo 

primando por sua sobrevivência, consegue estabelecer relações, reflexões e 

objetivos para, assim, executar suas tarefas. 

Segundo Paro (2008, p. 30): 

 
A atividade administrativa, enquanto utilização racional de recursos para 
atingir fins, é, como já vimos, condição necessária da vida humana. Sempre 
existiu, portanto, permeando as mais diversas formas de organização social. 
Este fato, por si só, já empresta à administração um caráter progressista, na 
medida em que foi agindo administrativamente (no sentido visto até aqui) 
que o homem foi conseguindo superar seu primitivo estado de necessidade 
natural, produzir sua existência material de forma cada vez mais eficaz, bem 
como produzir-se a si próprio como realidade diferenciada da natureza [...]. 
 

O que se percebe na administração capitalista, no entanto, é que a natureza 

torna-se um meio, não havendo uma preocupação do homem quanto um fim, mas 

sim é utilizada como meio para atingir objetivos. A racionalidade “irracional” com que 

os donos do capital fazem o capitalismo produzir para benefício próprio tem gerado 

uma sociedade de classes cada vez mais desigual. Além da desigualdade latente, a 

administração capitalista gerou, nas relações de trabalho, mesmo nos órgãos 

estatais, a “necessidade” de se adequarem a um “modo de produção” acelerado. 

Desse modo, o que se viu na administração pública foi a gerência capitalista como 

modelo de gestão (PARO, 2008). 
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Segundo Braverman (1977, p. 68), 

O verbo to manage (administrar, gerenciar), vem de manus, do latim, que 
significa mão. Antigamente significava adestrar um cavalo nas suas 
andaduras, para fazê-lo praticar o manège. Como um cavaleiro que utiliza 
rédeas, bridão, esporas, cenoura, chicote e adestramento desde o 
nascimento para impor sua vontade ao animal, o capitalista empenha-se 
através da gerência (management), em controlar. E o controle é, de fato, o 
conceito fundamental de todos os sistemas gerenciais, como foi 
reconhecido implícita ou explicitamente por todos os teóricos da gerência 
[...]. (Grifos do autor) 

 

O aumento no número de trabalhadores a serviço de um mesmo capital exigiu 

do comprador dessa força de trabalho maior empenho em controlar a mão de obra 

que lhe foi disponibilizada, a fim de gerar o aproveitamento máximo dos recursos. A 

gerência se constitui essencialmente no controle do trabalho desenvolvido, gerando 

a superação do desinteresse e a neutralização de resistências, tornando-se, nessa 

perspectiva, a melhor estratégia para o alcance dos objetivos dos donos do capital. 

Como não há aceitação da coerção física pela sociedade, a forma encontrada de 

aumento do capital se baseou no controle total do trabalho realizado, acompanhado 

da divisão pormenorizada do trabalho.  Isso tira do trabalhador sua identificação com 

o produto final e não permite que o conhecimento do trabalhador seja de fato 

aplicado ao processo de produção, ficando apenas em atividades repetitivas. As 

linhas de produção e a sensação de ser parte da empresa são também um dos 

recursos da gerência enquanto controle do trabalho alheio, agindo como 

dissimuladores para manter os trabalhadores controlados pelo detentor do capital 

(BRAVERMAN, 1977; PARO, 2008). 

A administração está, portanto, na sociedade capitalista a serviço do capital, 

sendo a gerência uma das formas de alcançar a eficiência e a eficácia desejadas. 

Desse modo, a administração, com suas possibilidades “infinitas” que poderiam ser 

utilizadas para bom uso dos recursos disponíveis e assim promover o bem estar da 

população, tem produzido, ao contrário, a exploração de boa parte da população em 

benefício da minoria que é dona do capital. De certo modo, os trabalhadores que 

ocupam os cargos de gerência acabam por entender que estão alcançando objetivos 

pessoais de crescimento profissional, podendo até alcançar, dessa forma, uma 

possível ascensão social. No entanto, estando numa sociedade capitalista, todos 

estão a serviço do capital e fazem parte do processo, o que poderíamos chamar de 

ilusão. Esta tem sido gerada atualmente no trabalhador no que diz respeito à 
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autonomia no trabalho e também na vida diária, porque, na verdade, essa sensação 

faz parte do processo de controle exercido pelo capital (PARO, 2008).  

 

 

1.2.1 PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA ESCOLHA DOS DIRIGENTES 

ESCOLARES 

 

O papel do dirigente escolar vai além de mobilizar pessoas para a realização 

de tarefas, pois quem se ocupa desse cargo deve estar atento a suas atividades 

quanto aos objetivos educacionais. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), a 

natureza do trabalho escolar requer uma direção e, nesse sentido, a presença de 

pessoas que se ocupem dessa função é de extrema relevância para o alcance dos 

objetivos. Não se está em defesa da centralização das atividades e decisões nas 

mãos de um só, mas, sim, na participação de todos os membros por meio de 

atividades de gestão viabilizadas por meio de um “líder cooperativo”.  

 
Em razão dessas considerações, a escolha do diretor de escola requer 
muita responsabilidade do sistema de ensino e da comunidade escolar. 
Infelizmente, predomina ainda no sistema escolar público brasileiro a 
nomeação arbitrária de diretores pelo governador ou pelo prefeito, 
geralmente para atender a conveniências e a interesses político-partidários. 
Essa prática torna o diretor o representante do Poder Executivo na escola. 
Entretanto, há outras formas de escolha, como concurso público e a eleição 
pelo voto direto ou representativo. Nesta última forma, é desejável que os 
candidatos à eleição tenham formação profissional específica e 
competência técnica, incluindo liderança, capacidade de gestão e 
conhecimento de questões pedagógico-didáticas. (Ibidem, p. 332)  

   

A escolha dos dirigentes escolares no Brasil se confundiu muito com a vida 

política que o país passou, uma vez que a confusão entre o que era estatal e 

particular esteve presente nas decisões de quem deveria estar à frente dos 

organismos do Estado. A escola não escapou das influências dessa parte da 

história, sendo também enquadrada, como diz Mendonça (2000), no patrimonialismo 

que imperou no Estado brasileiro. Os chamados “cargos de confiança” eram 

considerados a melhor saída para a gestão das escolas, a fim de produzir meios e 

formas de controle por parte dos governantes.  

A gestão democrática e a escolha dos dirigentes não possuem fim em si 

mesmo, pois suas definições têm ligação direta com os objetivos de formação da 

escola. Com as constantes mudanças vividas no meio social atualmente, como o 
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grande avanço da tecnologia, a reestruturação produtiva faz o mercado capitalista 

passar como mercado autorregulável. 

Quanto a essa nova realidade imposta à escola, Dourado (2001, p. 79) assim 

se expressa: 

 
[...] considerando que a educação, enquanto prática social, não se atém 
apenas à escolarização, prática educativa institucionalizada, mas tem nessa 
o seu lócus privilegiado, é fundamental situarmos que essas políticas não 
podem ser entendidas a partir da submissão à lógica utilitarista de 
vinculação irrestrita às demandas do processo produtivo. Assim, o 
redimensionamento do papel da escola, sobretudo a pública, enquanto 
agência de formação, não deve vincular-se meramente à lógica do mercado 
de trabalho. Há que se resgatar o seu papel político-institucional, 
resgatando a sua função social. 

 

Diante disso, vale destacar que a educação não possui uma dimensão 

política, mas ela por sua essência é política. Dessa concepção, pode-se 

compreender a necessidade de que a escolha dos dirigentes escolares gerasse uma 

situação a mais no cotidiano escolar de vivência democrática. Segundo Dourado 

(2001), pode-se destacar, no sistema brasileiro de educação, cinco formas de 

escolha de diretores, sendo elas: diretor escolhido pelo poder público, diretor de 

carreira, diretor aprovado em concurso público, diretor indicado por listas tríplices ou 

sêxtuplas e eleição direta para diretor. Destas, a indicação política perdurou, 

alimentou o clientelismo e transformou a escola num curral eleitoral. Os malefícios 

dessa lógica de escolha não se resumem a ter, na gestão da escola, um profissional 

que não tivesse competências para a função, mas, sim, deixar a escola a serviço 

dos interesses privados, em detrimento da comunidade, gerar nas práticas escolares 

o favoritismo e a perpetuação do clientelismo, dentre outros inúmeros problemas 

advindos da não democracia.  

Quanto à escolha de diretores, Mendonça (2000, p. 123) assim se expressa: 

 
Talvez a eleição de diretores escolares tenha polarizado tanto a luta pela 
democracia da gestão escolar por ter sido a bandeira mais concreta pela 
qual lutar. Os métodos centralizadores da administração, o papel exercido 
pelos diretores de escola e os processos de indicação política de pessoas 
não identificadas com a unidade escolar certamente exerceram importante 
influência na organização em torno da ideia das eleições como processo de 
indicação de dirigentes.  

 

A escolha de diretores escolares pode ser definida em duas categorias: as 

formas puras, em que há livre indicação, eleições diretas e o concurso público. Há 

também as formas mistas, sendo elas “seleção prévia de candidatos - em geral por 



31 
 

meio de provas de conhecimento e títulos – seguida de algum tipo de processo 

eleitoral” (MENDONÇA, 2000, p. 126); indicação pelo poder público, seguida de 

consulta à comunidade escolar. Há também a possibilidade de realização de curso 

obrigatório para os candidatos à eleição, dentre outras possibilidades. No Brasil, 

ainda há forte prevalência da livre indicação, em detrimento de outras formas de 

escolha de diretores escolares. 

A eleição para diretores, por si só, não contribuirá diretamente para a vivência 

democrática, mas sem dúvida ela é um dos caminhos pelos quais se constituirão 

práticas que propiciem a participação, o envolvimento e a discussão da realidade de 

cada unidade escolar. É por meio da análise da realidade que se pode considerar as 

possibilidades de rompimento com a lógica autoritária e é com a participação dos 

envolvidos, professores, alunos, pais, técnico-administrativos, poder público, dentre 

outros, que se poderá de fato alcançar resultados positivos quanto à constituição de 

uma escola democrática. É na consciência do lugar onde se está e do papel 

desempenhado que docentes poderão compreender seu papel como formadores 

para além dos conteúdos definidos nos currículos escolares (DOURADO, 2001). 

Segundo Mendonça (2000, p. 129), 

 
Caracterizada a relação de troca de favores que o clientelismo abarca, é 
fácil entender a sanha com que os políticos caem sobre a escola pública 
como braço estendido do Estado nas comunidades onde desejam implantar 
ou consolidar suas influências. Ter um diretor escolar como aliado e 
dependente político é ter a possibilidade de deter o controle de uma 
instituição que atende diretamente parte significativa da população por meio 
de um contato direto e sistemático.  

 

No Brasil se criou uma tradição em torno da indicação pelo poder público para 

o cargo de gestor escolar. É válido ressaltar que essa escolha, em geral, segue 

critérios políticos, cabendo ao legislativo ou executivo indicar ao cargo um indivíduo 

que, possivelmente, atenda aos interesses de quem o indicou. Ainda essa escolha 

pode recair sobre pessoas que não fazem parte da comunidade escolar e que não 

tenham conhecimentos acerca da gestão escolar, dentre outros pontos que acabam 

gerando transtornos à escola. Destaca-se que a livre indicação, quando utilizada, 

serve mais a interesses privados, sendo, nesse caso, uma vez mais o uso do bem 

público, no caso a escola, para fins particulares.  
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1.2.2 A PARTICIPAÇÃO – UM PROBLEMA? 

 

Intrínseca ao conceito de gestão democrática2, está a participação. Na 

verdade, esse modelo de gestão só se faz por meio do envolvimento dos indivíduos 

que estão ligados ao cotidiano escolar. O problema que se deve destacar acerca da 

participação, inicialmente, é a pouca familiaridade com a participação, no sentido 

democrático, vivenciada pela sociedade brasileira. Seguida a esta questão, pode-se 

perceber a extensa jornada de trabalho de boa parte dos pais de alunos. Além 

desses aspectos, somam-se as frágeis políticas públicas para a educação que se 

“renovam” a cada mandato, o que acaba por não permitir o provimento da cultura de 

participação. Um fator que merece destaque também quanto à participação é o fato 

de que a escola pública, por pertencer à estrutura estatal, pode sugerir ser 

administrada pelo poder público, por meio de seus representantes. Isso porque a 

democracia de representação criou essa sensação que, de certo modo, tem limitado 

a participação. Esse limite reside no fato de que há a noção de que a participação se 

limita, muitas vezes, à escolha do gestor escolar e aos eventos escolares, e não de 

fato à atuação ativa nas decisões cotidianas da escola. Fica esse poder decisório 

para aqueles que são vistos como os representantes escolhidos e, portanto, os 

responsáveis pela gestão em si. O que se deve ter em mente é que a participação 

não tem o objetivo de retirar do Estado suas funções, mas, sim, criar formas de 

gestão nas quais todos os envolvidos possam contribuir para o bem público. 

Gutierrez e Catani (2001, p. 69) argumentam da seguinte forma sobre os 

desafios da escola pública quanto à participação: 

 
O primeiro aspecto a ser destacado, para evidenciar a especificidade da 
escola pública, é a sua intensa relação com a comunidade, quer na prática 
cotidiana da administração, quer no que se refere à enorme 
heterogeneidade cultural que caracteriza a sociedade brasileira. Ou seja, a 
escola pública acaba lidando com o Brasil real, o Brasil da miséria, da 
pobreza em todos os seus sentidos, de uma forma muito mais direta e 
urgente que a universidade ou a empresa [...]. Isto significa dizer que 
quando falamos em gestão participativa no âmbito da escola pública 
estamos nos referindo a uma relação entre desiguais onde vamos encontrar 
uma escola sabidamente desaparelhada do ponto de vista financeiro para 

                                                
2
 Neste estudo, o conceito de gestão democrática está ligado à concepção sociocrítica, na qual a 

organização escolar é entendida “como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter 
intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto 
sociopolítico, nas formas democráticas de tomada de decisões”. O processo de tomada de decisão é 
coletivo, o que leva os envolvidos a discutirem e deliberarem quanto aos rumos da escola. Dentro dos 
modelos que se encaixam nessa concepção, há a opção pelo modelo democrático-participativo 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 324). 
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enfrentar os crescentes desafios que se apresentam e, também, uma 
comunidade não muito preparada para a prática da gestão participativa da 
escola, assim como do próprio exercício da cidadania em sua expressão 
mais prosaica. 

 

Conhecendo os entraves à participação, é possível compreender que, mesmo 

sendo necessária dentro de uma concepção de ensino, para a emancipação, será 

necessário lidar com seus limites e fragilidades. O conceito de participação 

defendido neste texto vai além do envolvimento esporádico ou mesmo mecânico por 

meio do voto na eleição para diretores, mas consiste em atividades planejadas, 

pensadas a fim de alterar a realidade escolar. É por meio da participação que os 

objetivos e metas da escola tornam-se conhecidos e possíveis de serem cumpridos 

de fato. Esse conceito pressupõe autonomia, que se opõe a formas autoritárias de 

gestão, havendo meios de participação na “livre escolha de objetivos e processo de 

trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2005, p. 329).  

O modelo de gestão que se defende neste estudo 

 

[...] baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos 
membros da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns 
assumidos por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. 
Entretanto, uma vez tomadas as decisões coletivamente, advoga que cada 
membro da equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação 
e a avaliação sistemática da operacionalização das deliberações [...]. Para 
isso, valoriza os elementos internos do processo organizacional – o 
planejamento, a organização, a direção, a avaliação -, uma vez que não 
basta a tomada de decisões, mas é preciso que elas sejam postas em 
prática para prover as melhores condições de viabilização do processo de 
ensino/aprendizagem. Advoga, pois, que a gestão participativa, além de ser 
a forma de exercício democrático da gestão e um direito de cidadania, 
implica deveres e responsabilidades – portanto, a gestão da participação. 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 325-326) 

 

Embora a gestão democrática se faça por meio da participação, ela não pode 

se restringir apenas ao processo de “eleições, assembleias e reuniões”, mas sim ao 

objetivo final da escola, que é a formação para a vivência social. É válido ressaltar 

também que o movimento de participação não pode estar ligado à manipulação das 

pessoas envolvidas a objetivos pessoais (Ibidem).  
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1.2.3 CONSELHO ESCOLAR NO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA 

ESCOLA 

 

A separação entre Estado (sociedade política) e sociedade civil (aparelhos 

privados de hegemonia), segundo Gramsci (1991), deve ocorrer apenas como 

recurso de análise das sociedades modernas, pois argumenta que a separação 

como algo “orgânico” constitui-se em “erro teórico” que fragmenta a totalidade. Ainda 

afirma que “deve-se notar que a noção geral de estado entram elementos que 

também são comuns à noção de sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer 

que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de 

coerção)” (Ibidem, p. 149). 

Gramsci (1991) afirma que, mesmo em situações não explícitas, o 

ordenamento jurídico, a força militar e a burocracia do Estado estão a serviço da 

hegemonia burguesa. Desse modo, define que “Estado é todo complexo de 

atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente justifica e mantém não 

só o seu domínio, mas consegue obter o consentimento ativo dos governados” 

(Ibidem, p. 87). 

Segundo Alves (2011, p. 31), 

 
Nem sempre um grupo da classe dominante consegue impor sua 
hegemonia sobre o Estado; neste caso, não há legitimidade sobre os 
dominados, ou seja, a burguesia domina por imposição mas não lidera, não 
convence sobre sua dominação. Para recompor sua dominação, a 
estratégia utilizada com frequência pela burguesia é a cooptação pelo bloco 
de poder de líderes e mecanismos privados do movimento popular, como os 
sindicatos, as associações de bairros e os próprios conselhos, para se 
tornarem porta-vozes da hegemonia dominante [...].  

 

 

Cury (2006, p. 47), por sua vez, apresenta a etimologia da palavra conselho, 

como originária do latim Consilium, que vem do verbo consulo/consulere, que 

significa ouvir alguém ou mesmo submeter algo à deliberação de outros, após a 

“ponderação refletida, prudente e de bom senso”. Na essência do verbo consulere, 

encontra-se o princípio da publicidade de atos. Desse modo, o “conselho representa 

um espaço público de diálogo, entre diferentes atores, com competência para 

propor, responder, avaliar e deliberar sobre questões diversas [...]” (ALVES, 2011, p. 

35). 
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Tendo como parâmetro a participação cidadã nas discussões e decisões, é 

possível vislumbrar a concepção de Estado democrático, o que, segundo Alves 

(2011), é o caminho para superação dos modelos de Estado burocrático e Estado 

liberal/gerencial. Essa afirmação se baseia também na definição apresentada na CF 

de 1988, na qual “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente” (BRASIL, 1988).  

Os colegiados na gestão escolar são vistos como uma das formas de superar 

a ordem autoritária e centralizadora, criando possibilidades de integração de todos 

os envolvidos na gestão escolar. Uma das formas de organização dessa 

participação é o conselho escolar, que é um órgão político na medida em que 

pretende redimensionar o poder dos agentes tradicionais no processo de tomada de 

decisão (MENDONÇA, 2000). 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas tiveram importante papel 

durante a Constituinte, já que representaram as discussões por um Estado 

democrático. Conceitos como autonomia, participação, descentralização, gestão 

democrática vieram por meio dessa concepção de democracia nas discussões e 

decisões. Desse modo, os Conselhos de Educação possuem essa funcionalidade de 

abrir o espaço, pelo menos supostamente, para que seus participantes, de fato, 

representem os interesses que defendem (ALVES, 2011). 

 

Um fato importante trazido à discussão por Alves (2011) é que, com a 

municipalização implementada principalmente na década de 1990, os Conselhos de 

Educação tornaram-se reais, impulsionados em especial por programas do governo 

federal, por meio de transferências diretas de recursos aos governos municipais. 

Como esse movimento permitiu a criação legal de muitos conselhos, ao invés de se 

ter conselhos criados a partir da organização social, o que se viu foi a ação político-

administrativa do Poder Executivo, sendo a participação da sociedade civil feita por 

força de lei. O autor ressalta ainda que os mesmos, ao se incorporarem aos 

aparelhos de governo, tornaram-se   

 

[...] instrumentos burocráticos de centralização de ações em prol da 
vigilância da máquina estatal para que esta tenha eficiência e eficácia na 
gestão dos processos e recursos destinados às políticas públicas, 
representando o controle ou hegemonia do governo sobre os movimentos 
populares dentro dos colegiados e acarretando um processo de 
ressignificação na criação e funcionamento destes, se comparados aos 
conselhos preconizados na CF de 1988. Observa-se que tais espaços foram 
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cooptados pela lógica gerencial principalmente a partir do esvaziamento 
político dos sindicatos e movimentos sociais, antes fortalecidos pós 
Constituinte. (ALVES, 2011, p. 39; grifos do autor) 

 

O que se deve ressaltar é que, mesmo com as novas características 

vivenciadas nos conselhos, sendo os mesmos associados às atividades burocráticas 

e não à abertura de espaços para discussão das demandas educacionais, não se 

pode perder de vista a importância que esse espaço possui para a educação. Isso 

porque o mesmo conta com a representação da sociedade civil, o que permite maior 

integração da comunidade com aquilo que é primordial ao desenvolvimento 

democrático. Segundo Cury (2006, p. 51), 

 
Participar é dar parte e ter parte. O primeiro movimento visa informar, dar 
publicidade, e o segundo é estar presente, ser considerado um parceiro nas 
grandes definições de uma deliberação ou de um ordenamento. Conselhos 
com essas características são uma forma de democratização do Estado. 
Neles torna-se possível a (re) entrada da sociedade civil no âmbito dos 
governos a fim de fiscalizá-los e mesmo controlá-los.  

 

A participação é o que fundamenta os conselhos e deve ser vista como a 

possibilidade de debates baseados na transparência, a ponto de que a educação 

pública e gratuita de todos os cidadãos seja beneficiada com políticas educacionais, 

que priorizam a qualidade do ensino em suas várias necessidades. Nesse processo, 

a paridade entre sociedade civil e Estado é um dos meios de se realizar debates que 

estejam abertos a todas as facetas que envolvem as políticas públicas. Caminhando 

nessa perspectiva, é possível que se vivencie, nos conselhos, o princípio 

democrático, e por meio dessas atividades se alcance maior efetividade das políticas 

e práticas efetivas de democracia. 

 

1.2.4 A GERÊNCIA CAPITALISTA NA GESTÃO EDUCACIONAL E O 

PAPEL DO DIRETOR 

 

Na produção capitalista, a racionalização do trabalho tem como preocupação 

central o aumento da eficiência e da produtividade, objetivando maiores lucros, 

alcançados por meio da divisão pormenorizada do trabalho. Ao comprar a força de 

trabalho, o capitalista paga seu valor de troca, embora esteja interessado no valor de 

uso, no que aquele trabalhador irá produzir de lucro. O capitalismo efetivou a 

coordenação do esforço humano, mas, antes da era capitalista, já existiam 
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contingentes humanos trabalhando cooperativamente. Porém, os predecessores da 

era do capital empreendiam esse trabalho de forma escravista ou como forma de 

trabalho cativo. Já no capitalismo, o capitalista paga por toda hora produtiva, o que 

deixou esse processo de coordenação do trabalho humano mais complexo (PARO, 

2007; HARVEY,1992). 

Um dos problemas do capitalista é que, para o trabalhador, não interessa o 

produto final, pois o lucro não é seu, levando a um desinteresse pela atividade 

realizada. Dentro das teorias que estudam o capitalismo e mesmo as que estudam a 

administração nessa sociedade, algumas afirmam que a gerência eficaz é a que 

implica controle e que a eficácia do trabalho depende da pessoa que ocupa a função 

administrativa. A divisão do trabalho em intelectual e manual é um dos mecanismos 

da gerência capitalista para o controle do trabalhador. Com essa divisão se 

desqualifica o profissional e também desumaniza seu trabalho, pois ele faz parte de 

apenas um pedaço do resultado final. É dessa pormenorização do trabalho que a 

gerência extrai as forças de que necessita para o controle do trabalhador. Ao tirar 

dele a função de concepção, ela pode determinar o método, o ritmo, a forma de 

trabalho, buscando com isso o acúmulo de capital por parte do capitalista (PARO, 

2007).  

Um sistema como o capitalismo requer profundo controle para que o objetivo 

central, que é o lucro, seja de fato alcançado. Diante disso, o detentor do capital 

necessita criar mecanismos que permitam a viabilidade desse sistema. Nesse 

sentido, “é a conversão da capacidade de homens e mulheres de realizarem um 

trabalho ativo num processo produtivo, cujos frutos possam ser apropriados pelos 

capitalistas” (HARVEY, 1992, p. 266). Como a produção de mercadorias se torna 

condição de trabalho assalariado, isso transforma o processo produtivo em meio de 

controle para o capitalista, o que coloca fora do controle do trabalhador o trabalho 

que de fato se faz. 

Dentro das mudanças na forma de gerir os recursos das empresas 

capitalistas advindas com o neoliberalismo, na perspectiva da flexibilidade, as 

palavras de peso foram: eficiência e eficácia. A escola, como parte das instituições 

que compõem a sociedade, também passou por mudanças. Da mesma forma que 

ao fim do regime militar houve uma busca pela gestão democrática, no 

neoliberalismo a gerência foi definida como melhor forma de gestão, sendo o diretor, 



38 
 

nesta perspectiva, um gerente que tinha em suas mãos um negócio que necessitava 

enquadrar nesses moldes (OLIVEIRA, 2002). 

Essa abordagem trouxe uma concepção de gestor-gerente que buscou 

resgatar a separação do trabalho entre os que mandam e os que fazem. Durante 

décadas, o diretor realmente mandava e todos obedeciam sem questionar, mas com 

as discussões em torno da gestão democrática, da participação coletiva, o diretor se 

viu numa situação muito mais complexa, pois lhe é exigido que a forma de gestão 

prática seja a gerência e ao mesmo tempo é necessário apresentar uma apologia da 

gestão democrática. O gestor não pode deixar transparecer o autoritarismo que a 

gerência coloca e ao mesmo tempo tem dificuldades de delegar, visto que os órgãos 

superiores da escola, quando cobram algo, cobram do gestor (OLIVEIRA, 2002). 

Segundo Paro (2008, p. 132): 

A gerência, enquanto controle do trabalho alheio, forma que assume a 
coordenação do esforço humano coletivo sob o capitalismo, faz presente na 
realidade concreta da unidade escolar, perpassando todo o conjunto das 
atividades que aí se realizam. Esse processo se dá, entretanto, sem os 
requintados procedimentos de liderança e relações humanas, desenvolvidas 
na teoria e na prática da administração de empresas. A preocupação com 
esses procedimentos parece restringir-se muito mais, por enquanto, aos 
manuais de Administração Escolar, especialmente aos de procedência 
norte-americana. Nem por isso, todavia, deixa de predominar, na escola, um 
sistema hierárquico análogo ao da empresa capitalista. Assim, a última 
palavra deve ser dada por um diretor, colocado no topo dessa hierarquia, 
visto como o representante da Lei e da Ordem e responsável pela 
supervisão, tal tema hierárquico é constituído de tal maneira que todos os 
que participam da vida da instituição [...] devem desempenhar funções 
precisas o suficiente para permitir o controle e a cobrança no cumprimento 
das tarefas e atribuições que estão sob responsabilidade e obrigação de 
cada um [...]. De qualquer forma, normas estabelecem um padrão a partir 
do qual é garantida a hierarquia e o controle das ações dentro da unidade 
escolar. 

 

De acordo com a concepção gerencial, o gestor é novamente colocado no 

centro da estrutura de poder na escola, algo similar ao que aconteceu durante os 

anos da ditadura. O gestor-gerente, no exercício de sua função, acumula diversas 

atividades técnico-burocráticas, o que muitas vezes não lhe permite ter tempo para 

se dedicar às questões pedagógicas e políticas da escola. Esse novo gestor tem tido 

também uma sobrecarga enorme de trabalho, tendo em vista que ele se tornou o 

responsável último pela escola, muitas vezes acarretando-lhe trabalho sem 

planejamento, em que necessita responder ao imediatismo dos imprevistos que 

fazem parte do cotidiano escolar (OLIVEIRA, 2002). 
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Oliveira (2002) levanta ainda uma discussão interessante no que diz respeito 

à situação do gestor. Segundo a autora, à medida em que se valorizou as 

dimensões políticas do perfil do gestor, ampliaram-se suas obrigações 

administrativas, prejudicando em muito sua atuação política. O gestor-gerente se 

tornou um funcionário da organização escolar, que controla a força de trabalho e 

administra os recursos escassos. 

A gerência nega a gestão democrática quando coloca o gestor como o 

responsável último pela escola. A gestão democrática é a forma jurídica de gestão 

definida na CF de 1988 e na LDB, porém o que podemos notar é que, com a 

intensificação dos parâmetros gerenciais, o papel do gestor torna-se ainda mais. 

Desse modo, não acontece a gestão democrática, que permanece apenas como 

discurso.  

O diretor deve então exercer uma liderança democrática, deve delegar 

poderes, distribuir responsabilidades e socializar os processos de tomada de 

decisão. Mas é interessante destacar que as exigências impostas à gestão escolar 

têm colocado o gestor como o centro pensante, aquele que realmente decide sobre 

a escola como um todo. Nesse sentido, o diretor é quem responde de fato pela 

escola e que, pelas cobranças do sistema, é levado a definir as prioridades, 

quebrando assim momentos de decisão em grupo. Observa-se, com isso, que os 

princípios da gestão democrática, da participação e da gestão colegiada ainda não 

estão plenamente resolvidos. Esse fato pode ser atribuído à pouca experiência 

democrática do povo brasileiro. Sem dúvida, como são muitos os empecilhos para a 

concretização da gestão democrática, é necessário que todos os envolvidos no 

processo se disponham a lutar por essa forma de gestão, pois ela coaduna com os 

anseios de uma sociedade mais justa. 

 

1. 3 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O PAPEL DO GESTOR: DEMOCRATIZAÇÃO 

VERSUS GERÊNCIA  

A descentralização foi utilizada na política educacional brasileira como 

caminho para a democratização. No entanto, é válido destacar que, nesse processo, 

a palavra mais aproximada do que foi colocado em prática seria, na verdade, a 

desconcentração, tendo em vista que o Estado paulatinamente transferiu para a 

sociedade civil, no caso em questão para o diretor e sua equipe, tarefas que antes 
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eram executadas pelos órgãos centrais. Entre as ações governamentais desse 

período, pode-se destacar a chegada de livros didáticos, avaliação externa, currículo 

nacional, recursos financeiros enviados diretamente para as escolas, formação para 

os trabalhadores, dentre outras. A descentralização, confirmada pela LDB 9.394/96, 

traz consigo a responsabilização da sociedade para com a educação por meio de 

trabalho voluntário, e ainda centraliza questões como currículo e avaliação 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

As políticas educacionais3 passam então por um período de conflitos à 

medida que utilizam mecanismos de ampliação da democracia e da autonomia, 

implantando, ao mesmo tempo, nesses mesmos programas, a lógica do mercado.  

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p. 36):  

Tais políticas e diretrizes, com raras exceções, não têm sido capazes de 
romper a tensão entre intenções declaradas e medidas efetivas. De um 
lado, estabelecem-se políticas educativas que expressam intenções de 
ampliação da margem de autonomia e de participação das escolas e dos 
professores; de outro, verifica-se forte crise de legitimidade dos estados, 
dificultando a efetivação de investimentos, por exemplo, em salários, 
carreira e formação do professorado, com a alegação de que o 
enxugamento do Estado requer redução de despesas  e do déficit público, o 
que acaba imprimindo uma lógica contábil e economicista ao sistema de 
ensino. As reformas educativas vêm ocorrendo, assim, em um quadro de 
ambivalências e contradições que, em alguns países, provoca 
desconfiança, reservas e, às vezes, ceticismo quanto ao grau de efetividade 
que pretendem. Esse fato deve-se, certamente, às características do 
modelo de desenvolvimento econômico adotado, de orientação 
economicista e tecnocrática, em que as implicações sociais e humanas 
ficam em segundo plano.  

A municipalização passa a ser vista, nesse contexto, como um instrumento de 

descentralização, no qual poder-se-ia levar até a população maior controle ou 

possibilidades de participação quanto à gestão das políticas públicas. A 

descentralização foi vista no processo de redemocratização como sinônimo da 

democracia, porém, a mesma esteve associada a uma política pública e estatal de 

maior responsabilização social (OLIVEIRA, 2002). 

A descentralização é conquistada no Brasil a partir dos anos de 1990, 

podendo ser considerada como uma ação que geraria maior racionalidade à gestão 

da escola por parte do Estado. Segundo Oliveira (2002, p. 130): 

                                                
3
 O período de referência para as afirmações quanto à transição do centralismo para a 

descentralização vivenciada na política educacional brasileira tem como base o período dos anos de 
1990 e início dos anos 2000. 
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As reformas educacionais, portanto, constituíram-se de orientações 
administrativas cujo referencial será a lógica da economia privada. Na 
gestão da educação pública, os modelos fundamentados na flexibilidade 
administrativa podem ser percebidos na desregulamentação de serviços e 
na descentralização dos recursos, para os quais a escola é fortalecida como 
núcleo do sistema. São modelos alicerçados na busca de melhoria da 
qualidade na educação, entendida como um objetivo mensurável e 
quantificável em termos estatísticos, que poderá ser alcançada a partir de 
inovações incrementais na organização e na gestão do trabalho na escola.  

Segundo Paro (2008), com a descentralização e o novo papel do gestor, o 

cargo pode muitas vezes se tornar um presente de grego, à medida que novas 

responsabilidades, administrativas, financeiras e jurídicas, foram acrescentadas com 

as políticas educacionais formuladas a partir dos anos de 1990. O autor destaca 

ainda a pouca funcionalidade do sistema educacional e sua falta de aparelhamento 

para suporte técnico a esse gestor que agora não recebe na escola os alimentos ou 

produtos de limpeza, mas os próprios recursos financeiros. Assim, o gestor 

necessita administrar os valores recebidos para tal e executar a compra, buscar 

cotações para o encontro do melhor preço que lhe garantirá a eficiência para 

administrar as verbas que, em geral, são aquém da necessidade escolar. Tudo isso 

torna o seu trabalho mais difícil, sendo ele o primeiro culpado pela ineficiência da 

escola. 

Azevedo (2002) problematiza esse processo entendendo que a forma com 

qual foi definida a municipalização do ensino no Brasil atendeu a um modelo 

“economicista-instrumental”, que se operacionaliza por meio da máxima de que esse 

processo gera mais proximidade e, por conseguinte, mais democracia e eficácia. No 

entanto, a autora destaca que, no Brasil, pode-se identificar muito mais práticas 

desconcentradoras, em vez de descentralizadoras, à medida que, com as mudanças 

advindas com essa lógica, papéis antes realizados pelo poder central são 

repassados para a escola, na figura do diretor, enquanto a autonomia nas decisões 

permanece limitada ao sistema.  

O novo padrão de ação do Estado fica mais nítido no início do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. No entanto, ainda nos anos 1980, já 

havia sinais de que este seria o caminho a ser adotado para redemocratização do 

país: o patrimonialismo e o clientelismo tão praticados na política nacional e, por 

consequência, na educação. 
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O conceito de eficiência e de eficácia já presente nas políticas do Estado 

brasileiro passa a colocar para a escola a obrigatoriedade do uso de conceitos 

gerencialistas na gestão.  

Azevedo (2002, p. 59) afirma: 

 Na educação, a reforma do Estado, entre outros aspectos, traduz-se no 
entendimento de que é preciso ajustar a gestão dos sistemas de ensino e 
das escolas ao modelo gerencial, conforme divulgado pelo poder central, 
em consonância com o discurso das agências externas de cooperação e 
financiamento. Segundo tal entendimento, esse é o modo de garantir a 
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, com base no princípio da 
eficiência e na busca da relação ótima entre a qualidade e os seus custos. 

Nesse sentido, o fato que se destaca é que a descentralização não é algo 

desnecessário ou prejudicial, pois se entende, na perspectiva deste estudo, que a 

mesma foi de extrema importância. Porém, esse processo gerou, na gestão da 

escola, mais responsabilidades. O diretor, nessa conjuntura, eleito pelo voto da 

comunidade, torna-se também um gerente escolar, contrariando a perspectiva 

democrática. 

Quanto à contextualização dos anos 2000, seguindo a sucessão presidencial, 

foi eleito em 2002 e assumiu em 2003 a presidência da República o senhor Luiz 

Inácio Lula da Silva, levando ao governo do Brasil a perspectiva do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Tendo em vista esse modelo de municipalização implantando 

no Brasil nos anos de 1990, o início do governo Lula, em 2003, trouxe a perspectiva 

da solidariedade entre os entes federados, como estratégia para reverter a 

“municipalização predatória” no ensino público nacional. Esse período estabeleceu 

um novo marco que visava garantir “a universalização da educação básica, na 

perspectiva de elevar a média de escolaridade dos brasileiros e resgatar a qualidade 

do ensino em todos os níveis”. Objetivando garantir a educação como direito de 

todos, o governo Lula pautou suas ações por três diretrizes: “a) democratização do 

acesso e garantia de permanência; b) qualidade social da educação; c) instauração 

do regime de colaboração e de democratização da gestão” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2005, p. 209). 

É fundamental compreender que o processo educativo4 é diretamente 

influenciado pelo contexto sociocultural, pelos aspectos organizacionais, sendo o 

                                                
4 Para melhor compreensão, aproprio-me da definição de educação de Dourado (2007, p. 923-924), 

que assim se expressa: “concepção de educação é entendida, aqui, como prática social, portanto, 
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projeto político-pedagógico de cada unidade escolar resultado dessa relação.  

Diante da definição de educação adotada nesta reflexão, é necessário o 

entendimento de que a escola precisa ser administrada, porém o que define a forma 

de gestão escolar é a natureza específica dessa instituição. A escola, como 

instituição social, deve ter sua lógica organizativa diretamente ligada aos fins 

político-pedagógicos da educação. Essa compreensão possibilita a análise da 

realidade escolar e, consequentemente, o planejamento das atividades mediante 

esta especificidade intrínseca à escola. Desse modo, seu planejamento e gestão 

deverão estar em consonância com sua natureza, devendo então às políticas o 

papel de trazerem até as unidades projetos que priorizem o processo de formação 

dos indivíduos que compõem esta escola (DOURADO, 2007). 

 Nesse contexto, é de suma importância analisar o papel das políticas de 

financiamento, visto que a gestão escolar é fortemente regulada pela lógica de 

financiamento adotada por cada governo. 

 Então, questões como participação, autonomia e gestão democrática devem 

ser discutidas para se buscar, a partir disso, caminhos que promovam a formação 

humana (DOURADO, 2007). 

 

Dourado (2007, p. 926) assim define esse processo: 

 
Tais constatações evidenciam limites estruturais à lógica político-
pedagógica dos processos de proposição e materialização das políticas 
educacionais, configurando-se, desse modo, em claro indicador de gestão 
centralizada e de pouca eficácia pedagógica para mudanças substantivas 
nos sistemas de ensino, ainda que provoque alterações de rotina, ajustes e 
pequenas adequações no cotidiano escolar, o que pode acarretar a 
suspensão de ações consolidadas na prática escolar sem efetiva 
incorporação de novos formatos de organização e gestão. Isto não 
redundou em mudança e, sim, em um cenário de hibridismo no plano das 
concepções e das práticas que, historicamente, no Brasil, tem resultado em 
realidade educacional excludente e seletiva. Vivencia-se, no país, um 
conjunto de ações, de modo parcial ou pouco efetivo, sob a ótica da 
mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para 
desestabilizar o instituído, sem força política de instaurar novos parâmetros 
orgânicos à prática educativa. 

 

                                                                                                                                                   
constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas, a partir de embates e processos em 
disputa que traduzem distintas concepções de homem, mundo e sociedade. Para efeito desta análise, 
a educação é entendida como processo amplo de socialização da cultura, historicamente produzida 
pelo homem, e a escola, como lócus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas políticas, 
gestão e processos se organizam, coletivamente ou não, em prol dos objetivos de formação. Sendo 
assim, políticas educacionais efetivamente implicam o envolvimento e o comprometimento de 
diferentes atores, incluindo gestores e professores vinculados aos diferentes sistemas de ensino.  
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Dourado (2007) se refere ao cenário que compõe o sistema de ensino 

brasileiro, no que diz respeito às políticas educacionais como ambíguo, já que se 

pode perceber políticas de caráter inclusivo e democrático, o que pode demonstrar 

um certo avanço. Mas por outro lado, em programas e ações, como o Plano de 

Desenvolvimento da Escola - PDE e outros, com os mesmos princípios, prevalece a 

ênfase gerencial, com forte viés tecnicista e produtivista, podendo, inclusive, levar à 

“naturalização do cenário desigual em que se dá a educação brasileira” (Ibidem, p. 

928). 

 O PDE- Escola faz parte das ações do FUNDESCOLA5 com enfoques 

gerencialista e eficientista próprios da lógica do capital. Então, a autonomia escolar é 

vista com base nas verbas que a escola recebe e passa a ter a possibilidade de 

decisão mediante as regras estabelecidas sobre o que comprar para a escola, de 

acordo com sua realidade. É válido ressaltar que essa autonomia, que é financeira, 

coloca a escola como responsável pela melhoria da qualidade de ensino e o diretor 

da unidade como o gerente do recurso, devendo envolver a comunidade nas 

decisões quanto à identificação das necessidades. Mas, ao mesmo tempo, é ele 

quem deve se comprometer com a assinatura dos cheques e a manutenção da 

estrutura jurídica e administrativa que promove a chegada desses valores à escola 

(DOURADO, 2007). 

 O projeto do PDE- Escola objetivou fortalecer a autonomia da escola por 

meio de um planejamento estratégico realizado pela gestão da escola, com a 

participação da comunidade. O fortalecimento da autonomia da escola é, sem 

dúvida, essencial para a efetivação de uma gestão mais democrática. Porém, o que 

fundamenta essas políticas educacionais são, sem dúvida, as bases do 

gerencialismo, sendo estas contrárias à concepção de formação do indivíduo para o 

exercício da cidadania plena. Desse modo, ideologicamente, o PDE -Escola busca 

criar o consenso em torno da ideia de que a melhoria da educação estaria na 

adoção dos parâmetros de mercado com a aplicação de estratégias da empresa 

privada na gestão da escola. 

                                                
5
 O Fundescola é um programa oriundo de um acordo de financiamento entre o Branco Mundial (BM) 

e o MEC, desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação dos 
estados envolvidos. A missão do programa é o desenvolvimento da gestão escolar, com vistas à 
melhoria da qualidade das escolas no ensino fundamental e à permanência das crianças nas escolas 
públicas, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (OLIVEIRA; FONSECA; TOSCHI, 2004, p. 35)  
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 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) segue a mesma perspectiva 

do PDE, embora possua um cunho mais prático, já que viabiliza os recursos 

financeiros que custearão a manutenção, conservação, pequenos reparos da 

unidade escolar; capacitação da equipe; avaliação da aprendizagem, dentre outros 

aspectos. O Salário Educação6 é de onde se origina este recurso e o mesmo é 

calculado pelo número de alunos de cada unidade escolar. Segundo Dourado 

(2007), um dos limites desse programa e da Merenda Escolar é que obriga a criação 

de unidades executoras nas unidades escolares, o que faz surgir, dentro de 

instituições públicas/estatais, entes privados, em detrimento de outras formas 

possíveis de gerir o dinheiro público. Isso fortalece a ideia do gestor-gerente à 

medida em que o mesmo é colocado como o responsável pela UEx na qual deve 

representá-la, inclusive juridicamente, perante as agências bancárias e empresas 

das quais se farão as compras.  

Essas Unidades Executoras (UEx) exigem a criação de um Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ), que, por meio dele, o diretor da escola necessita abrir 

uma conta bancária em unidades financeiras já indicadas pelo sistema educacional, 

sendo estes valores investidos via emissão de cheques, a fim de comprovação, para 

a prestação de contas. Há, nos sistemas de ensino, sejam eles municipais, 

estaduais ou mesmo na União, departamentos compostos por especialistas na área 

de finanças, podendo ser eles economistas e/ou contadores que fazem o papel de 

conferência das prestações de conta entregues de cada escola. Em geral, o diretor 

ou secretário são as pessoas responsáveis por elaborar esse documento, seja ele 

do PDDE, da Merenda Escolar ou de outra origem. O ideal seria que todo o 

conselho fiscal, que compõe as Unidades Executoras ou mesmo Conselho Escolar, 

se envolvesse nesse processo, desde a decisão da alocação do recurso até a 

prestação de contas. Porém, essa prática não faz parte do cotidiano de boa parte 

das escolas, deixando a cargo do gestor a responsabilidade que será, em primeira e 

                                                
6 O Salário-Educação (SE), criado pela Lei 4.462, de 1964, e previsto no art. 212, parágrafo 

5º, da Constituição Federal, é cobrado das empresas vinculadas à Previdência Social. O cálculo é 
feito com percentual de 2,5% aplicado sobre o total da remuneração paga ou creditada aos 
empregados durante o mês. O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) é o intermediário, 
cobrando 1% do valor arrecadado com taxa de administração. A distribuição dos recursos é feita pelo 
FNDE, observada a arrecadação em cada estado e no Distrito Federal (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 
TOSCHI, 2005). 
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última instância, cobrada dele, à medida que os sistemas o entendem como 

responsável último pela escola (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005). 

Em paralelo ao PDE- Escola e os programas que possuem as mesmas 

características, a Secretaria de Educação Básica, o MEC, em 2004, criou o 

Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares, que objetivava contribuir para 

a discussão sobre a importância dos conselhos escolares, para gerar o então 

fortalecimento dos mesmos. Os conselhos são percebidos como local privilegiado de 

discussões e da participação, caminhando, com o avanço de políticas de cunho 

gerencialista para as escolas, na contramão dessa lógica do capital. Cinco eixos 

nortearam as atividades, sendo eles: democratização da escola e construção da 

cidadania; respeito e valorização do saber e da cultura do estudante e da 

comunidade; aproveitamento significativo do tempo pedagógico; aprendizagem na 

escola e gestão democrática da educação e escola do diretor. Ainda foram 

acrescentadas as temáticas: conselho escolar como espaço de formação humana, 

financiamento da educação, educação no campo, relação entre escola e 

desenvolvimento com igualdade social (DOURADO, 2007). 

 Mesmo com políticas de forte cunho gerencialista, ainda é possível identificar 

ações que priorizam o fortalecimento do poder local sob a perspectiva democrática. 

Um exemplo disso é o programa de fortalecimento dos Conselhos Escolares. Sobre 

isso, Dourado (2007, p. 937) afirma que: 

 
O Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares constitui-
se em avanço importante frente ao pragmatismo das políticas do governo 
para gestão escolar. Ao mesmo tempo, ao disputar espaço com programas 
financiados pelo Banco Mundial, estruturados sob forte égide gerencial, 
pode vir a ser secundarizado nas políticas e gestão das escolas no país. Tal 
ambiguidade revela a dificuldade de se efetivar políticas, em âmbito 
nacional, sem a garantia de relação com os sistemas de ensino e com os 
profissionais da educação que aí atuam, bem como a adoção de políticas 
preconizadas por agências e organismos internacionais, sem a devida 
mediação com o cenário nacional. 

  

Nesse paradoxo encontrado nas políticas educacionais brasileiras, nas quais 

há mecanismos claros de imputação da gerência como modelo de gestão, 

programas de fortalecimento democrático, como o citado acima, estabelecem, no 

interior da escola, um dilema para o diretor, que é diariamente cobrado quanto à 

execução de práticas democráticas. O diretor tem sérias dificuldades para 

operacionalizar esse modelo híbrido de gestão por ser o responsável pelas ações 
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financeiras e administrativas da escola, respondendo, inclusive, juridicamente por 

elas. Sobre o papel do diretor no cotidiano escolar, Paro (2015, p. 41) afirma: 

 

Mas é o conceito de direção do senso comum, em que poucos exercem seu 
comando sobre muitos, que vige em nossos sistemas de ensino com 
relação ao papel do diretor de escola. Este é, em geral, não apenas o 
encarregado da administração escolar, ao zelar pela adequação de meios 
afins – pela atenção ao trabalho e pela coordenação do esforço humano 
coletivo -, mas também aquele que ocupa o mais alto posto na hierarquia 
escolar com a responsabilidade por seu bom funcionamento. Pode até 
acontecer de os estabelecimentos de ensino comportarem em sua 
organização conselhos de escolas ou outras instituições auxiliares da 
gestão – com atribuições deliberativas ou não -, mas quem responde, em 
última instância, pelo cumprimento das leis do ensino e pela ordem no 
âmbito da escola (ou seja, pelo funcionamento da empresa escolar) é o 
diretor. 
 
 

Com a presença do ente privado dentro da estrutura estatal, o que se percebe 

é a adoção de mecanismos que passam a responsabilidade pela oferta ou execução 

das políticas públicas à sociedade por meio de privatizações, criando uma esfera 

híbrida “pública não-estatal”. Exemplo claro desse processo é o PDDE, que coloca 

como condição para as escolas a criação das Unidades Executoras (UEx), que 

seriam o caixa escolar, tendo por finalidade o recebimento de recursos transferidos 

pelos órgãos federais, estaduais e municipais. O programa opta pelas UEx de 

natureza privada por entender que este modelo produz maior flexibilidade na gestão 

dos recursos e amplia a participação. No entanto, não há como negar que essa 

proposta trabalha com a perspectiva de delegar a responsabilidade sobre os 

recursos recebidos para uma instituição de natureza privada, reforçando a ideia do 

gestor-gerente (ADRIÃO; PERONI, 2007). 

Com a existência da instituição privada para gerir o dinheiro público, o que se 

percebe é que os aspectos procedimentais são privilegiados, em detrimento da 

dimensão política, própria dos processos coletivos de decisão, que admitem a 

perspectiva da participação. Desse modo, o programa reforçou o tom pragmático 

das políticas educacionais dos anos 1990, quando se percebe o fortalecimento dos 

princípios gerenciais, no qual a participação acaba por se resumir às atividades 

operacionais (ADRIÃO; PERONI, 2007). 

 Adrião e Peroni (2007, p. 262) ressaltam uma contradição que pode ser 

percebida no PDDE: 
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Por fim, percebeu-se que a articulação entre a fragmentação nas relações 
estabelecidas entre mecanismos colegiados de gestão de natureza diversa 
e a ênfase ténico-operacional acentuada pelo PDDE concentrou ainda mais 
opções de política escolar nas mãos dos diretores, implicando restrições às 
práticas democráticas de gestão e contrariando um de seus princípios 
elementares: atribuir ao órgão coletivo de gestão escolar a possibilidade de 
decidir sobre a destinação e priorização de recursos. 

 

A luta contra o privado que se instala no interior do Estado brasileiro pode ser 

considerada antiga, mas é válido ressaltar que ainda não foi possível destacar 

ganhos consideráveis. O neoliberalismo de mercado efetivou então, como traço 

fundamental das políticas educacionais, a convivência com o privado, tornando o 

embate ainda mais delicado, ao passo que se destaca uma aceitação das propostas 

neoliberais por parte da população. E associado a esse processo, houve a 

consequente responsabilização da comunidade pela gestão e pelo sucesso escolar 

(NEVES, 2000). O destaque dessa temática, neste estudo, se justifica à medida em 

que a gestão democrática do ensino público está cerceada pelos aparatos privados 

no interior do Estado brasileiro, seja por meio das interferências diretas e indiretas 

das organizações internacionais, seja com a instalação de unidades privadas no 

interior das escolas para administração das verbas públicas ou mesmo na 

responsabilização de pessoas pelo sucesso ou fracasso da escola pública. 

Um dos exemplos que pode ser citado como programa que prioriza a 

formação dos gestores para o bom exercício da função é o Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica Pública7. O programa Escola de Gestores 

faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e foi criado 

após a identificação da necessidade de se construir processos de gestão escolar 

compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade social da educação. O 

                                                
7 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica faz parte de um conjunto de ações 

que teve início, em 2005, com o curso-piloto de extensão em gestão escolar (100 horas), ofertado 
pelo Inep. O projeto do curso-piloto foi desenvolvido por um grupo de especialistas em educação a 
distância e notório saber na área de educação. A meta do projeto-piloto – etapa era o alcance da 
formação de 400 gestores, em exercício, em escolas públicas. 
Em 2006, o programa passou a ser coordenado pela SEB/MEC, iniciando assim o Curso de Pós-
Graduação (lato sensu) em Gestão Escolar, com carga horária de 400 horas, destinado a diretores e 
vice-diretores, em exercício, de escola pública da educação básica. Em 2009, o programa 
implementou o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica, para 
coordenadores pedagógicos e/ou profissionais que exercem função equivalente da equipe gestora da 
escola de educação básica. E, em 2010, lançou o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, 
destinado aos profissionais de instituições públicas de educação básica da equipe gestora: Diretor e 
Vice-Diretor, ou o equivalente, nos diferentes sistemas de ensino.  
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programa é embasado nos princípios da moderna administração pública. No 

entanto, esse modelo de formação contrapõe-se à racionalidade técnica presente 

em alguns projetos já citados anteriormente, cuja principal função é defender uma 

formação pautada na utilização de instrumentos e técnicas para a resolução dos 

problemas cotidianos e inerentes à atividade da gestão escolar. O objetivo principal 

do programa é qualificar os gestores das escolas da educação básica pública, a 

partir do oferecimento de cursos de formação a distância, sendo essa formação 

oferecida por uma rede de universidades, parceiras do MEC (CASTRO, 2012). No 

sítio oficial, é possível encontrar os seguintes objetivos quanto ao programa Escola 

de Gestores: 

- Formar, em nível de especialização (lato sensu), gestores educacionais 
efetivos das escolas públicas da educação básica, incluídos aqueles de 
educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação 
profissional. - Contribuir para a qualificação do gestor escolar na perspectiva 
da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar com 
qualidade social. Como resultado dessa iniciativa, o MEC espera a melhoria 
dos índices educacionais das escolas e municípios atendidos. (MEC, 2015) 

Segundo Aguiar (2010), os princípios do programa são: 

- compromisso com a melhoria da qualidade do ensino público e com a 
valorização e a capacitação do gestor escolar; - respeito ao princípio de 
equidade: um curso com a mesma qualidade, atingindo ao mesmo tempo 
toda a população-alvo dos Estados brasileiros; - atendimento ao princípio 
democrático de integração com a comunidade, descentralização do poder e 
autonomia da escola; - formação de rede que possibilite a troca de 
informações, experiências, vivências e integre os gestores escolares de 
todo o País. 

 

Uma diretriz do Programa que merece destaque é a formação do gestor na 

perspectiva da gestão democrática, sendo esta entendida “como um meio 

indispensável à realização da finalidade social da educação”. A opção pela gestão 

democrática da educação estabelece um contraponto com outros programas da 

política educacional que priorizaram contratos de gestão, indicadores de 

desempenho e cumprimento de metas. Nesse sentido, Castro (2012, p. 7) afirma: 

É de se estranhar que, ao terem de implementar programas gerenciais, os 
gestores tenham uma formação em nível “latu senso” para implementar uma 
gestão democrática nas escolas, estabelecendo assim um mix de modelos 
de gestão que dificulta e confunde a ação a ser executada na escola, 
descaracterizando a prática escolar mais democrática e centrada na 
participação, secundarizando os projetos construídos coletivamente em 
função dos financiamentos recebidos para a implantação de programas 
gerenciais. 
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O programa Escola de Gestores buscou, por meio de sua operacionalização, 

a efetivação do direito à educação escolar com qualidade social, defendida nos 

compromissos do Governo Lula, seguindo a lógica da gestão democrática e da 

participação, em contraponto à perspectiva da gerência e da qualidade total na 

educação. No entanto, como marca histórica de descontinuidade das políticas 

educacionais brasileiras, esse processo passou por tensões nos períodos de 

transição, sendo possível identificar essas tensões nas mudanças de dirigentes e de 

equipes técnicas ocorridas na SEB que acabaram por afetar o desenvolvimento do 

Programa. Também alguns setores entendem o programa como uma ação 

regulatória do governo federal que, interferindo assim na autonomia dos estados e 

municípios, gera também gastos para as demais instâncias governamentais sem 

retribuição financeira aos esforços despendidos pelos estados e municípios 

(AGUIAR, 2010). 

Analisando esse processo de constituição desses programas, Castro (2012, 

p. 8) afirma que,  

 

Nesse cenário, comprova-se que diferentes concepções de gestão 
educacional têm permeado as diretrizes da política educacional brasileira 
em um contexto mais amplo das reformas implementadas na década de 
1990. A concepção de gestão democrática já estava prevista desde a 
Constituição Federal de 1988, enquanto que a concepção de gestão 
gerencial surge em articulação com as diretrizes da reforma do Estado, 
gestada em 1995 no governo de FHC e sedimentada no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva. São concepções antagônicas de gestão que 
repercutem nos programas implementados nas escolas, definindo práticas 
de gestão que ora apresentam características mais participativas de gestão 
colegiada, ações descentralizadas, ora enfatizam a produtividade e a 
competitividade no interior do espaço escolar. Essa constatação mostra que 
há, no interior do próprio Ministério, posturas diferentes e contraditórias no 
que se refere à forma de gerir as instituições escolares. 
 

A pressão exercida pelas organizações internacionais que pretendem 

transportar os parâmetros gerenciais para a escola pública cria entraves de natureza 

política que efetivam a pressão pela transferência de lógica de gestão privada para o 

espaço público. Esses entraves impostos pelo contexto político nacional têm gerado 

dificuldades para a vivência democrática no interior da escola, o que tem produzido 

a sensação de que a eleição de diretores por si só garante a conquista do “ser 

democrático” na escola pública. No entanto, a luta pela democratização continua em 

pauta, pois deve problematizar as interferências dos interesses privados no interior 

do Estado brasileiro, a fim de que alcancemos a democratização na gestão escolar.  
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1. 4 O CARÁTER TRANSFORMADOR DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

A escola como instituição social necessita e deve ser administrada de forma 

que sua natureza e especificidades sejam respeitadas. O que é necessário ressaltar 

é que, na sociedade capitalista, as ações da escola também estão se pautando 

pelos princípios de acumulação do capital. A gerência tem se tornado o modelo de 

gestão pautada em princípios de eficiência e eficácia que norteiam as ações 

pedagógicas; a divisão pormenorizada do trabalho guia as atividades pedagógicas. 

E o que não é tangível ou não mensurável, como a formação dos indivíduos, passou 

a ser medido com o objetivo de verificar a qualidade da educação. Sobre essa 

situação, Paro (2008, p. 130) diz:  

 
[...] O que se verifica, entretanto, no dia a dia das escolas, é a hipertrofia 
dos meios representada pelo número excessivo de normas e regulamentos 
com atributos meramente burocratizantes, desvinculados da realidade e 
inadequados à solução dos problemas, o que só faz agravá-los, 
emperrando o funcionamento da instituição escolar [...]. 

 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), concepções de gestão fazem 

parte do cotidiano escolar, sendo umas superadas com alguns avanços nas 

discussões sobre gestão e outras imputadas pelo capital. Na concepção técnico-

científica, as atividades se fazem na burocracia, sendo o tecnicismo o orientador das 

ações no interior da escola. A realidade escolar é vista de forma fria e neutra, na 

qual a gestão é centralizada, sendo então meticulosamente planejada e articulada a 

fim de obter eficiência e eficácia pelo fato de ser assim entendida. Na concepção 

sociocrítica, o ambiente escolar é visto como algo construído pelos envolvidos, que o 

torna vivo e dinâmico. As decisões são pensadas em grupo, o que permite a 

participação dos envolvidos, podendo ser vivenciadas em vários tipos de gestão 

democrática. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p. 324), 

 
A concepção técnico-científica, como já assinalamos, baseia-se na 
hierarquia de cargos e de funções, nas regras e nos procedimentos 
administrativos, para racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços 
escolares. A versão mais conservadora dessa concepção é denominada de 
administração clássica ou burocrática. A versão mais recente é conhecida 
como modelo de gestão da qualidade total, com a utilização mais forte de 
métodos e de práticas de gestão da administração empresarial.  

  

A concepção autogestionária tem a participação coletiva como pressuposto 

básico. Nessa perspectiva, a organização e a gestão são, de certo modo, recusadas 
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em nome da autonomia dos membros em criar e recriar a ação diariamente, por 

meio da participação “por igual de todos”. Já na concepção interpretativa, a análise 

do processo de organização e de gestão ganha lugares significativos, embora as 

práticas organizativas sejam percebidas como uma “construção social com base nas 

experiências subjetivas e nas interações sociais”. Para a concepção democrático-

participativa, a participação dos membros junto à direção traz ao processo de gestão 

a possibilidade de tomada de decisões coletiva, com a manutenção do cargo de 

gestor, mas colocando sobre cada participante a responsabilidade por assumir suas 

funções (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 325).  

A gerência como forma de controle do trabalho alheio ou coordenação do 

esforço humano coletivo assume, na sociedade capitalista, o poder de gerar ao dono 

do capital aumento de seus ganhos. Já na escola torna-se o modelo de gestão que 

coloca na pessoa do diretor a responsabilidade pela gestão. É interessante ressaltar 

que o conceito de gerência chegou à escola no mesmo momento em que se discutia 

a importância do ambiente democrático. Mesmo com as lutas pela gestão 

democrática, a gerência ganhou força, ao passo de que com esse modelo é possível 

se conseguir melhores resultados, seja na empresa, na indústria ou na escola. Esse 

modelo cria na escola uma hierarquia que também esteve presente no modelo 

tradicional de administração escolar. “De qualquer forma, normas estabelecem um 

padrão a partir do qual é garantida a hierarquia e o controle das ações dentro da 

unidade escolar” (PARO, 2008, p.133). Essa situação imposta ao diretor cria uma 

confusão, à medida que ele necessita, como educador, primar pelo desenvolvimento 

integral dos envolvidos no processo educativo e ao mesmo tempo não deixar de 

cumprir as atividades administrativas, que, na maioria das vezes, ocupa a maior 

parte do seu tempo. 

Aplicar os conceitos administrativos de modo puro e simples à educação é 

sem dúvida tirar do processo educativo sua essência. O professor não é o único 

produtor e os alunos não estão na posição de meros consumidores. Afinal, na 

perspectiva de educação para a emancipação, o aluno ocupa papel de produtor de 

sua própria formação, junto aos professores e demais sujeitos envolvidos. Nesse 

sentido, é válido ressaltar que o resultado do processo educativo com fins de 

emancipação consiste em resultados pessoais e coletivos. Pessoais à medida que, 

de posse do conhecimento, o indivíduo possa ampliar suas possibilidades de vida e 

coletivo. Isso porque, contribuindo para o próprio crescimento, o indivíduo produz 
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melhores condições de vida para os que estão ao seu redor. A escola, à medida que 

se compromete com o capital, está produzindo a não libertação da classe 

trabalhadora do processo de exploração, pois somente com base no conhecimento 

que emancipa é possível se pensar no rompimento da lógica desigual que mantém o 

capital nas mãos de um pequeno grupo de pessoas (PARO, 2008). 

É por defender uma educação para a emancipação que a gestão democrática 

torna-se o modelo de gestão a ser aplicado à educação. As especificidades das 

atividades da escola e seus objetivos levam a considerar sua natureza, sendo 

necessário, portanto, que todas as ações caminhem na perspectiva de levar os 

envolvidos no processo educativo a um crescimento democrático por meio da 

conscientização das desigualdades que constituem a sociedade de classes. A esse 

respeito, Paro (2008, p. 151) afirma: 

 
Diante desse antagonismo entre a dominação própria da empresa 
capitalista e a especificidade da ação educativa transformadora, não resta 
outra alternativa a uma Administração Escolar que se pretenda articulada 
com os interesses da maioria da população senão descartar de imediato a 
administração empresarial tipicamente capitalista. Coloca-se, então, o 
problema da especificidade dessa Administração Escolar transformadora 
[...] o que vimos até aqui leva a concluir que a especificidade da 
Administração Escolar só pode dar-se não por aproximação, mas por 
oposição à administração empresarial capitalista. Isto não quer dizer, 
obviamente, que se deva desprezar pura simplesmente todo progresso 
técnico havido na teoria e na prática administrativa empresarial. Significa 
apenas que, em termos políticos, o que possa haver de próprio, de 
específico, numa Administração Escolar voltada para a transformação 
social, tem de ser necessariamente antagônico ao modo de administrar da 
empresa, visto que tal modo de administrar serve a propósitos contrários à 
transformação social. 

 

A gestão democrática está associada diretamente à formação da comunidade 

escolar para uma atuação também democrática. Não se trata apenas de dar voz aos 

envolvidos com o processo educativo quanto à reforma do prédio escolar, merenda 

e outras questões, mas transformar, sim, a escola num espaço de formação para a 

democracia. Quando se pensa em gestão democrática, refiro-me, prioritariamente, à 

escola pública, que, no Brasil, é responsável pela formação da classe trabalhadora. 

Essa escola tem, em suas atividades, a possibilidade de formar para a democracia 

e, por consequência, para a emancipação. É nessa formação que consiste o caráter 

político do ato educativo, para que, de posse do conhecimento, o indivíduo possa se 

conscientizar do local que ocupa na sociedade e encontrar caminhos que 

contribuirão para o rompimento da lógica desigual instalada pelo capital. 
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A escola, ao propiciar a educação formal, tem ligado a sua atuação a dois 

objetivos. O primeiro se dá no nível individual, para que, de posse do conhecimento, 

o indivíduo possa gerar para si um “bem-estar pessoal”. No que diz respeito ao 

social, de posse do conhecimento, o indivíduo poderá contribuir, de modo ativo, para 

o meio a que pertence, utilizando o conhecimento para promover o “viver bem de 

todos”. Segundo Paro (2007), é nesse ponto que consiste a principal falha da escola, 

à medida que o autor chega a considerar a escola omissa na função de educar para 

a democracia.  

Paro (2007, p. 19) assim se expressa: 

 

Associada a essa incapacidade de realizar uma educação comprometida 
com o efetivo bem viver dos educandos e com sua contribuição para uma 
sociedade mais humana, pode-se notar certa apatia de educadores 
escolares, autoridades estatais e público em geral. Tudo acontece como se 
não gastassem grandes quantidades de recursos, não estivessem 
envolvidos os esforços de enormes contingentes de professores e outros 
funcionários e não se desperdiçassem horas preciosas da vida de milhões 
de crianças e jovens, com um ensino desinteressante que, não raro, 
dilapida sua paciência e lhes tira o prazer e o gosto de viver o presente [...]. 

 

Sem uma escola que forme para a democracia, com princípios apropriados à 

construção de uma sociedade mais justa, a concepção tradicional de educação é 

que ganha destaque ou mesmo reforço, cujos resultados podem ser medidos pelas 

respostas dos sujeitos que por ela passam. A correção dessa falha na educação 

passa por conhecer melhor as práticas realizadas na escola, podendo então 

encontrar suas lacunas e potencialidades, a fim de que se consiga traçar caminhos 

para a educação que emancipa. Necessário é que a escola rompa com a lógica do 

tradicional cuja atividade principal seja a passagem de conhecimentos. O que se 

espera da escola hoje não é que ela assuma o papel da família, mas sim que ela 

vivencie seu próprio papel de formação para a emancipação. Esse caminho não se 

limita apenas à escola, com suas práticas administrativas ou pedagógicas, mas para 

toda a estrutura que compõe o sistema de ensino.  

 

1. 5 EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA A EMANCIPAÇÃO 

 

Numa sociedade estruturada em classes, na qual o capitalismo é o orientador 

das relações sociais, a desigualdade é traço marcante não apenas nas relações de 

trabalho, mas, sim, um princípio para a manutenção dessa ordem capitalista. Sendo 
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assim, faz-se necessário analisar o papel da educação como fator de transformação 

social. De acordo com Paro (2008), transformação social consiste na busca pelo 

domínio da hegemonia pela classe dominada, construindo nesse processo um “novo 

bloco histórico sob sua direção” (Ibidem, p.103). Tendo essa percepção, pode-se 

afirmar que a educação torna-se instrumento de transformação à medida que a 

classe dominada a utiliza como instrumento a favor da superação da sociedade de 

classes.  

O caráter político do ato educativo consiste exatamente em gerar, nos 

envolvidos desde processo, a possibilidade de repensar sua própria realidade e 

encontrar meios de superação da dominação. Compreender a educação como 

instrumento de transformação nos faz voltar as atenções à escola e suas práticas. 

Como instituição social integrada a uma realidade social, a escola procurará atender, 

em primeiro lugar, os interesses da classe dominante, tornando-se mais um 

instrumento de reprodução da hegemonia dessa classe. É interessante ressaltar 

que, num contexto de desigualdade como o que está posto na sociedade capitalista, 

a escola é apresentada como meio de ascensão social. E caso o indivíduo não 

alcance esse objetivo de vida, a culpa recai sobre si mesmo por não aproveitar bem 

as oportunidades, ou mesmo sobre a própria escola, tirando, assim, o foco da 

sociedade desigual que está posta. Desse modo, a escola é uma instituição da qual 

o capitalismo não abre mão, já que a mesma serve aos seus interesses de formação 

de mão de obra, e ainda pode ser uma instituição capaz de disciplinar e culpabilizar 

os agentes pelas mazelas sociais (PARO, 2008). 

 

Ainda segundo Paro (2008, p. 113): 

 
É preciso notar, entretanto, que, entendida a transformação social no 
sentido que vimos anteriormente, a escola coloca-se como apenas uma das 
instâncias onde se realiza tal transformação. Pretender que ela se constitua 
na grande equalizadora social, ou no lugar por excelência de onde irradiará 
a revolução social, é incorrer no equívoco de imputar, a uma instituição 
apenas, aquilo que é função da sociedade como um todo. Igualmente 
equivocada é a atitude de negar à escola qualquer papel na transformação 
social, esperando que a sociedade mude para mudar a escola. Porque a 
escola não é o local da mudança, não significa que ela não possa ser um 
dos locais dessa mudança. A revolução é um processo que envolve todo o 
corpo social, inclusive a escola. Cada um dos instrumentos de luta 
(sindicato, escola, imprensa, associações profissionais, Igrejas etc.) tem 
muito a oferecer dentro de suas características específicas, dede que, 
levando em conta suas limitações e potencialidades, procure 
intencionalmente a melhor forma de concorrer para o objetivo comum da 
transformação social. No caso da escola, ela poderá concorrer com sua 
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parcela para a transformação social, na medida em que, como agência 
especificamente educacional, conseguir promover, junto às massas 
trabalhadoras, a apropriação do saber historicamente acumulado e o 
desenvolvimento da consciência crítica da realidade em que se encontram. 

 

A escola é, portanto, uma organização social na qual a interação entre as 

pessoas é sua marca. Essa interação para o alcance do objetivo principal da escola, 

que é a formação humana, lhe garante diferença da empresa convencional. “Assim, 

a organização escolar define-se como unidade social que reúne pessoas que 

interagem entre si, intencionalmente, operando por meio de estruturas e de 

processos organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos educacionais” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 316). 

Compreender a escola como um desses espaços de transformação possibilita 

ressaltar o papel do educador, que se torna, nesse sentido, agente de mudanças à 

medida que sua atuação levará os alunos ao conhecimento. Este, por sua vez, 

poderá lhe dar ou não a consciência da realidade e a possibilidade de mudança 

social. Paro (2008) afirma que, independentemente da classe de origem do 

educador, ao assumir essa função, este deverá estar a serviço da transformação 

social, sendo por ele referido como um “intelectual orgânico”. Desse modo, o 

educador poderá, por meio de sua atuação, contribuir para a emancipação da classe 

dominada. O que se entende nesse processo é que, por meio do conhecimento 

adquirido, o educando terá caminhos rumo à transformação social, não no sentido 

de “mágica” por meio do conhecimento adquirido, mas, sim, pela compreensão da 

sociedade na qual está inserido, com possibilidades de alteração da ordem social 

vigente.  

Por entender a gestão democrática da escola pública como algo primordial 

para a formação de uma nação com princípios democráticos, é que este estudo se 

justifica como relevante. Isso porque o mesmo busca problematizar a realidade da 

gestão educacional, com enfoque na eleição para diretores, abordando seus limites 

e suas perspectivas. E, caminhando para a compreensão do objeto deste estudo, é 

válido compreender como o privado vem se instalando no interior da escola pública 

brasileira, apesar de antes o mesmo já se encontrar na constituição do Estado 

brasileiro.  
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CAPÍTULO II 

CAMINHOS DA DEMOCRACIA E DA GESTÃO EDUCACIONAL 

NO BRASIL  

 

O presente capítulo apresenta os caminhos que preparam o campo 

educacional para a vivência democrática, cujo ponto de partida será a história das 

conferências de educação, em especial dos anos de 1980, seguida do contexto 

histórico da CF de 1988 e LDB 9.394/1996.  

A luta contra o regime militar8 no Brasil ganhou força na década de 1970, se 

intensificando nos anos de 1980. Com isso, a movimentação da sociedade civil 

ganhou força na década de 1980, levando o governo militar a criar o chamado 

movimento de abertura. Nesse momento de luta por um país democrático, as 

discussões no campo educacional se fortaleceram e ganharam força. Então, 

espaços de discussão fechados durante a ditadura, como as conferências 

organizadas pelas entidades educacionais, se constituem novamente como lócus de 

liberdade e de exposição de ideias.  

Esse movimento foi se consolidando na década de 1980 e acalorou a luta 

pela democratização da educação, não apenas quanto ao acesso, mas também no 

que diz respeito à gestão das escolas e às políticas educacionais. Como os debates 

sobre os novos rumos da política nacional foram trazidos também ao campo 

educacional, muito se discutiu quanto à educação para a formação humana, com 

base na democracia que estava sendo apresentada como proposta de um governo 

civil. 

As conferências foram retomadas, a Assembleia Constituinte é formada e as 

discussões sobre o novo texto constitucional são intensificadas, sendo travados 

embates quanto à democratização da educação nacional, até dezembro de 1988, 

quanto então foi promulgada uma nova Constituição Federal. Com a lei maior, os 

passos são seguidos para a formulação da legislação educacional no Brasil, sendo 

esse percurso formado por idas e vindas, avanços e retrocessos, movimento esse 

                                                
8
 O Regime Militar a que se refere este estudo situa-se nos anos de 1960, quando mais 

especificamente em 1964 foi realizado o Golpe Militar, e se estende até 1985 com o movimento de 
reabertura política. Segundo Germano (1993), a denominada “Revolução de 1964” se constitui na 
verdade como uma restauração da “dominação burguesa, confirmando-se aquilo que tem sido uma 
constante na nossa história política: continuidade, restaurações, intervenções cesaristas, 
transformismo, exclusão das massas populares, autoritarismo” (GERMANO, 1993, p. 53). 
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marcado pela luta entre os interesses privados se sobrepondo na estrutura estatal 

brasileira. 

 

2.1 AS CONFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO: DEBATE E LUTA POR UM PROJETO 

DE EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

A análise do tema deste estudo, a gestão democrática, remete-se à 

necessidade de se compreender o contexto que trouxe essa temática para a 

discussão. O regime militar e o autoritarismo que dominaram o país durante 21 anos 

(1964-1985) suscitaram a luta e o desejo de uma nação democrática, gerando um 

movimento em prol da democracia, que em grande parte contou com a participação 

de professores. A fim de se posicionarem em meio à luta pela democracia, foram 

organizadas conferências educacionais, nas quais o tema central estava a 

democratização do país. Essas conferências tiveram por objetivo ampliar o poder de 

discussão dos educadores, que até então não possuíam participação expressiva de 

fato na elaboração de políticas para a educação. Até início da década de 1980, as 

políticas educacionais eram definidas de cima para baixo, do centro para a periferia, 

nas quais os professores tinham pouca ou nenhuma oportunidade para contribuírem 

efetivamente, mas acabavam “frequentemente silenciados”. Cunha (1981) afirma 

que não era possível nem mesmo identificar a figura do legislador que pensava 

essas políticas, já que o Executivo era quem ocupava esse papel.  

Após a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro 

de 1990, a década de 1980 foi considerada como uma “década perdida”. Esse 

veredito se fez a partir do reconhecimento do fracasso do programa mundial de ação 

para o desenvolvimento dos países mais pobres do globo. No caso brasileiro, essa 

afirmação não se aplica, pois a área educacional passou por intensas lutas em prol 

da democratização da educação, o que confere aos anos de 1980 o patamar de um 

dos períodos mais fecundos no que tange à mobilização e conquistas (SAVIANI, 

2008). 

Historicamente, na área educacional, um dos meios de análise dos entraves 

vivenciados pelos profissionais da educação foram as conferências9, que, segundo 

Cunha (1981, p. 6): 

                                                
9
 As conferências, entretanto, não se originaram nesse momento histórico, com registro da primeira 

em 1873, sendo posteriormente transformadas em Congressos de Instrução, que se destinavam aos 
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As conferências de educação constituem um momento do processo de 
organização do campo educacional: o momento da consciência da 
especialidade da educação, em particular da educação escolar. Esse 
momento se articula, em termos de ação recíproca, com outros momentos, 
como é o caso relevante da constituição das entidades profissionais de 
docentes e outros especialistas, dedicados à defesa de interesses 
corporativos. (Grifos do autor) 

 

Quando o golpe político-militar ocorreu em 1964, a rotina da educação 

nacional alterou-se, pois educadores, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio 

Teixeira, foram afastados de suas funções e, em muitos casos, obrigados a se exilar 

do país. Aposentadorias compulsórias e a proibição de atuação docente foram 

imputadas a centenas de professores de todos os graus de ensino. Para substituição 

desses professores, um grupo de militares e civis adeptos ao regime foi convidado 

para assumir os cargos que estavam ociosos (CUNHA, 1981). 

Nesse contexto de intensas mudanças na estrutura política nacional, com o 

objetivo de intensificar a “assistência técnica e financeira” do governo norte-

americano à educação brasileira, por meio dos convênios MEC-USAID10, o Decreto 

no 54.999, de 13 de novembro de 1964, instituía conferências que abriam 

possibilidades para representantes das organizações internacionais. Para o 

cumprimento do decreto, foram realizadas a I Conferência Nacional de Educação, 

em 31 de março de 1965, em Brasília; II Conferência Nacional de Educação em abril 

                                                                                                                                                   
professores do ensino público primário e secundário. Com a instituição do regime republicano, e 
consequentemente a divisão de poderes gerada pelo federalismo, a União não mais convocou os 
professores, temendo acusação de intervencionista, já que competia aos estados atuar nessas 
etapas. O estado de São Paulo convocou os professores da instrução secundária, que defenderam, 
na ocasião, um ensino secundário dividido em dois cursos, o fundamental e o complementar, sendo o 
último dividido em outras duas seções, uma literária e outra científica. Em Belo Horizonte e Salvador, 
também ocorreram congressos, sendo que o Rio de Janeiro sediou o IV Congresso de Instrução 
Secundária e Superior, em 1922.  
 
10

 Nome de um acordo que incluiu uma série de convênios realizados a partir de 1964, durante o 

regime militar brasileiro, entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for 
International Development (USAID). Os convênios, conhecidos como acordos MEC/USAID, tinham o 
objetivo de implantar o modelo norte-americano nas universidades brasileiras através de uma 
profunda reforma universitária. Segundo estudiosos, pelo acordo MEC/USAID, o ensino superior 
exerceria um papel estratégico porque caberia a ele forjar o novo quadro técnico que desse conta do 
novo projeto econômico brasileiro, alinhado com a política norte-americana. Além disso, visava à 
contratação de assessores americanos para auxiliar nas reformas da educação pública, em todos os 
níveis de ensino. A discordância com os acordos MEC/USAID se tornaria na época a principal 
reivindicação do movimento estudantil, cujas organizações foram em seguida colocadas na 
clandestinidade. Alguns setores acreditavam que o convênio com os Estados Unidos levaria à 
privatização do ensino no Brasil. Diante da violenta oposição levantada nos meios intelectuais e 
estudantis contra os acordos MEC/USAID, o governo criou, em 1968, um Grupo de Trabalho 
encarregado de estudar a reforma e propor um outro modelo (MENEZES, 2001).  
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de 1966, em Porto Alegre; III Conferência Nacional de Educação, em abril de 1967, 

na cidade de Salvador; e IV Conferência Nacional de Educação, última da série, em 

1969, em São Paulo. Como saldo significativo, destaca o resultado da última 

conferência, na qual a profissionalização universal e compulsória no 2º ciclo do 

ensino médio seria implantada. A V Conferência, que deveria ter ocorrido em 

Manaus, não se concretizou, sendo as conferências substituídas por encontros dos 

secretários de educação dos estados e territórios, sendo considerado pelo regime 

militar que esse público seria mais controlável (CUNHA, 1981). 

Mesmo com o autoritarismo e a repressão do regime militar, a resistência dos 

educadores à repressão se desenvolveu em espaços que ainda estavam abertos, 

gerados pelas contradições encontradas na política do Estado autoritário. Os cursos 

de pós-graduação foram um desses novos espaços. Segundo Cunha (1981, p. 40), 

eles se multiplicaram em diversas áreas do saber, sendo esse movimento 

impulsionado por alguns fatores:  

 
[...] pela política governamental de fomento à pesquisa científica e 
tecnológica; pela recomposição dos mecanismos de discriminação social, 
via ensino que exigia diplomas dotados de maior valor econômico e 
simbólico para fazer frente à desvalorização do diploma de graduação. Os 
cursos de graduação reuniram a elite universitária do país, em termos de 
formação acadêmica, que usufruiu de condições privilegiadas de trabalho, 
de remuneração e de liberdade criativa. Em geral, nos cursos de pós-
graduação dava-se o encontro dos professores mais qualificados e 
motivados com estudantes dotados das mesmas características. Ocorre que 
essas características se encontram frequentemente associadas à 
perspectiva crítica, condição necessária para que elas se manifestem. Isso 
fez com que a pós-graduação se transformasse numa área de irradiação de 
crítica ao Estado autoritário e suas políticas específicas, influindo sobre o 
ensino de graduação e a Sociedade Civil, através do produto da atividade 
de pesquisa de professores e estudantes, o destes na forma de 
dissertações e teses que viraram livros e artigos.  

 

Na área da educação, ocorreu um movimento tímido, porém semelhante aos 

demais, pois várias dissertações foram sendo elaboradas numa perspectiva crítica, 

que contrariava a realidade imposta pelo regime militar. Com a divulgação desses 

trabalhos, professores espalhados em todo o território nacional conseguiam ter 

acesso a ideologias que buscavam legitimar “a reforma universitária de 1968 e seus 

desdobramentos, a reforma do ensino de 1º e 2º graus, o MOBRAL, etc” (CUNHA, 

1981, p. 40). 
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Segundo Saviani (2008, p. 404), a organização dos educadores, na década 

de 1980, pode ser caracterizada por duas vias distintas, sendo assim definidas pelo 

autor: 

[...] aquele caracterizado pela preocupação com o significado social e 
político da educação, do qual decorre a busca de uma escola pública de 
qualidade, aberta a toda a população e voltada precipuamente para as 
necessidades da maioria, isto é, a classe trabalhadora; e outro de caráter 
reivindicativo, cuja expressão com o aspecto econômico-corporativo, 
portanto, de caráter reivindicativo, cuja expressão mais saliente é dada pelo 
fenômeno das greves que eclodiram a partir do final dos anos de 1970 e se 
repetiram em ritmo, frequência e duração crescentes ao longo da década de 
1980. 

 

Dentre os espaços que permaneceram abertos, destaca-se a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidade fundada em 1948, por 

pesquisadores e professores universitários paulistas. A entidade reunia, 

principalmente, docentes e pesquisadores das áreas biológica, tecnológica e 

ciências exatas. E, em outubro de 1960, com o objetivo de ampliar suas referências, 

realizou um simpósio no Rio de Janeiro para debater a estruturação da universidade 

que nasceria junto à nova capital do país, Brasília. Com esse movimento, os temas 

educacionais ganharam as reuniões anuais, não apenas pela presença dos 

educadores, mas também pela preocupação com a reforma universitária de 1968. 

Esse processo gerou uma maior abertura do espaço aos educadores, sendo as 

reuniões da SBPC um momento de encontro dos educadores para análise da 

realidade educacional. As reuniões criaram um espaço de discussão, num momento 

de desmobilização política na área educacional, o que levou ao aprofundamento das 

discussões em torno das políticas educacionais. Nesse contexto, houve tentativas 

de criar uma associação nacional dos educadores, que culminou com a criação da 

Associação Nacional de Educação (ANDE), sendo seguida pela criação do Centro 

de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) e a Associação Nacional de Pós-

Graduação em Educação (ANPED) (CUNHA, 1981; SAVIANI, 2008). 

O ano de 1978 se tornou um marco na mobilização dos professores, iniciando 

pelo estado de São Paulo, e seguido por outros estados, nos quais lutavam contra 

um “arrocho salarial extremamente forte e deterioração das condições de ensino” 

(CUNHA, 1981). Em meio a esse movimento, surgiu, no Conselho Federal de 

Educação, uma proposta de alteração dos cursos de pedagogia e licenciatura. A 

revista Educação e Sociedade lançou, em setembro de 1978, seu primeiro número, 

tendo como título “o educador precisa ser educado”. Em novembro do mesmo ano, a 



62 
 

Faculdade de Educação de Campinas realizou um seminário sobre a formação do 

educador, no qual quase mil pessoas participaram, o que gerou a fundação do 

Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), sendo este independente da 

UNICAMP, assumindo a partir dessa data a edição da revista (CUNHA, 1981). 

O ano de 1979 foi marcado pelo fortalecimento do movimento grevista com 

participação de professores do então 1º e 2º graus das redes pública e privada, em 

12 estados, e em alguns estados a greve se estendeu também ao 3º grau. Esse 

movimento, associado à mobilização dos professores universitários, colocou o 

problema vivido na área educacional em nível nacional. Esse processo gerou o 

desejo de os professores se articularem numa entidade nacional da qual as 

Conferências Nacionais de Educação fossem resgatadas. Essa ideia nasceu e se 

fortaleceu durante uma reunião da Anped em Salvador, no referido ano, sendo 

definida então, em concordância com ANDE e CEDES, a I Conferência Brasileira de 

Educação, pensada para ser um novo momento. Esta conferência teve a política 

educacional como tema central e ocorreu de 31 de março a 3 de abril de 1980. 

Segundo Cunha (1981, p. 46), 

 

No “manifesto aos participantes”, os promotores da conferência diziam que 
“nosso horizonte comum é a construção de uma educação democrática que 
esteja de fato comprometida com os interesses da maioria do nosso povo e 
não apenas a serviço de elites econômicas e culturais”. Para isso, a 
educação almejada precisa ser erigida sobre os alicerces de um Estado que 
tenha democracia como fundamento. Antes de qualquer outra coisa é 
necessário “criar canais de participação para que as decisões educacionais 
deixem de nos ser impostas. Rejeitamos o papel de simples executores de 
uma política educacional sobre a qual não fomos consultados”. Os relatórios 
dos simpósios e painéis, sintetizados em um “documento conclusivo”, 
traziam críticas e sugestões nem sempre convergentes, mas expressavam, 
vivamente, a manifestação de repúdio à política educacional do Estado 
autoritário, à persistência da escola pública restrita, à deterioração da 
qualidade do ensino público, ao excesso de controle governamental sobre a 
administração do ensino; e de defesa das iniciativas educacionais no âmbito 
da Sociedade Civil, da prioridade da organização dos professores de todos 
os graus, do ensino público gratuito. 

 

Os movimentos dos educadores, em especial nos anos de 1980, foram 

motivados de fato pela ausência de ações efetivas do Estado quanto aos problemas 

enfrentados no campo educacional. No entanto, mesmo com a política de 

descontinuidade presente na política educacional no Brasil, os avanços quanto à 

organização dos educadores, e posicionamento sobre a realidade que necessitava 

ser alterada, foram ganhos significativos. Como afirma Saviani (2008, p. 406), “em 
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seus resultados positivos, ajudam os educadores a encaminhar formas de política 

educacional superadoras das desigualdades”.  

O que merece ser destacado é que esses encontros, que visavam discutir os 

enfrentamentos dos profissionais da educação em sua rotina diária, seja no que 

tange ao achatamento salarial ou falta de políticas educacionais que priorizassem a 

formação humana, levaram os professores a uma mobilização capaz de se constituir 

em luta pela democratização da nação. Esse movimento se disseminou de forma 

intensa por todo o território nacional, gerando discussões que se desdobraram em 

medidas práticas, como a Carta de Goiânia, na qual os participantes de uma das 

conferências apresentam suas aspirações quanto à Carta Magna que estava em 

tramitação. 

 

 2.1.1 CARTA DE GOIÂNIA: UM POSICIONAMENTO SOCIOPOLÍTICO NA LUTA 

PELA DEMOCRACIA 

 

A Carta de Goiânia foi divulgada na finalização da IV Conferência Brasileira 

de Educação11, que ocorreu entre os dias 2 e 5 de setembro de 1986, como 

resultado do movimento docente por um país democrático, cujo objetivo foi 

apresentar as percepções dos professores sobre os problemas vivenciados e os 

possíveis caminhos para a democratização (CARTA DE GOIÂNIA, 1986). 

 As entidades como Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED) e Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES) mobilizaram seis mil participantes, 

representando todos os estados da federação, que na ocasião debateram temas 

relacionados à educação brasileira, incluindo as propostas para a nova Carta 

Constitucional, que foi promulgada em 1988 (CARTA DE GOIÂNIA, 1986). 

A IV CBE cumpriu a função de ampliar a voz dos profissionais da educação 

que estavam engajados na luta pela democratização da educação nacional, 

objetivando com isso não apenas o rompimento com a lógica da ditadura, mas 

também com vistas ao alcance da qualidade do ensino público (MENDONÇA, 2000). 

Um dos objetivos da conferência era levar os participantes ao 

desenvolvimento da consciência de sua responsabilidade para com a construção “de 

                                                
11

 As Conferências Brasileiras de Educação – CBE – foram reuniões promovidas por três entidades 
nacionais, sendo elas: ANPED, ANDES e CEDES. 
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uma Nação democrática, onde os cidadãos possam exercer plenamente seus 

direitos, sem discriminação de qualquer espécie.” Como parte das denúncias 

sociais, consta do seguinte trecho: 

 
De fato, dados divulgados pelo próprio Governo Federal mostram que cerca 
de 60% dos brasileiros encontram-se em estado de extrema pobreza 
material, em contraste com uma minoria de grupos privilegiados que detêm 
o usufruto privado da riqueza que é social. Isso significa que as aspirações 
da coletividade pela democracia econômica, social e política são 
obstaculizadas por uma organização social injusta e, em decorrência, por 
políticas governamentais incapazes de promover a justiça social. Persiste 
uma política econômica e particularmente salarial, marcada pela distribuição 
desigual da renda, cujas expressões são a questão agrária e violência 
social contra os trabalhadores rurais; o enorme endividamento externo; a 
dívida pública; o precário atendimento às necessidades de escolarização da 
população e de outras políticas sociais como saúde, assistência e 
previdência social. (CARTA DE GOIÂNIA, 1986, p. 1240). 

 
A preocupação demonstrada no documento não se referia apenas à 

educação, já que a mesma não está isolada como política social e ainda compõe um 

projeto de nação. As reinvindicações perpassaram pela desigualdade que o país 

estava sendo obrigado a conviver. Quanto à educação em nível estadual, a 

denúncia que foi feita nessa ocasião é que reiterava as ações de nível nacional, com 

o agravante de utilizar os recursos e estrutura da educação para resolução de 

problemas ligados a outros setores das políticas públicas. Desse modo, uma das 

ações foi a “substituição da educação escolar por programas de assistência, saúde e 

treinamento profissional” (CARTA DE GOIÂNIA, 1986, p. 1241). 

Quanto à Carta Constitucional, que estava em elaboração, assim foram 

apresentados alguns anseios: 

 
Os participantes da IV Conferência Brasileira de Educação reivindicam, 
assim, que a nova Carta Constitucional consagre os princípios de direito de 
todos os cidadãos brasileiros à educação, em todos os graus de ensino e do 
dever do Estado em promover os meios para garanti-la. Ao mesmo tempo, 
se comprometem a lutar pela efetivação destes princípios, organizando-se 
nas suas entidades, exigindo compromissos dos candidatos às 
Constituintes a nível federal e estadual e cobrando o cumprimento de 
medidas propostas para a democratização da educação. (CARTA DE 
GOIÂNIA,1986, p. 1241) 

 

Para os participantes da conferência, a Carta Constitucional devia contemplar 

os seguintes princípios: a educação pública como direito de todos e ampliação do 

acesso a todos os cidadãos; ensino fundamental com oito anos de duração; 

recursos para viabilizar a educação; obrigatoriedade ao Estado de prover a 

educação infantil e educação especial, educação de jovens e adultos e educação 
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profissional; o ensino que então era denominado de 2º grau, como parte do ensino 

básico; ensino da língua portuguesa como prioridade, respeitando aos indígenas a 

alfabetização nas línguas maternas; definição de uma carreira profissional para o 

Magistério; autonomia na educação superior; participação das universidades 

públicas na elaboração das políticas públicas; sistema de colaboração entre União, 

estados e municípios para a administração dos sistemas educacionais; aplicação 

das verbas destinadas à educação, nos respectivos sistemas de ensino; criação de 

verbas específicas para merenda escolar e demais necessidades das escolas; 

existência de estabelecimentos de ensino privados, atendendo à legislação; 

participação ativa da sociedade civil organizada, a fim de garantir o cumprimento e o 

controle social referentes à educação pública (CARTA DE GOIÂNIA, 1986). 

Essas reivindicações eram, até este momento da história do Brasil, projetos 

de uma nação que, já desgastada com o regime militar, ansiava por um Estado 

democrático de fato, onde o direito ao cidadão se efetivasse em todas as áreas da 

vida social. Como resultado dessas lutas, pode-se afirmar que o princípio da 

democratização foi incluído no texto legal, abrindo caminhos para sua implantação 

na legislação educacional brasileira. 

 

 

2.2 O PROCESSO CONSTITUINTE: MOVIMENTOS EM BUSCA DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA  

 

A luta pela gestão democrática e pela qualidade de ensino levaram 

educadores a se organizarem em associações e/ou sindicatos, a fim de 

problematizarem, de maneira formal, os problemas vivenciados na educação 

nacional. Esse movimento se fortaleceu na década de 1970, ganhando força nos 

anos de 1980. Esses grupos compuseram, na Assembleia Constituinte, pontos de 

tensão que levaram à incorporação da gestão democrática na CF de 1988. 

Nesse contexto, foi possível identificar um mesmo movimento em prol da 

educação, mas que se manifestou em duas linhas de reivindicações12: a primeira se 

centrava no significado “social e político da educação, com a conquista de uma 

                                                
12

 Primeira linha de pensamento foi formada por: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Educação (ANPED), Centro de Estudo Educação e Sociedade (CEDES), Associação Nacional de 
Educação (ANDE). A segunda linha formada por: Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Educação (CNTE) e Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES). 
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escola pública de qualidade aberta a todos e voltada principalmente para as 

camadas não dirigentes”; a segunda perspectiva estava centrada em “preocupações 

corporativas e econômicas, que se expressaram de maneira mais concreta nas 

greves de professores” (MENDONÇA, 2000, p. 71). 

A Assembleia Nacional Constituinte tornou-se, para a educação nacional, 

uma tentativa de institucionalização democrática para os governos estaduais e 

municipais, “tornando-as um imperativo constitucional”. Uma das organizações que 

merece destaque nesse momento de tensões políticas é o “Fórum Nacional da 

Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito13” (MENDONÇA, 

2000, p. 72). A mobilização das entidades, por meio de ações do Fórum, trouxe à 

Constituinte a possibilidade de posicionamento quanto aos anseios para a educação 

que seria posta no texto constitucional. No entanto, a dificuldade vivenciada nesse 

momento foi que as entidades possuíam, como princípios, a gratuidade, laicidade e 

qualidade da escola pública em todos os níveis. Elas também reforçavam a ideia do 

dever do Estado para com a educação, porém se limitavam a essa concordância. 

Nesse sentido, temas importantes, como a destinação de verbas públicas para a 

educação, foram pontos de discordância entre as entidades. 

Com a possibilidade de apresentação de emendas populares, o Fórum 

protocolou uma emenda assinada por 279.103 eleitores de todo o país, entre abril e 

junho de 1987, na qual englobava as lutas históricas dos trabalhadores em 

educação. E um dos temas abordados foi a democratização do acesso e da gestão 

do ensino público. Quanto à gestão democrática, Mendonça (2000, p. 74) assim se 

expressa: 

 

Como se pode observar, a gestão democrática do ensino se fez presente 
nas reivindicações das entidades que se envolveram com o processo 
constituinte, especialmente aquelas que incorporaram ao Fórum. Esse dado 
aponta para o fato de que a ideia de democratização da educação já 
superava o conceito de escola para todos, incluindo a noção da escola 
como espaço de vivência democrática e de administração participativa, que, 

                                                
13

 O Fórum foi composto por: Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de 
Docentes do Ensino Superior (ANDES), Associação Nacional dos Professores de Administração da 
Educação (ANPAE), Associação Nacional Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 
Confederação dos Professores do Brasil (CPB), Centro de Estudo Educação e Sociedade (CEDES), 
Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Federação das Associações de Servidores das 
Universidades Brasileiras (FASUBRA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira 
para Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade de Estudo e Atividades Filosóficas (SEAF), União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), União Nacional dos Estudantes (UNE), Federação 
Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE). 
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por sua vez, refletia as experiências desenvolvidas nos diferentes sistemas 
de ensino. 
 
 

Com o avanço das discussões, algumas entidades se ausentaram de 

reuniões, não atribuindo a importância devida ao Fórum. Essa ação levou ao 

enfraquecimento de algumas frentes de resistência, tendo então um novo projeto de 

Constituição apresentado, sendo este defendido pelo Centrão14, que apresentou 

uma proposta divergente da defendida pelo Fórum, com proposições diferentes e 

conservadoras. Um dos pontos que vale ser ressaltado é o fato de o ensino privado 

ter conseguido, nessa proposta, se livrar do cumprimento de algumas normas, como 

a gestão democrática e o plano de carreira. Fato é que o Centrão conseguiu, com 

sua participação nas várias comissões, apresentar uma proposta de Constituição 

que não representava os anseios das lutas sociais, mas, sim, um texto constitucional 

baseado em interesses de cunho privado (MENDONÇA, 2000). 

 

 

2.3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

Ao se pesquisar a gestão democrática e a eleição para diretores, é 

necessário retornar à Carta Magna, a lei maior do Brasil, resultado de anos de luta 

contra a ditadura, que expressou o desejo de um país livre do autoritarismo do 

regime militar. Quanto à educação, definiu-se:  

  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

A CF de 1988 teve a responsabilidade de representar, de certo modo, os 

anseios por uma nação democrática e, por consequência, uma educação também 

democrática. A repressão do regime militar não conseguiu coibir as mobilizações, o 

que gerou um fortalecimento do desejo de mudança na nação e que repercutiu 

diretamente na educação. 

                                                
14

 O Centrão foi, no período da Constituinte, um grupo suprapartidário que se uniu na tentativa de 
apresentar um texto constitucional contrário ao que foi apresentado pelo Fórum, alegando que o 
mesmo era “demasiadamente socializante” (MENDONÇA, 2000). 
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A democratização da educação no Brasil foi encarada, nesse momento 

histórico, como a ampliação do número de vagas nas escolas públicas, 

possibilitando à população o acesso à escolarização. No entanto, a luta em si 

consiste na resistência contra a “racionalidade capitalista excludente da escola 

brasileira” (MENDONÇA, 2000, p. 59).  

O processo de redemocratização, de transferência gradual de governo militar 

para governo civil, no final dos anos 1970 e início da década de 1980, foi marcado 

por intensas lutas por políticas educacionais com vistas à qualidade e democracia e 

pelo movimento sindical. Esse contexto tornou-se propício para a ampliação da 

discussão acerca da descentralização e gestão democrática da educação pública, 

tendo, então, desdobramentos no texto constitucional. 

No breve histórico acerca do processo da Constituinte, no qual foi discutido o 

texto constitucional, pôde-se perceber que o jogo de interesses tensionou a 

discussão, sendo os educadores representados pelo Fórum, e o Centrão, grupo que 

por contar com um grande número de parlamentares e seus representados, acabou 

por influenciar, de forma intensa, o texto final. Mesmo com esses pontos de tensão e 

com interesses privados se sobrepondo ao público, é válido ressaltar que ainda foi 

possível visualizar, na CF de 1988, conquistas amplamente defendidas pelos 

educadores. 

Para que esta educação com vistas à formação integral do indivíduo se 

tornasse um objetivo viável, foram definidos princípios norteadores, a fim de gerar a 

manutenção da democracia e do direito do cidadão. O artigo 206 da CF assim se 

expressa: 

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
 

    I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
    II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber;  
    III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino;  
    IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
    V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União;  
     VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
     VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988) 
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Quanto a esses princípios, neste estudo é interessante chamar a atenção 

para o inciso VI, que define como modelo de gestão no ensino público a “gestão 

democrática”, e acrescenta que o mesmo deverá ser viabilizado na forma da lei. Não 

há nenhum outro artigo, inciso ou parágrafo, que explique, na Constituição, as 

formas de funcionamento dessa democracia nas escolas. No entanto, na Câmara 

Federal e no Senado, já se discutia a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que, de acordo com os anseios dos movimentos de luta pela 

democratização, deveria vir no mesmo sentido de conquistas democráticas que a CF 

de 1988.  

Diante do embate de construção até a promulgação da Constituição, muitas 

batalhas foram vencidas pelas forças conservadoras, embora houvesse também 

vitórias significativas dos educadores. Vitórias essas que representam movimentos 

iniciais que trouxeram para a discussão oficial os educadores. Nesse momento 

histórico, o novo texto da LDB começa a ser discutido e novas forças de interesse 

figuram na tentativa do estabelecimento de seus interesses. 

 

 

2.3.1 A TRAJETÓRIA DE ELABORAÇÃO DA LDB Nº 9.394/1996: CAMINHOS E 

DESCAMINHOS  

 

À Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei no 9.394/1996, não foi dada a 

incumbência de revolucionar a educação nacional, mesmo que os ordenamentos 

constantes em seu texto expressassem, em certa medida, as aspirações de 

“transformação, de reforma e de inovação educacional” (PINO, 2010, p. 18). No 

entanto, as idas e vindas dessa lei, resultado do jogo de interesses, fizeram com que 

o texto final não apresentasse, de fato, tópicos importantes que estavam no projeto 

inicial. A tramitação da lei acumulou uma série de substitutivos, que expressava as 

divergências dos envolvidos nesse processo. Antes mesmo do início das audiências 

públicas, as associações dos educadores (ANDE, ANPED, ANPAE, CEDES, etc) já 

discutiam um novo texto para a LDB que caminhasse no mesmo sentido da 

Constituição Federal, aprovada em 1988. A Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados estabeleceu as audiências públicas, nas quais foram ouvidas cerca de 40 

entidades nacionais do campo educacional. É interessante destacar esse processo, 

tendo em vista que o texto final foi resultado não das aspirações iniciais em si, mas 
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de um jogo de forças, que levou à promulgação, em dezembro de 1996, de um texto 

que coadunava, em aspectos gerais, com o texto constitucional. Porém, não 

conseguiu, de certo modo, romper com lógicas ligadas a interesses privados. 

Segundo Pino (2010, p. 18), 

 
As estratégias desenvolvidas produziram um campo social onde os acordos 
partidários, construídos nas “conciliações abertas” - conceito cunhado pelo 
deputado Florestan Fernandes - em longas sessões de negociação entre os 
representantes do então Colégio de Líderes, secundado com as 
interlocuções variadas com representantes do governo e sempre constantes 
com o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública na LDB (Fórum), 
permitiram que, em maio de 1993, fosse aprovado na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei n. 1.258-C, de 1988, fechando assim uma 
primeira etapa do seu processo de tramitação. 

 

Encaminhado ao Senado, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) recebeu o nº 

101/1993 e seu relator foi o senador Cid Saboia, que atuava na Comissão de 

Educação. O novo relator manteve a dinâmica de construção já estabelecida na 

Câmara, privilegiando assim os interlocutores dos partidos políticos e o 

representante do governo, dando abertura às entidades educacionais apenas em 

audiências públicas, sendo o Fórum o interlocutor. Como o projeto original recebeu 

críticas que o considerava “detalhista” e “engessante”, o relator no Senado atuou 

“retirando detalhes e reorganizando matérias, redistribuindo-as, tornando-o mais 

enxuto”. O documento referência para essas mudanças foi o Projeto de Lei no 67, de 

autoria do senador Darcy Ribeiro, que havia sido registrado em 1992. Entre as 

alterações, encontra-se  

 
[...] a fusão dos fins e dos princípios da educação nacional (capítulos II e IV) 
e sua consequente reorganização; mudanças nos capítulos sobre a 
organização da educação nacional e, sobretudo, no referente à organização 
escolar (educação básica). Entre os dispositivos incorporados destacam-se 
o artigo 15, que trata da instituição de processo nacional de avaliação do 
rendimento escolar, sob a responsabilidade da União, em colaboração com 
os sistemas de ensino, tendo como objetivo a orientação da política 
educacional, e o artigo 57, no seu parágrafo único, que faculta a criação de 
universidades especializadas por campo de saber. (PINO, 2010, p. 20) 

 

O substitutivo Cid Saboia (no 250) foi encaminhado ao plenário do Senado em 

12 de dezembro de 1994, passando então para a análise da nova legislatura que 

iniciou em fevereiro de 1995. Com o executivo e o legislativo reconstituídos pelas 

eleições de 1994, inicia-se um novo processo de tramitação do Projeto da LDB. 

Havia, nesse momento, um novo cenário, com novos interlocutores, que levou a 

novas articulações e gerou também a mudança de concepções da educação.   
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O Executivo passou a ter papel decisivo na tramitação do projeto, colocando 

suas alianças partidárias em plena atividade para interferências tanto nas 

concepções como nas alterações do texto em elaboração. Nesse contexto, o 

senador Beni Veras (PSDB-CE) apresentou a proposta de retorno do projeto no 

101/93 à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), gerando a tomada 

de novos rumos junto à correlação de forças, incluindo novos atores políticos e se 

afastando do projeto original. Com o retorno à Câmara, a Comissão de Educação, 

ainda com a motivação da Constituinte, “recompôs o campo social e o Fórum 

Nacional em Defesa da Educação Pública na LDB” (PINO, 2010, p. 22). Esse 

processo trouxe à discussão demandas educacionais oriundas dos interesses da 

sociedade em geral. Nesse momento, a criação de um novo espaço social, com a 

ação partidária ativa, organizada e baseada nas aspirações da Constituinte, 

propiciou a apresentação da sociedade civil e as suas pretensões quanto à nova 

LDB. Os partidos envolvidos nessa ação eram denominados de Bloco Democrático 

(Bloco), sendo eles: PNMB, PSDB, PDT, PT, PC do B, PPS e PSB. Segundo Pino 

(2010, p. 24), 

 
Os atores coletivos - Bloco, Fórum e técnicos, representantes do ministro - 
atribuindo ao Estado moderno uma função redistributiva, concebiam-no 
como um Estado de bem-estar social, cabendo-lhe o papel de assegurar 
políticas sociais, e de responder ao aumento das demandas sociais da 
população no contexto de maior divisão do trabalho e expansão do mercado 
na sociedade de massas [...]. 

 

O artigo 2º, da PLC no 1.258-C, aprovada na Câmara dos Deputados, definiu-

a como “instrumento da sociedade para a promoção do exercício da cidadania” 

(PINO, 2010, p. 24). Sendo assim, cabe à educação e à escola onde ela se dá de 

modo formal, a formação cidadã, sendo uma das dimensões o trabalho, levando o 

indivíduo formado ao exercício pleno de direitos e obrigações próprios da 

democracia. 

Enquanto a Comissão de Educação votava o Substitutivo Ângela Amin (PDS), 

o senador Darcy Ribeiro (PDT) apresentou ao Senado seu projeto de LDB, tendo 

assinatura dos senadores Maurício Correa (PDT) e Marco Maciel (PFL), e também 

colaboradores do MEC, como Eunice Ribeiro. Segundo Pino (2010, p. 28), 

 

As questões mais polêmicas que polarizaram as negociações - de um lado 
o Bloco e de outro os partidos de oposição - foram resolvidas no projeto do 
senador, eliminando-as, pura e simplesmente. Entre elas apontamos: o 
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Sistema Nacional de Educação; o Conselho Nacional de Educação e sua 
composição; o Fórum Nacional de Educação e os conselhos escolares, um 
dos princípios da gestão democrática - a participação da comunidade na 
escolha dos diretores; as condições para autorização de funcionamento das 
escolas privadas e de seu credenciamento como não lucrativas, o salário-
creche. Com relação ao ensino superior, o projeto, entre outras coisas, 
incorporava a autonomia universitária como apresentada no projeto de 
Emenda Constitucional (PEC n. 56), em tramitação no Congresso, retirava 
procedimentos indicativos para a escola de reitores e dava nova 
constituição aos órgãos colegiados, além de balizar a avaliação das 
instituições de ensino superior pelo descredenciamento. 

 

O ministro Murilo Hingel15 assumiu a condução política do processo da LDB e 

ainda se pronunciou favorável ao projeto em tramitação, entendendo-o como um 

momento de construção democrático e participativo. Mesmo com discordâncias, 

defendia a necessidade de uma lei para a educação em consonância com a 

Constituição de 1988. Manifestou-se contrário à redução do ensino fundamental de 

oito para cinco anos, conforme projeto do senador Darcy Ribeiro, e a favor da ideia 

de criação de universidades especializadas por campo do saber (PINO, 2010). 

Com as eleições e a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas urnas, o 

economista Paulo Renato foi convidado para assumir o MEC. Entre suas ações 

iniciais destaca-se a interferência na tramitação da LDB ao definir as ações do MEC 

no documento “Planejamento Político-Estratégico 1995/1998”.  

Essas interferências geraram um novo atraso na votação e aprovação da lei, 

o que permitiu ao MEC tempo hábil para inclusão de sua visão política. Desse modo, 

o executivo toma a frente na escrita do texto final, ficando o mesmo genérico e não 

contendo particularidades como a formação e a carreira do profissional da 

educação, educação a distância e outros. A esse respeito, Pino (2010, p. 31) afirma: 

 
A estratégia desenvolvida pelo MEC foi vitoriosa com a aprovação da Nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inspirada no velho estilo 
político da relação entre o Legislativo e o Executivo, retomando este o 
comando das formulações das leis em educação, redefinindo o campo 
político do Legislativo, no qual circulava o Fórum, tornando agora invisível 
para o Executivo.  

 

Durante o ano de 1995, após a audiência pública convocada pelo senador 

Esperidião Amin, que foi também a última realizada no processo de votação do 

projeto de lei da LDB, ocorreram novos pareceres por parte do senador Darcy 

                                                
15

 Com o início do governo Itamar Franco, Murilo Hingel foi o escolhido para assumir o Ministério da 
Educação, que, diferente de seus antecessores, conhecia a situação da Educação Básica devido 
suas experiências profissionais. 
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Ribeiro, os quais alteravam pontos, como o conceito de universidade e programas 

de educação a distância. Com os trâmites em andamento, em 08/02/1996, o projeto 

do senador (no 307/95) é encaminhado à Câmara dos Deputados. Estando fora da 

elaboração da lei, o Fórum continuou suas atividades, realizou o seminário sobre a 

LDB no Senado e o I Congresso Nacional de Educação, em Belo Horizonte, apoiado 

pelo Fórum. A ruptura social com as entidades quanto à aprovação da LDB “indicou 

que o governo Fernando Henrique precisava impedir a aprovação do projeto da 

Câmara ou seu substitutivo no Senado como condição para introduzir as reformas 

dos sistemas educativos [...]” (PINO, 2010, p. 36).  

O projeto que caminhava para aprovação não se expressava claramente 

sobre a participação da sociedade em sua relação com o Estado. Então o Fórum 

Nacional de Educação, inscrito no projeto aprovado na Câmara, definido como 

mediador entre a sociedade e o Estado, desaparece do texto da LDB. Essas ações 

demonstram uma desconcentração de tarefas e a centralização de formulações e 

decisões para a União. Nessa conjuntura, o MEC produziu uma nova ruptura do 

espaço social, agora com o Congresso Nacional, criando, assim, seu próprio 

espaço. Desse modo, o Executivo assume o comando na formulação das 

discussões, assegurando a aprovação dos conteúdos que lhe interessavam, e 

controlando, também, o período de sua aprovação. Após os anos de idas e vindas, e 

alterações no texto inicial, em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a LDB 

9.394/96.  

 

2.3.2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO TEXTO FINAL DA LDB - LEI Nº 9.394/1996 

 

O primeiro texto de LDB apresentado após a promulgação da CF de 1988 não 

considerou como prioridade a gestão democrática, o que pode representar um 

esvaziamento do avanço na concepção de democratização da educação em disputa 

durante o movimento da Constituinte. Naquele momento histórico, havia forte 

necessidade de alteração das estruturas de poder no interior das escolas e dos 

sistemas, sendo a democratização um “mecanismo facilitador” para a qualidade do 

ensino (MENDONÇA, 2000, p.78). No entanto, o texto final não desprezou de todo a 

luta em prol da democratização na educação e mesmo na gestão escolar. Apesar de 

intensas mutilações sofridas no texto, no que diz respeito à luta pela educação, a 

gestão democrática e a autonomia da escola pública estão apresentadas como 
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objetivos a serem cumpridos na educação nacional, deixando para as demais 

legislações e documentos oficiais a prescrição da aplicabilidade prática e efetiva 

desses princípios. 

No texto aprovado, a gestão democrática é citada três vezes, sendo a 

primeira vez como um dos princípios da educação nacional. A segunda referência 

está no  

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
 II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (BRASIL, 1996) 

 

Um dos meios de efetivação da gestão democrática é a participação, vista 

como incumbência docente e da comunidade. O texto legal não propõe as formas de 

participação, deixando para os sistemas de ensino definirem seus modelos.  

A terceira referência à expressão “gestão democrática” encontra-se no artigo 

56, em seu parágrafo único, que define esse modelo de gestão para as instituições 

públicas de ensino superior. Os demais artigos vinculados à gestão tratam de temas 

como autonomia da escola pública, repasse dos recursos e mesmo a elaboração da 

proposta pedagógica de cada escola, fazendo então alusão a uma gestão que se 

pautaria pela democracia (MENDONÇA, 2000). 

 

2.4 O ESTADO BRASILEIRO: O PRIVADO COMO TRAÇO CONSTITUTIVO DO 

APARELHO ESTATAL 

  

O processo de redemocratização dos anos de 1990 se fez na perspectiva do 

crescimento, no qual se almejava que o Brasil alcançasse patamares de saída da 

classificação de país de terceiro mundo. Para isso, inúmeras ações e projetos foram 

traçados com o intuito de elevar a produção industrial e fomentar o comércio. Essas 

mudanças trouxeram ao Estado brasileiro o neoliberalismo como saída para 

resolução dos problemas identificados. Esse modelo econômico consolidou a 

convivência do privado no interior das estruturas do Estado, mas também renovou a 

afirmação de que o Estado brasileiro está em crise. 
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 Segundo Coutinho (2006, p. 173), “o Estado em crise é aquele que se 

constitui a partir da chamada Revolução de 1930”. Nessa perspectiva, a estrutura 

que se identifica em crise agora possui características que remetem à formação 

inicial desse mesmo Estado, o que pode ser, na definição weberiana, a prevalência 

da burocracia patrimonialista portuguesa, ou mesmo na definição de Gramsci, citada 

pelo autor, que define como “oriental” aquele em que o “Estado é tudo e a sociedade 

civil é primitiva e gelatinosa. 

 Acerca da constituição do Estado brasileiro, Coutinho (2006, p. 175) assim se 

expressa: 

[...] o processo de independência não se constituiu absolutamente em uma 
revolução no sentido forte da palavra, isto é, não representou um 
rompimento com a ordem estatal e socioeconômica anterior, mas foi 
apenas, de certo modo, um rearranjo entre as diferentes frações das 
classes dominantes. Para dar um exemplo situado na outra ponta do nosso 
percurso histórico, recordo também que o primeiro presidente civil após o 
ciclo militar iniciado em 1964 foi o ex-presidente da Arena (Aliança 
Renovadora Nacional), isto é, do partido de sustentação da ditadura militar. 

  

Uma característica particular na constituição do Estado brasileiro se faz no 

fato de que, no Brasil, se estabeleceu um Estado unificado, antes de se estabelecer 

efetivamente uma nação. É válido ressaltar que o que é denominado de “milagre da 

unificação brasileira” se fez com um processo de independência “pelo alto”. E isso 

criou este fato anômalo de que o Brasil foi um Estado, antes de ser uma nação 

(COUTINHO, 2006, p. 176). 

Quanto à superação do regime militar no Brasil, Saviani (2008) o define como 

uma “transição democrática” que se fez “pelo alto”, assim como a formação do 

Estado brasileiro. Segundo o autor, 

 
A transição que se operou no Brasil se iniciou com a “distensão lenta, 
gradual e segura” formulada em 1974 no Governo Geisel; e prosseguiu com 
a “abertura democrática” a partir de 1979 no governo Figueiredo, 
desembocando na Nova República em 1985, que guindou à posição de 
presidente da República o ex-presidente do partido de sustentação do 
regime militar. A “transição democrática fez-se, pois, segundo a estratégia 
de conciliação pelo alto, visando garantir a continuidade da ordem 
socioeconômica. (SAVIANI, 2008, p. 414) 
 

 

Após os longos anos de ditadura, e com forte luta social por um país 

democrático e com desejo de mudança, inicia-se o mandato de Fernando Collor de 

Melo com um discurso de um novo Brasil e com inúmeros projetos a fim de construir 
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uma nova lógica de governo. Durante o período Collor, projetos como: Programa de 

Reconstrução Nacional, Programa Setorial de Educação, Projeto Minha Gente e 

Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania tornaram-se a base do plano de 

estabelecimento de um novo regime político. No entanto, não se concretizaram em 

alguns casos por falta de apoio político e, em outros, por não estarem coerentes 

com as necessidades de redefinição das políticas econômicas e sociais do governo 

(NEVES, 2000, p. 6). 

 A educação passa a ser vista, nesse momento, como a que teria o papel de 

resgate da dívida social. E, por meio do Projeto Brasil Novo, poderia executar 

atividades a fim de levar o povo ao nível que o governo desejava para fazer o país 

crescer. Segundo Neves (2000, p. 6), 

 
[...] quando o Governo Collor entra na fase liberal-modernizante (Neves, 
1995), a educação assume o papel de instrumento de aumento da 
competitividade da produção nacional diante da comunidade internacional, 
dentro dos parâmetros científicos e tecnológicos essenciais à terceira 
revolução industrial (Projeto de Reconstrução Nacional e Programa Setorial 
de Educação). Assim, o projeto liberal-corporativo social de Collor coloca, 
explicitamente, a educação a serviço da reprodução ampliada do capital.  

  

O paradigma da automação flexível levou os empresários a pressionar o 

governo a elevar a classe trabalhadora por meio de uma capacitação maior que só 

poderia se dar por meio da educação. Dessa forma, apresentou ao governo e à 

sociedade uma nova política de formação de mão de obra para os quadros 

altamente qualificados e também para a classe trabalhadora em geral (NEVES, 

2000). 

A política de integração universidade-indústria foi vista como meio de 

formação para os quadros altamente qualificados que o país necessitava, ficando 

reduzidos os investimentos nas universidades públicas. Ainda foi reservado às 

instituições de educação superior o papel de formadora dos quadros especializados 

para produção nacional associada e dependente, com capacidade de operar as 

tecnologias transferidas ao país pelo capital transnacional (NEVES, 2000). 

 

Para Azevedo (2001, p. XI), 

[...] as reformas educacionais operadas mundialmente têm em comum a 
tentativa de melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos laços 
entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado. Dessa 
perspectiva, as reformas estão buscando obter um melhor desempenho 
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escolar no que tange à aquisição de competências e habilidades 
relacionadas ao trabalho, controles mais diretos sobre os conteúdos 
curriculares e sua avaliação, implicando também a adoção de teorias e 
técnicas gerenciais próprias do campo da administração de empresas. 

 

A crise política que afastou Collor da Presidência e colocou Itamar Franco no 

poder do país não paralisou a consolidação da hegemonia da proposta educacional 

liberal corporativa. Esse processo de transição na vida política brasileira, que 

poderia sinalizar uma proposta societal e educacional democrática de massas, 

ocuparia o espaço político do Brasil dos anos de 1990. E o que se percebeu foi de 

fato o fortalecimento da proposta liberal-modernizante (NEVES, 2000). 

A movimentação econômica pela qual o país passava ampliou o descrédito 

quanto aos serviços públicos, o que gerou uma enorme procura quanto à prestação 

de serviços privados, fortalecendo, desse modo, a iniciativa privada. Para Cunha 

(2007, p. 812),  

 
Contraditoriamente, desde os anos do “milagre econômico”, a ampliação 
das camadas médias propiciou uma clientela ávida de escola privada, não 
só como símbolo de status prestigioso, mas, também, como alternativa para 
o ensino público que se deteriorava a cada ano, justamente por força das 
políticas elaboradas e implementadas pelos empresários do ensino e seus 
prepostos, que ocupavam os postos diretivos dos sistemas de educação, 
nos níveis federal, estadual e municipal. 

 

O que vale destacar, nesse contexto, foi a consolidação dos interesses 

privados na educação nacional, o que levou à prática escolar termos, ações e 

projetos que, em essência, contradizem a luta pela democracia empunhada pelos 

profissionais da educação, nos últimos anos do regime militar. As intervenções 

inspiradas nas instituições multilaterais, como FMI e Banco Mundial, desse modo 

políticas de cunho neoliberal, visando integrar o país às políticas de globalização 

produtiva e de capitais, gradativamente foram instaladas. Assim programas e 

políticas que privilegiaram o fomento da concorrência, por meio da abertura 

comercial, desregulamentação e privatização foram instituídos. É válido ressaltar 

que, embora a proposta societária democrática de massas tenha movimentado o 

país levando ao fortalecimento da sociedade civil, e com isso dando sustentação ao 

impeachment de Collor, esta não foi capaz de fazer o mesmo movimento a fim de 

impedir ou mesmo diminuir a implantação, no Brasil, das políticas neoliberais que 

inseriram de fato o país na nova divisão internacional do trabalho, em especial no 

governo Itamar Franco (NEVES, 2000). 
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A mídia torna-se o canal direto do povo com a nova realidade brasileira, 

sendo a violência urbana um dos motivos pelos quais a população cobrava do 

governo uma posição autoritária e iniciava também um processo de descrédito na 

atuação em defesa do povo. Esse contexto levou o povo a tratar como particulares 

problemas que eram públicos e ainda ver na privatização a solução para os 

problemas. Como se tinha um governo mínimo, via-se na iniciativa privada a 

garantia de bons serviços prestados (NEVES, 2000). 

Os passos seguintes foram levar a população a abraçar de uma vez por todas 

o novo modelo político-econômico que se instalava no país, sendo a economia 

estabilizada o passo essencial para o alcance desse objetivo. Desse modo, o 

sociólogo Fernando Henrique Cardoso, até então ministro das Relações Exteriores, 

foi convocado a fazer parte da “reforma ministerial que garantisse, no Congresso 

Nacional, a aprovação de propostas neoliberais de organização social” (NEVES, 

2000, p. 29). 

Nos anos seguintes ao fim da ditadura, houve, para a educação, poucos 

avanços reais embasados na luta pela democracia. Essa afirmação se faz tendo em 

vista que se almejava não apenas a democratização do acesso à escola pública, 

mas também à qualidade no ensino e participação da comunidade na gestão da 

escola. No entanto, o que se percebe até o final dos anos de 1990, no Brasil, é o 

imperativo do privado sobre o bem público, ficando, desse modo, a desejar muitos 

dos serviços prestados à comunidade. Esse fato tem gerado, ao longo dos anos, um 

descrédito da população quanto ao papel da escola pública. E esse fato se imprime 

nitidamente na pouca participação que se consegue alcançar na gestão da escola, 

sendo este mais entrave para gestão democrática.  

O início dos anos 2000, que para muitos representaria um rumo contrário ao 

neoliberalismo impregnado pelas reformas dos anos de 1990, tornou-se, na verdade, 

um processo de consolidação de uma política neoliberal brasileira. Diante disso, 

podemos destacar que o fato de o Estado brasileiro ter em sua história se colocado 

a serviço dos interesses privados deu ao neoliberalismo caminho aberto para 

implantar no país suas máximas. Esse processo se faz não apenas privatizando o 

patrimônio público, mas em especial suprimindo os direitos sociais que a classe 

trabalhadora conquistou ao longo dos anos e ainda contribuindo para políticas 

públicas que responsabilizam o cidadão pela sua efetivação. 
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 Com a ação das políticas do Estado brasileiro, é necessário se compreender 

o espaço do mesmo e também a atuação da sociedade civil. Desse modo, Coutinho 

(2006, p. 195) afirma: 

 
[...] ora, se „público‟ não é sinônimo de Estado, já que a sociedade civil 
também tem uma indiscutível dimensão pública, tampouco é sinônimo de 
„anti-Estado‟. Está difundida entre nós uma leitura liberal do conceito de 
sociedade civil (rebatizada frequentemente como „terceiro setor‟), segundo a 
qual tudo o que vem da sociedade civil é bom, enquanto tudo o que vem do 
Estado é ruim. Trata-se de uma visão equivocada, que nada tem a ver com 
o conceito gramsciano de sociedade civil. Por um lado, pode haver uma 
sociedade civil hegemonizada pela direita; por outro, não é possível 
promover transformações sociais significativas sem a ação de um Estado 
controlado pelas forças populares. Portanto, a esquerda não pode 
abandonar a ideia de um Estado forte, mas deve agora combiná-la com a 
necessidade de tornar esse Estado permeável às pressões que vem de 
baixo, ou seja, de uma sociedade civil que se torne cada vez mais 
hegemonizada pelas classes subalternas. 

  

É válido ressaltar que a ideia citada por Coutinho (2006) tem cada vez mais 

ganhado espaço na sociedade, dando ao setor público-estatal um descrédito 

crescente quanto à sua prestação de serviços à sociedade. Com políticas públicas 

que privilegiam cada vez mais a iniciativa privada, e com instituições públicas-

estatais fragilizadas e desaparelhadas, o neoliberalismo consolidou o privado que 

existe no Estado brasileiro de forma eficaz, desde sua constituição. 

O que se pode notar é que, com suas particularidades, o Estado brasileiro, 

desde sua constituição, não teve como prioridade políticas públicas que 

privilegiassem o bem público. O que pode ser destacado é que os interesses 

privados, que visam privilegiar uma pequena parcela, conduziram as ações desse 

mesmo Estado. Com a constituição de um Estado “pelo alto”, o que se teve foi a 

constituição de uma nação por meio de interesses privados. Esse fato merece 

destaque, pois, ao se discutir as políticas educacionais que dominaram o cenário 

nacional após as reformas dos anos de 1990, é possível identificar que os interesses 

privados sempre estiveram em pauta, em detrimento do público. 

O caráter superficial das políticas educacionais não constitui o processo de 

redemocratização do país, mas, sim, a composição de um Estado que sempre 

privilegiou o privado, em detrimento do público. Exemplo claro disso se faz na 

análise dos programas governamentais PDE e PDDE, que efetivaram uma instância 

híbrida de gestão no interior da estrutura estatal. Então, nesse modelo de gestão, 

não apenas se convive com o privado, porque há, após esse processo, dentro das 
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escolas públicas-estatais, a constituição de uma instância de fato privada, sendo as 

unidades executoras aquelas que viabilizam a chegada do dinheiro às escolas. 

Também este é o meio de se estabelecer no público a lógica do capital. 

Nesse sentido, Cruz (2009, p. 227) afirma que 

 
[...] embora o PDDE tenha inaugurado a descentralização dos recursos 
financeiros para as escolas, correspondendo a uma antiga reivindicação por 
maior autonomia; embora ele seja bem avaliado por escolas e por sistemas 
de ensino, inclusive induzindo a criação de programas locais similares de 
descentralização; embora represente um esforço de técnicos do FNDE de 
pensar estratégias para viabilizar uma política mais eficiente de 
financiamento da educação e embora tenho tido a preocupação de 
diferenciar os valores entre as regiões para permitir que escolas de estado 
com mais dificuldades financeiras tivessem acesso a um pouco mais de 
recursos, coerente com os objetivos da diminuição das desigualdades 
regionais presentes nos critérios de distribuição da quota federal do salário-
educação, principal fonte do FNDE, algumas críticas centrais ainda 
prevalecem. São elas: 1) o baixo valor do recurso descentralizado; 2) a 
descaracterização dos conselhos escolares que assumiram a função de 
Unidades Executoras; 3) a ingerência federal na implantação dessa política; 
4) o acúmulo da função de execução e de fiscalização dos recursos nas 
localidades em que não há outra instituição para gestão dos recursos e, 
principalmente; 5) a instituição de entidades de direito privado no interior 
das escolas públicas [...]. 

 

A luta que se deve travar nesse contexto é por uma educação que possua 

metas e ações que priorizem políticas e gestão da escola, com respeito à sua 

natureza específica, trabalhando, portanto, na perspectiva da democratização, da 

autonomia. Isso poderá levar todos os envolvidos com a gestão da escola a uma 

formação comprometida com a emancipação e com a democracia, para que se 

possa vislumbrar a construção de uma sociedade também democrática, autônoma e 

com os interesses públicos prevalecendo em detrimento daquilo que é privado. 

 

2.5 AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO DE 2010 E DE 2014: A 

CONTINUIDADE DA LUTA POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  

 

A Conferência Nacional de Educação (CONAE), desde sua primeira edição 

em 201016, foi pensada pelo poder público como um espaço de discussão e análise 

                                                
16

 “A Conferência Nacional de Educação – CONAE - é um espaço democrático aberto pelo Poder 
Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.  
Está sendo organizada para tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à Pós-Graduação, e 
realizada em diferentes territórios e espaços institucionais, nas escolas, municípios, Distrito Federal, 
estados e país. Estudantes, Pais, Profissionais da Educação, Gestores, Agentes Públicos e 
sociedade civil organizada, de modo geral, terão, em suas mãos, a partir de janeiro de 2009, a 
oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira. Tema da CONAE, definido por sua 
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da educação nacional, com o intuito do envolvimento dos profissionais da educação 

pública e privada. A lógica estabelecida exige que a CONAE seja precedida por 

conferências municipais e estaduais, consideradas conferências livres e ordinárias, 

que têm por objetivo discutir, em nível regional, os dilemas e possibilidades para a 

educação. Após essa fase, o debate se faz em nível nacional, sendo este processo 

vivido em 2010 e 2014.  

A CONAE 2014 teve como tema “O PNE na Articulação do Sistema Nacional 

de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de 

Colaboração”. O documento base foi dividido em eixos, sendo os mesmos: Eixo I - O 

Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação; Eixo II – Educação 

e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos; Eixo III – Educação, 

Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde, meio 

ambiente; Eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, 

permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem; Eixo V – 

Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social; Eixo VI – Valorização 

dos Profissionais da Educação: formação, remuneração, carreira e condições de 

trabalho; Eixo VII – Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle 

social dos recursos. 

Os objetivos específicos da CONAE 2014 foram acompanhar e avaliar as 

deliberações da Conferência Nacional de Educação/2010, verificando seu impacto e 

procedendo às atualizações necessárias para a elaboração da Política Nacional de 

Educação; e também avaliar a tramitação e a implementação do PNE na articulação 

do Sistema Nacional de Educação (SNE) e no desenvolvimento das políticas 

públicas educacionais.  

Quanto ao objeto, este estudo atentar-se-á ao tema da gestão democrática 

nos dois documentos (2010 e 2014). No documento final de 2010, o eixo II, que 

                                                                                                                                                   
Comissão Organizadora Nacional, será: Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: 
Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação. A CONAE acontecerá em 
Brasília, de 28 de março a 1º de abril de 2010, será precedida de Conferências Municipais, previstas 
para o primeiro semestre de 2009 e de Conferências Estaduais e do Distrito Federal programadas 
para o segundo semestre do mesmo ano. A Portaria Ministerial nº 10/2008 constituiu comissão de 35 
membros, a quem atribuiu as tarefas de coordenar, promover e monitorar o desenvolvimento da 
CONAE em todas as etapas. Na mesma portaria foi designado o Secretário Executivo Adjunto 
Francisco das Chagas para coordenar a Comissão Organizadora Nacional. A Comissão 
Organizadora Nacional é integrada por representantes das secretarias do Ministério da Educação, da 
Câmara e do Senado, do Conselho Nacional de Educação, das entidades dos dirigentes estaduais, 
municipais e federais da educação e de todas as entidades que atuam direta ou indiretamente na 
área da educação” (BRASIL, 2010). 

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/texto_conae.pdf
http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/texto_conae.pdf
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corresponde ao tema em debate, tinha como título “Qualidade da Educação, gestão 

democrática e avaliação”. O eixo é iniciado com a constatação de que a “educação 

com qualidade social e a democratização da gestão” possibilitam a garantia do 

direito à educação para todos, pois é desse modo que se pode perceber efetivadas 

as políticas públicas, com participação e acompanhamento da população (BRASIL, 

2010). O documento recupera a LDB, Lei nº 9.394/96, que repassou aos sistemas de 

ensino a responsabilidade de criar seus modelos de gestão democrática baseando-

se na participação como princípio. 

A fundamentação da gestão democrática, segundo o texto do documento, 

está 

[...] na constituição de um espaço público de direito, que deve promover 
condições de igualdade, liberdade, justiça e diálogo em todas as esferas, 
garantir estrutura material e financeira para a oferta de educação de 
qualidade, contribuir para a superação do sistema educacional seletivo e 
excludente e, ao mesmo tempo, possibilitar a inter-relação desse sistema 
com o modo de produção e distribuição de riquezas, com a organização da 
sociedade, com a organização política, com a definição de papéis do poder 
público, com as teorias de conhecimento, as ciências e as culturas. 
(BRASIL, 2010, p. 42) 

 

Desse modo, a gestão democrática é entendida como um espaço de ação 

coletiva que deve ser encarada como passo em busca da qualidade na educação, 

porque exige a discussão e definição de conceitos, como autonomia, 

democratização, descentralização, qualidade e participação. Ela não é vista como 

um fim em si mesma, mas, sim, como um “importante instrumento do processo de 

superação do autoritarismo, do individualismo e das desigualdades 

socioeconômicas”. Para pensar a participação e sua real necessidade de existência 

na viabilidade da gestão democrática, é necessário voltar o olhar aos Conselhos 

Estaduais de Educação (CEE), Conselhos Municipais de Educação (CME) e 

Conselho Nacional de Educação (CNE), pois se entende que os mesmos precisam 

superar a fragmentação comumente existente e se constituir em meio à pluralidade, 

de modo que a diversidade encontrada no campo educacional seja contemplada na 

educação nacional (BRASIL, 2010, p. 45). 

Para o alcance da qualidade na educação, é necessário a compreensão da 

forma com a qual se estrutura a educação nacional, forma esta considerada, no 

documento final de 2010, como desigual. Isso porque a legislação permite a 

convivência entre os sistemas, nacionais, estaduais e municipais, dando espaço 

então para o binômio descentralização e desconcentração. Essa situação coloca em 
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evidência a dificuldade no estabelecimento de parâmetros de qualidade, já que há 

desigualdades regionais marcantes no Brasil. Desse modo, torna-se necessário 

ressaltar que a qualidade na educação envolve dimensões extra e intraescolares, 

nas quais devem ser considerados os atores envolvidos e suas diferenças, pessoais, 

locais e regionais. 

 

Portanto, a construção da qualidade social, da gestão democrática e de um 
amplo processo de avaliação articula-se com o projeto pedagógico ou de 
desenvolvimento institucional, por meio de uma visão ampla de educação e 
de sociedade, buscando a consolidação da democracia, por meio da 
participação social, assentada na: descentralização do poder; elaboração de 
projetos institucionais, visando à garantia da educação pública de qualidade 
social; reestruturação e/ou ampliação da rede física de todas as instituições 
educativas, adequando-as aos novos projetos; garantia de espaço para a 
atuação estudantil; garantia de formação inicial e continuada ao/à 
profissional da educação; garantia de condições adequadas de trabalho 
aos/às profissionais da educação. (BRASIL, 2010, p. 56) 

 

Para o alcance desses objetivos, a escola necessita ser vista como um dos 

espaços de formação, não sendo ela a responsável única pela formação integral, 

mas um espaço imprescindível de formação para a democracia, que necessita de 

qualidade para que os que nela tenham acesso usufruam de uma educação com 

vistas à democracia, autonomia e sua consequente emancipação social.  

No documento final da CONAE 2014, o Eixo V – Gestão democrática, 

participação popular e controle social -  é iniciado com uma rápida retrospectiva que 

remonta à década de 1970, destacando o movimento de mobilização da sociedade 

civil e de setores do Estado contra o autoritarismo centralizador e tecnoburocrata do 

regime militar. Os movimentos buscavam a redemocratização da sociedade, 

políticas educacionais em defesa do ensino público gratuito e de qualidade social, 

democratização do acesso à educação, permanência e continuidade em todas as 

etapas e modalidades educacionais. O documento reitera a necessidade de 

implantação de um sistema nacional de educação com vistas à superação das 

desigualdades e como meio de rompimento com as práticas centralizadoras e 

autoritárias “ainda arraigadas na cultura política da sociedade e demarcada pelas 

desigualdades sociais” (BRASIL, 2014a, p. 80). 

Palavras como construir, ampliar, implementar, efetivar, garantir e aperfeiçoar 

estão presentes no texto final, vinculadas à necessidade de espaços democráticos 

de controle social e de tomada de decisão. A participação é vista 
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[...] como um processo complexo, que envolve vários cenários e múltiplas 
possibilidades de organização, não existindo, apenas, uma forma lógica de 
participação, tendo em vista que há dinâmicas que se caracterizam pela 
pequena participação e, outras, pela grande participação, em que se busca 
compartilhar as ações e as tomadas de decisão por meio do trabalho 
coletivo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade. Nesse contexto de 
luta, busca-se a construção de uma perspectiva democrática de 
organização e gestão, que pressupõe uma concepção de educação voltada 
para a transformação da sociedade e não para a manutenção das 
condições vigentes. (BRASIL, 2014a, p. 81) 

 

O documento, com uma linguagem mais incisiva e perspectiva prática se 

comparado ao de 2010, propõe que a execução das ações educacionais se paute 

pelo princípio da educação popular, e considere a horizontalidade nas relações de 

poder. Isso para viabilizar a participação da comunidade escolar não apenas na 

escolha dos gestores, mas também no planejamento, execução e avaliação dos 

projetos e atividades educacionais. Como o regime é de colaboração, a saída para o 

rompimento das desigualdades educacionais seria o documento que apresenta um 

quadro com estratégias para os entes federados, estando, na sua maioria, como 

responsabilidade da União, estados e municípios para a realização da educação 

nacional. 

 

2.6 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024): CONSTRUÇÃO E 

DESCONSTRUÇÃO DE LUTAS PELA DEMOCRACIA NA EDUCAÇÃO 

 

 No Capítulo III, na seção – Educação, Art. 214, é definida a elaboração do 

Plano Nacional de Educação: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam 
à:  
I-erradicação do analfabetismo;  
II-universalização do atendimento escolar;  
III-melhoria da qualidade do ensino;  
IV-formação para o trabalho;  
V-promoção humanística, científica e tecnológica do País. (BRASIL, 1988a) 

 

De acordo com a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, o referido artigo 

ganha os seguintes acréscimos: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
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em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: [...] VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).  (BRASIL, 1988)  

 

O atual PNE foi aprovado pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, tendo, 

entre os grupos que participaram de sua elaboração, pontos de discordância, sendo 

alguns deles: retomar o prazo de alfabetização de crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade ou terceiro ano do ensino fundamental (Meta 5);  efetivar o 

compromisso do poder público com a ampliação de matrícula pública tanto na 

educação técnica profissional de nível médio (Meta 11) quanto na educação superior 

(Meta 12); retomar o princípio do investimento público em educação pública (Meta 

20); consagrar o papel da sociedade civil, representada no Fórum Nacional de 

Educação, frente às conferências municipais, estaduais, distrital e nacional, entre 

outros.  

O interessante, nesse movimento, é que o texto final da CONAE 2010 deveria 

ter resultado no texto do PNE, mas o MEC enviou ao congresso um texto 

desconsiderando parte das discussões realizadas. Na redação final do documento, 

foram definidas 20 metas que se desdobram em estratégias que objetivaram 

formalizar o que deverá ser cumprido nos próximos dez anos. As diretrizes que 

orientam o PNE são: 

 
Art. 2

o
. São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014b) 

 

Como o objeto deste estudo concentra-se na gestão democrática e suas 

formas de existência, é válido ressaltar que, assim como na CF de 1988 e na LDB 

9.394/96, a gestão democrática está posta como modelo de gestão, no PNE 2014-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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2024. O inciso VI, do artigo 2º, como citado acima, preceitua a promoção do 

princípio da gestão democrática na educação pública. É interessante, no entanto, 

estabelecer a comparação entre o artigo citado acima e a Meta 19, na qual se torna 

possível perceber a intenção de estabelecer um modelo de gestão democrática que 

não coaduna com o defendido de fato, à medida que estabelece o critério do mérito 

e do desempenho, tendo a participação da comunidade considerada como consulta 

pública, o que pode gerar retrocessos quanto ao processo de eleição para diretores 

nos princípios da CF de 1988 e da LDB 9.394/96.  

É válido ressaltar que o PNE tem por objetivo que os demais entes federados, 

como Estados, Distrito Federal e Municípios, também elaborem seus respectivos 

planos de educação, em consonância com o plano nacional, mas com enfoque em 

suas realidades. O artigo 8º, do PNE 2014/2024, é definido da seguinte forma: 

 

Art. 8
o
  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 

seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já 
aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias 
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 
Lei. 
§ 1

o
  Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de 

educação estratégias que: 
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural; 
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades; 
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas 
educacionais. (BRASIL, 2014b) 

 

Sobre as metas que compõem o PNE, a que se refere à gestão democrática, 

especificamente, é a “Meta 19”, que está assim definida: 

 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para 
tanto. (BRASIL, 2014b) 

 

No entanto, é necessário atentar-se para expressões como “associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho”, que marcam claramente a imposição do 

mérito individual sobre aquilo que necessita ser público. A Meta 19 explicita 

claramente que o mérito e o desempenho serão critérios para definição de uma 



87 
 

gestão que se coloca como democrática. Seguida a essa expressão, vêm os termos 

“consulta pública à comunidade escolar”, que deverá então estar pautada 

novamente na questão do mérito individual. Essa dubiedade possibilita aos governos 

se utilizarem da gestão das escolas públicas em benefício próprio, podendo então 

ser considerado como mais um meio de fortalecimento do privado na esfera pública. 

Como desdobramento desta, seguem as estratégias que são definidas em 

repasse de transferências voluntárias da União para cada ente federado, a fim de 

promover melhor atuação local e maior envolvimento da comunidade; ampliar a 

formação de conselheiros, para melhor acompanhamento das verbas investidas; 

incentivo aos entes federados na criação de fóruns permanentes de Educação; 

estimular a criação e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais e 

mestres, para ampliar a participação na gestão escolar; estimular a constituição e o 

fortalecimento de conselhos escolares, como meios de participação e fiscalização da 

gestão escolar e educacional; estimular a participação de toda a comunidade na 

construção do projeto político-pedagógico; favorecer processos de autonomia, como 

descrito na LDB 9.394/96; desenvolvimento de programas de formação de gestores 

(BRASIL, 2014b). 

O documento torna-se reiterativo à medida que reforça anseios antigos 

quanto à educação, mas que ainda não foram efetivados em todo o território 

nacional. Prova disso é o texto definido no documento e os prazos estabelecidos 

como metas a serem cumpridas. De acordo com a Meta 19, espera-se que até 2016 

o Brasil possua um número maior de estados e municípios com a gestão 

democrática como prática de fato. No entanto, para que isso se efetive, é necessário 

que cada uma das estratégias se concretize no dia a dia de cada sistema de ensino.  

O documento divulgado no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) visa destacar pontos e estratégias do PNE em 

vigor, a fim de levantar a atenção sobre alguns aspectos. Quanto à gestão 

democrática, o documento assim destaca: 

 
No entanto, é importante destacar que a expressão “gestão democrática da 
educação” se caracteriza como um conceito polissêmico e mutidimensional 
sobre o qual se procura delinear alguns aspectos que vêm sendo 
implementados na política educacional brasileira, considerando sobretudo o 
que explicita a Constituição Federal de 1988 (CF) e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 
como veremos a seguir. (BRASIL  2015, p. 314) 
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O documento defende que é possível identificar, na Meta 19 do PNE, a 

retomada de alguns pontos cruciais da gestão democrática. No entanto, “é possível 

afirmar que não houve modificações no marco regulatório da função de diretor nos 

últimos dez anos” (BRASIL, 2015, p. 316). 

A escolha dos gestores no território nacional ainda não se dá como um todo 

de forma democrática, à medida que cada sistema de ensino define seu modo de 

democracia na gestão escolar. Esse fato, mesmo sendo levantado no documento, é 

seguido pela confirmação de que a escolha do diretor deve ocorrer a partir de 

critérios técnicos de mérito e desempenho. Isso pode ser um grande problema, visto 

que deixa dúvidas quanto à validade, de fato, de eleições pelo voto da comunidade, 

ressaltando o mérito e o desempenho e permitindo aos sistemas possibilidades para 

além da eleição como meio de escolha dos diretores (BRASIL, 2015, p. 317). 

Para um retrato da realidade, o documento utilizou o resultado do 

Questionário do diretor da Prova Brasil/Aneb 2013, no qual foram levantadas as 

formas de escolha de diretores. Nesse levantamento, a indicação para a ocupação 

do cargo de gestor no Brasil ainda está no patamar de 45,6%, seguido de eleição 

com 21,0%, processo seletivo e eleição com 12,2%, concurso público 7,6%, 

processo seletivo e indicação 5,2%, outras formas não identificadas 5,2%, processo 

seletivo apenas 3,3%. Os dados demonstram o quanto ainda é necessário avançar 

no que diz respeito à escolha dos gestores, confirmando um dos pontos de defesa 

desta pesquisa que é a escolha dos gestores por meio do voto.  Também a 

utilização dos termos “critérios técnicos de mérito e desempenho e de consulta 

pública à comunidade escolar” (BRASIL, 2015) pode gerar um novo mecanismo de 

promoção da indicação pelo poder público, sendo utilizado o próprio texto do PNE 

como justificativa. Trazer para discussão assuntos que estão em voga desde a 

década de 1980 torna-se necessário para que as conquistas caminhem rumo à sua 

efetividade.  

Em cumprimento à Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, que propunha a 

criação de Planos Municipais de Educação, num prazo de dois anos, o sistema de 

ensino de Aparecida de Goiânia, por meio de Lei Complementar nº 107/2015, aprova 

o Plano Municipal de Educação 2015/2025. O plano contém 20 metas seguidas de 

suas respectivas estratégias, sendo interessante, neste estudo, destacar a Meta 19, 

que se refere à gestão democrática do ensino público. O texto legal apresenta-se da 

seguinte forma:  
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Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para 
tanto. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015a) 
 

O texto mantém a perspectiva do plano nacional, tendo, em suas estratégias: 

o estabelecimento de programas, a formação de conselheiros; incentivo à formação 

de fóruns que se responsabilizem pelas conferências municipais; estímulo à criação 

de associações que viabilizem a participação na gestão escolar; consolidação e 

constituição de conselhos escolares e do conselho municipal com vistas à maior 

participação e fiscalização das verbas públicas; estímulo à participação na 

formulação de documentos como projeto político-pedagógico, currículos, dentre 

outros; favorecimento de canais de autonomia na gestão escolar. Já a estratégia 

19.7 menciona: 

 
Apoiar o desenvolvimento de programas de formação de diretores e 
gestores escolares, bem como a aplicação de prova específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, 
cujos resultados possam ser utilizados por adesão. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2015a) 

 

O documento caminha na perspectiva de criação de canais que visem ampliar 

a participação, com práticas democráticas extremamente relevantes e necessárias 

para a construção de uma gestão também democrática no sistema de ensino. 

Porém, aponta a utilização de uma prova para fins de provimento a cargos de 

gestão. O que não estão explícitos são os princípios que nortearão essa possível 

prova e a que fins ela servirá. É válido ressaltar que não se está aqui sendo 

contrário à verificação de conhecimentos, mas que há de se ter cuidado quando o 

critério de escolha de gestores se ligar a parâmetros de eliminação por uma prova 

teórica. Isso porque qualquer indivíduo poderá se sobressair caso estude o conteúdo 

a ser abordado, o que pode gerar, nesse sentido, uma possível seleção prévia a ser 

apresentada posteriormente para a eleição. No entanto, destaca-se a grande 

relevância do sistema municipal de ensino de Aparecida de Goiânia por construir e 

aprovar seu plano municipal de educação, demonstrando assim atenção ao 

movimento legal e político que necessita ser vivenciado em cada sistema de ensino. 
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CAPÍTULO III 

A ELEIÇÃO PARA DIRETORES EM APARECIDA DE GOIÂNIA: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO OLHAR DE PROFESSORES E GESTORES  

 

Este capítulo apresenta os dados coletados durante a pesquisa de campo, 

realizando a análise e estabelecendo um diálogo com as bases teóricas deste 

estudo. Traz inicialmente embasamento teórico sobre a Educação Básica, com 

enfoque no Ensino Fundamental, já que as escolas pesquisadas atuam neste nível 

de ensino. Em seguida, há uma apresentação do objeto referente à história, 

produção financeira da cidade, dentre outros dados, em especial a educação no 

município, sendo apresentados dados que permitem compreender as motivações 

sobre a escolha do objeto. A parte final do capítulo traz os dados analisados que 

foram coletados por meio de questionário. 

O município de Aparecida de Goiânia possui limites territoriais com a capital 

Goiânia e manteve, até 2009, práticas de escolha de diretores escolares por meio da 

indicação política. O legislativo da cidade detinha a prerrogativa de utilizar as 

escolas públicas municipais como espaço para a alocação de seus cabos eleitorais. 

E mesmo decorridos mais de 20 anos depois da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e a institucionalização da gestão democrática nas escolas públicas, 

a prática ainda era recorrente na cidade.  

Destaca-se a forma com a qual o sistema municipal de ensino ganha forças a 

partir da década de 1990, sendo que esse movimento se deu pela possibilidade da 

ampliação de recebimento de recursos públicos. Todavia, a expansão do sistema de 

ensino não alterou a forma de escolha dos gestores, mas deu ao legislativo 

municipal a possibilidade de ter um número maior de escolas para alocação de seus 

indicados. 

Essa forma de escolha dos gestores escolares demonstra que a educação 

permanece a serviço dos interesses privados e/ou clientelistas, como apresentado 

nos capítulos anteriores. Sendo assim, a eleição para diretores torna-se uma das 

possibilidades de rompimento dessa lógica. 

Com o objetivo de compreender, pois, esse movimento de implantação da 

eleição dos diretores nas escolas municipais em Aparecida de Goiânia, a pesquisa 
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alcançou três escolas públicas de Ensino Fundamental, destacando os possíveis 

avanços na prática da gestão democrática após essa experiência de escolha.  

 

3.1 BALISADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL   

 

O objeto desta pesquisa se faz na Educação Básica, já que a escolas que 

compuseram a amostra pertencem ao sistema municipal de educação de Aparecida 

de Goiânia e oferecem o Ensino Fundamental. Conforme a LDB:  

 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. (BRASIL, 1996) 

 

É interessante destacar que o conceito de Educação Básica, apresentado na 

LDB, foi resultado de lutas dos profissionais da educação por uma educação que 

não se limitasse à formação para o mercado de trabalho, mas que se fizesse por 

meio de uma educação cidadã que também assegurasse o prosseguimento dos 

estudos. O modo como a Educação Básica foi normatizada e desenvolvida no Brasil 

representa uma tentativa de rompimento com o modelo elitista e seletivo que 

perdurou durante longos anos e que impediu boa parte da população de exercer seu 

direito a uma formação geral que fosse além da formação para o trabalho (CURY, 

2002). 

Buscando a etimologia da palavra base, Cury (2002, p. 170) assim a 

apresenta: 

 
A própria etimologia do termo base nos confirma esta acepção de conceito 
e etapas conjugadas sob um só todo. Base provém do grego básis, eós e 
significa, ao mesmo tempo, pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em 
marcha, avançar. (Grifos do autor) 
 

 

Partindo da etimologia e considerando o “pôr em marcha”, é necessário 

destacar o papel fundamental do Estado na realização desse movimento. A 

educação é considerada, na Constituição Federal, como direito social e dever do 

Estado, sendo então um serviço público, que, mesmo tendo autorizado seu 

funcionamento em instituições privadas, preserva o seu caráter. 

Como o Brasil é um país federativo, esse fato supõe compartilhamento de 

poder e exercício da autonomia. Desse modo, há também o pressuposto da não 
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centralização do poder, devendo primar então pela unidade. Um princípio que é 

levantado como meio de viabilizar esse modelo de federação se baseia na 

cooperação. De acordo com os artigos 1º, 18, 23 e 60, da CF de 1988, Cury (2002, 

p. 172) afirma que: 

 
A Constituição fez escolha por um regime normativo e político, plural e 
descentralizado no qual se cruzam novos mecanismos de participação 
social com um modelo institucional cooperativo e recíproco que amplia o 
número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões. Por isso mesmo a 
cooperação exige entendimento mútuo entre os entes federativos e a 
participação supõe a abertura de arenas públicas de decisão. 

 

Com os municípios elevados à categoria de entes federados, por meio da 

Constituição de 1988, as políticas de descentralização ganharam ainda mais 

intensidade. No entanto, um governo central forte pode promover a 

desconcentração, à medida que centraliza concepções e descentraliza a execução 

das atividades. O atual modo do pacto federativo pressupõe transferência de 

responsabilidades aos entes nacionais e subnacionais.  Entretanto, quando esse 

processo vem mascarado de descentralização, na verdade a prática se baseia na 

desconcentração de obrigações, havendo um risco de empobrecimento do processo. 

Isso pode levar ao oferecimento de serviços públicos de qualidade duvidosa, 

podendo, como consequência, gerar um fortalecimento do privado em detrimento do 

público. 

Na estrutura atual de organização da educação brasileira, o ensino 

fundamental é a segunda etapa da educação básica e tem caráter obrigatório, sendo 

então dever do Estado seu oferecimento, especificamente dos municípios. É 

destinada à faixa etária de seis a 14 anos. Para os cidadãos brasileiros, este é um 

direito público subjetivo, pois “não exige regulamentação para ser cumprido. Seu 

não-oferecimento, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade de autoridade 

competente (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 254). 

A LDB define o ensino fundamental da seguinte forma: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 
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família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. § 1º É facultado aos sistemas de ensino 
desdobrar o ensino fundamental em ciclos. § 2º Os estabelecimentos que 
utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o 
regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. § 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. § 4º O ensino 
fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. § 5

o
 O 

currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 
trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático 
adequado.      (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). § 6º O estudo sobre os 
símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do 
ensino fundamental.      (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). (BRASIL, 
1996). 

De acordo com a Resolução CEB de nº 2/98 (BRASIL, 1998), os princípios 

norteadores do ensino fundamental são: autonomia, responsabilidade, solidariedade, 

respeito ao bem comum, os direitos e deveres da cidadania, os exercícios da 

criticidade. Estão também elencados como princípios estéticos a sensibilidade, a 

criatividade e a diversidade de manifestações artísticas e culturais. Essa formação 

obrigatória está elencada nas competências do município quanto ao seu 

oferecimento, sendo que Estado e união poderão oferecê-lo, porém esta etapa não 

faz parte de seus respectivos atendimentos prioritários. Essa definição se faz 

inicialmente no artigo 211, da CF, ao apresentar o regime de colaboração, e também 

se apresenta de forma mais específica no artigo 11, da LDB, inciso V, que assim 

define:  

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades 
de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996) 

 

Azevedo (2002) problematiza que o aumento do número de acesso a essa 

etapa, mesmo apresentando, nas últimas décadas, grande crescimento quantitativo, 

trouxe também a problemática da qualidade do ensino ministrado. A autora assim se 

expressa: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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Neste contexto, as municipalidades brasileiras vêm sendo as responsáveis 
pelo aumento das matrículas na educação infantil e na de jovens e adultos, 
além de, progressivamente, estarem assumindo a oferta da educação 
fundamental, o que expressa as tentativas de cumprimento das normas 
legais prescritas na nossa Constituição e LDB. (AZEVEDO, 2002, p. 51) 

Todo esse movimento de descentralização permitiu aos municípios brasileiros 

ampliação de sua atuação junto ao oferecimento prioritário do ensino fundamental, 

bem como novas políticas de financiamento. Deu ainda a esse ente federado a 

possibilidade de angariar novos recursos, impulsionando no Brasil a expansão do 

atendimento ao ensino fundamental. Esse processo torna-se interessante para este 

estudo à medida que o sistema estudado ganhou forte incentivo para sua formação 

com medidas como essas, nas quais o poder municipal viu, nas políticas de 

expansão do ensino fundamental, não só a possibilidade de ampliação do 

atendimento à população, mas também o acesso a verbas, como será explorado a 

seguir. 

 

 

3.2 APARECIDA DE GOIÂNIA: BREVE HISTÓRICO E CONFIGURAÇÕES 

ATUAIS  

 

O município de Aparecida de Goiânia está situado no Centro-Oeste brasileiro, 

no estado de Goiás. Sua extensão é de 290,1 km2 e uma população de 

aproximadamente 521.910 mil habitantes, distribuídos em 229 bairros. Aparecida, 

como é popularmente conhecida, é a segunda cidade mais populosa do Estado e 

tem apresentado consideráveis índices de crescimento econômico. A cidade está 

localizada na região metropolitana da capital, Goiânia, com a qual divide limites 

territoriais (IBGE, 2015). 

O surgimento do município de Aparecida está ligado à cidade de Hidrolândia, 

de onde se originou a doação de terras para a construção da Capela Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira da localidade. Essa narrativa informa que tal fato aconteceu 

em 3 de maio de 1922, quando foi erguida uma cruz de aroeira, demarcando o local 

onde seria construída a igreja, núcleo povoador do futuro município. Os doadores 

das terras foram os senhores Abraão Lourenço de Carvalho, José Cândido de 

Queiroz, João Batista Toledo, Antônio Barbosa Sandoval e Aristides Frutuoso, que, 

além de doarem as terras, auxiliaram na edificação da igreja (MORAES, 2008). 
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Com a construção da igreja alguns comerciantes se dirigiram para as 

redondezas e iniciou-se o processo de habitação do povoado, aos poucos foram 

chegando novos moradores. Em 19 de dezembro de 1958, por meio da Lei 

Municipal nº 1.295, o núcleo populacional foi levado à condição de distrito com o 

nome de Aparecida de Goiás, pertencente ao município de Goiânia. No mesmo ano, 

com a Lei Municipal nº 1.406, de 26 de dezembro, o nome foi substituído por 

Goialândia, termo derivado de Goiânia e Hidrolândia. O nome não foi aceito pelos 

moradores, que, nesse contexto, iniciaram a luta pela emancipação do distrito. No 

dia 14 de novembro de 1963, o distrito foi promovido à categoria de município, por 

intermédio da Lei Estadual nº 4.927, com a denominação de Aparecida de Goiânia 

(MORAES, 2008). 

A cidade hoje conta com grande expansão econômica, oferecendo aos 

moradores a possibilidade de viver e trabalhar no mesmo local. O título de cidade 

dormitório, que antes era utilizado para definir a cidade, faz parte hoje do passado, 

pois a cidade tem conquistado sua independência econômica. A localização da 

cidade é considerada estratégica, já que se situa às margens da BR 153 e fica 

próxima a Goiânia, Anápolis (70 km) e Brasília (224 km), permitindo escoamento de 

produtos por todo o território nacional.  

Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

(Fieg), o Produto Interno Bruto (PIB) do município registrou crescimento de 46% 

entre os anos de 2002 e 2006, índice superior ao do Estado que foi de 35%. Esse 

avanço foi resultado da expansão da atividade industrial na região, que atualmente 

conta com cinco polos e mais de 13 mil empresas e 964 estabelecimentos industriais 

registrados na prefeitura, sendo então responsável pela 5ª maior arrecadação de 

ICMS no Estado (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2015b).  

 

3.2.1 A EDUCAÇÃO PÚBLICA EM APARECIDA DE GOIÂNIA – PANORAMA 

GERAL  

 

O sistema municipal de educação de Aparecida de Goiânia conta com 65 

escolas de Ensino Fundamental e 19 Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIs). Segundo os dados gerais do município apresentados pelo IBGE quanto à 

disposição das escolas públicas pertencentes aos sistemas municipal e estadual 
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juntos, a rede17 conta com 72 escolas de Educação Infantil, 173 de Ensino 

Fundamental e 56 de Ensino Médio. Quanto às matrículas gerais no município 

referentes ao ano de 2014, os dados apontam que na pré-escola estiveram 4.360 

alunos, no ensino fundamental houve 66.710 alunos e no ensino médio 20.715 

alunos (IMB, 2015). 

No que tange aos dados relativos ao sistema municipal de Aparecida de 

Goiânia, dados preliminares do Censo Escolar 2015 indicam que as matrículas na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental encontram-se da seguinte forma: 

 

 

Tabela 1 – Matrículas na Educação Infantil e Ensino Fundamental 

   Matrícula  Inicial     

Educação   Infantil   Ensino  Fundamental  

Creche  Pré- Escola Anos  Iniciais Anos Finais 

Parcial Integral Parcial  Integral Parcial Integral Parcial Integral     

_ 843 309 736 17.747 7.857 2.952 667 

Total   1.888    28.556 

 Fonte: INEP, 2015. 

 

Com base nos dados preliminares de 2015, o atendimento no sistema 

municipal de Aparecida de Goiânia está no patamar dos 30.000 alunos, sendo que o 

total de alunos matriculados em 2015, de acordo com a tabela acima, está em 

30.444 alunos. Segundo dados do Instituto Mauro Borges (IMB)18, o município de 

                                                
17

 Ao se ler “rede de Aparecida de Goiânia”, entende-se como rede a junção dos sistemas municipal e 
estadual dentro do município. Desse modo, o total apresentado refere-se às escolas estaduais e 
municipais na cidade de Aparecida de Goiânia. 
18

 Em meados dos anos 1950, por força da Lei 1.370/56, foi criado o primeiro órgão dentro da 
estrutura administrativa do Governo do Estado em que constava, dentre as suas atribuições, o 
planejamento governamental e, em decorrência, a sistematização de estatísticas, pesquisas e 
estudos socioeconômicos. Fora criado o Conselho Superior de Planejamento e Coordenação. Alguns 
anos mais tarde, em 1961, esse conselho foi extinto pela Lei 3.999, que criou a Secretaria de 
Planejamento e Coordenação. Esta Pasta foi sendo reestruturada no decorrer dos anos. Em 1968, 
através da Lei 6.888, foi estabelecida, entre as atribuições da Secretaria do Planejamento e 
Coordenação, a seguinte competência: “Promover o levantamento, a pesquisa e a interpretação de 
dados estatísticos, contábeis ou informativos necessários às suas atividades ou de outros órgãos da 
administração estadual. Centralização e divulgação de dados estatísticos”. Em janeiro de 2011, a Lei 
nº 17.257, da Reforma Administrativa, alterou somente o nome para o atual, Superintendência de 
Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas, permanecendo a mesma sigla, Sepin e as 
mesmas atribuições. Em junho de 2012, a Lei nº 17.688 transformou a Superintendência de 
Estatísticas, Pesquisas e Informações Socioeconômicas (Sepin) no Instituto Mauro Borges de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br>.  Acesso 
em: 2 fev. 2016. 

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewcad.asp?id_cad=1&id_not=6
http://www.imb.go.gov.br/
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Aparecida de Goiânia, em 2010, apresentou uma população em idade de creche e 

pré-escola no total de 37.366. Mas, segundo o IBGE, esse número em 2015 se 

manteve próximo de 40 mil crianças em idade de creche ou pré-escola. Desse total, 

menos de 5% da população é atendida em unidades de educação infantil. Quanto ao 

Ensino Fundamental, na primeira e segunda fases, foram atendidos cerca de 28.556 

alunos no sistema municipal (INEP, 2015). No entanto, como no ano de 2014 houve 

quase 70 mil alunos em idade escolar para o Ensino Fundamental e o município 

atendeu, até 2015, menos de 30 mil alunos, conforme dados acima, pode-se afirmar 

que, somente no Ensino Fundamental, cerca de 37 mil alunos não são atendidos 

pelo sistema municipal de Aparecida de Goiânia. Esses alunos ficam a cargo do 

sistema estadual, rede particular ou migram para escolas no município de Goiânia, 

ou permanecem mesmo à margem do sistema de ensino formal, em idade regular. 

Entretanto, é interessante compreender o histórico desse sistema, que pode ser 

considerado relativamente jovem, e os motivos que impulsionaram sua expansão. 

 

 

3.2.2 A ORIGEM DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA E OS DESAFIOS DE SE APROVAR A ELEIÇÃO PARA DIRETORES 

 

O primeiro registro que se tem sobre a Secretaria de Educação em Aparecida 

de Goiânia está na Lei n. 397, de 6 de dezembro de 1981, que, em seu artigo 20, 

define: 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é órgão responsável pelas 
atividades de ensino de 1º Grau; pela elaboração de estudos e pesquisas 
sobre educação fundamental; pela orientação Pedagógica das unidades de 
ensino municipais; pelo fornecimento de merenda escolar aos alunos das 
escolas públicas primárias do Município; pela promoção e difusão cultural; 
pela promoção e incrementeação das atividades recreativas do Município. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 1981) 

 

Oliveira (2006, p. 79) assim descreve o início das atividades da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura - SEMEC: 

 

Nesse momento a estrutura física da SEMEC é formada apenas de dois 
cômodos e todas as suas atividades, pela falta de pessoal, recairiam sob a 
responsabilidade do(a) secretário(a) municipal de educação o qual era 
responsável pela manutenção, coordenação, fiscalização, etc. das 
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aproximadamente 18 escolas municipais e ainda de outros programas 
educacionais de que trata a Lei 397/81.  

 

A partir de 1983 foi instalada, no município, a Subsecretaria Regional de 

Ensino do Estado de Goiás, que, nesse momento, repassou, ao poder estadual, 15 

escolas, ficando a SEMEC, até meados dos anos de 1990, com suas atividades 

restritas às três escolas, como descrito no trecho acima, e aos poucos programas 

educacionais do município (OLIVEIRA, 2006). 

Em sua pesquisa sobre o sistema municipal de ensino de Aparecida de 

Goiânia, Oliveira (2006) afirma que o mesmo se deu por um processo induzido pelo 

executivo municipal, no qual, por receio de perder recursos enviados pela União, 

optou pela ampliação e consolidação do sistema. Outro fator considerado 

preponderante pela autora foi o forte cunho político percebido pelos então poderes 

legislativo e executivo, que viram, na expansão da educação municipal, uma 

possibilidade não apenas de receber e utilizar a verba do FUNDEF, mas também a 

possibilidade de maior visibilidade política por parte dos envolvidos com esse 

projeto.  

Segundo Oliveira (2006), foi na gestão do prefeito Ademir Menezes (1997-

2000 e 2001-2004) e do secretário de Educação Francisco Gomes de Abreu que se 

constituiu o sistema próprio de ensino de Aparecida de Goiânia. Esse processo 

trouxe inúmeras mudanças à educação institucionalizada no município: as 

matrículas cresceram cerca de 531%, conforme Censo Escolar de 2004. Houve a 

consolidação da Secretaria Municipal de Educação e a criação do Conselho 

Municipal de Educação, bem como a aprovação do Plano Municipal de Educação e 

do Regimento Escolar, capítulo específico sobre educação em sua Lei Orgânica, 

dentre outros regulamentos e leis. É válido ressaltar que as decisões e ações 

estiveram voltadas às atividades burocráticas que envolvem a constituição dos 

referidos órgãos e suas documentações, não havendo, nesse momento, um 

envolvimento da sociedade civil organizada (OLIVEIRA, 2006). 

Dos secretários que passaram pela SEMEC destaca-se a atuação de 

Francisco de Abreu, que, durante sua gestão, buscou a expansão do sistema por 

meio da municipalização de escolas que até então estavam com o poder estadual. 

Construiu novas escolas, ampliou prédios já existentes, sendo, portanto, 

considerada todas essas ações como tentativas claras de constituição de um 
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sistema próprio de ensino, que, posteriormente, na gestão da secretária Adriana 

Borges (2005), veio a se efetivar de fato (OLIVEIRA, 2006). 

Em 5 de abril de 1990, foi sancionada a Lei Orgânica do município de 

Aparecida de Goiânia, na qual um dos capítulos é dedicada à educação. É possível 

encontrar nessa legislação algumas redundâncias, que podem gerar confusão, 

como, por exemplo, o que deveria estar como princípio é apresentado como 

preceito. Há ainda outros pontos, como “pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas”, “gratuidade do ensino em estabelecimentos mantidos pelo Poder 

Público”, “gestão democrática do ensino público na forma da lei”, que nem mesmo 

foram incluídos. 

 A atual Lei Orgânica, aprovada em 16 de dezembro de 2008, define a 

educação no município da seguinte forma: 

 

Art. 109- A educação, direito de todos e dever do Município e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo ser ministrada com 
base nos princípios estabelecidos nas Constituições da República e do 
Estado de Goiás e nas demais legislações pertinentes. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2008) 
 

Quanto aos princípios norteadores, os mesmos são assim listados da 

seguinte forma, na lei supracitada: 

 

Art. 114 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - gratuidade da educação básica em estabelecimentos da rede municipal 
e das fundações públicas municipais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
VI - gestão democrática do ensino, garantida a participação de 
representantes da comunidade; 
VII - garantia de padrão de qualidade, com provimento das escolas de 
material didático-pedagógico necessário. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2008) 

 

É interessante ressaltar o avanço da primeira Lei Orgânica, comparada com a 

que está em vigor, no que diz respeito aos princípios fundamentais da educação já 

citados na Carta Magna sobre a democratização da gestão, autonomia no sistema 

de ensino municipal, dentre outros. Estes até então não faziam parte da legislação 

municipal de Aparecida de Goiânia. Outro aspecto relevante para esta pesquisa está 
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no artigo 114, parágrafo VI, da atual Lei Orgânica, que define a gestão democrática 

como um dos princípios da educação municipal, destacando ainda a participação de 

representantes da comunidade. Isso, para o histórico do município de Aparecida de 

Goiânia, representou um avanço significativo, porque rompe com as práticas 

patrimonialistas e coronelistas vividas na educação municipal até então.  

Segundo Oliveira (2006), somente em 23 de dezembro de 2005 foi implantado 

o Sistema Municipal de Ensino (SME) de Aparecida de Goiânia, previsto na Lei 

Municipal n. 2.553. Essa implantação ocorreu durante o mandato do prefeito José 

Macedo e da secretária de Educação Adriana Borges, por meio de incentivo e 

colaboração do Ministério da Educação (MEC), a partir do Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME)19, que forneceu todos os subsídios e 

informações necessárias para a implantação do mesmo. De acordo com a autora, a 

lei foi elaborada “em menos de uma semana”, sendo votada e aprovada de forma 

unânime na Câmara de Vereadores, sem mesmo haver debates ou audiências 

públicas para discussão. Os argumentos utilizados, segundo Oliveira (2006, p. 97), 

para institucionalizar o Sistema Municipal de Ensino, foram: 

a) Aparecida de Goiânia é uma cidade com uma população de quase meio 
milhão de habitantes e por isso deve ter seu sistema próprio de ensino; 
b) Sob a jurisdição da Secretaria Estadual de Educação, a educação de 
Aparecida de Goiânia não consegue expressar sua identidade, pois não tem 
poder nem autonomia; 
c) É preciso implantar o sistema próprio de ensino para que a SEMEC tenha 
poder de delegação e de normatização; 
d) É preciso implantar o sistema próprio para estreitar as relações com o 
governo federal.  

 

O sistema de ensino foi implantado via promulgação da Lei nº.  2.553/2005, 

que assim define sua estrutura e forma de funcionamento: 

 

Art. 2º da Lei 2.553/2005 
O Sistema Municipal de Ensino tem a incumbência de: 
I organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado de 
Goiás; 
II exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III baixar normas complementares para seu sistema de ensino; 
IV autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e fiscalizar os 
estabelecimentos do sistema de ensino; 

                                                
19 O Pradime foi criado em 2005 pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, 
como uma nova edição do Prasem (Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação). É 
um programa de formação continuada para os dirigentes municipais de educação que visa fortalecer 
a atuação desses atores na gestão pública municipal. Compõe-se de encontros presenciais e 
educação à distância. 
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V oferecer a Educação Infantil em creches e pré‐escolas, com prioridade o 
Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos, 
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2005) 

 

Oliveira (2006, p. 98) destaca, em sua pesquisa, que o termo “gestão 

participativa” foi usado para não causar choque com os vereadores, pois havia até 

aquele momento uma posição contrária dos vereadores quanto à eleição para 

diretores, já que os mesmos defendiam a permanência da escolha dos gestores pelo 

poder legislativo.  

Para Oliveira (2006, p. 100), na constituição do Sistema Municipal de Ensino 

de Aparecida de Goiânia, 

 

[...] a- não houve aprovação de lei que regulamentasse eleições diretas para 
dirigentes escolares, reivindicação dos professores da rede em 
manifestações sindicais - os diretores das escolas continuam sendo 
escolhidos pelo chefe do poder executivo; b - na implantação do sistema 
não se verificou discussões significativas com os pais dos alunos, com os 
professores ou com entidades ligadas à educação; c- o CME por mais de 
dez anos só existiu no papel – foi instituído pela Lei Orgânica em 1990, foi 
criado em 2001 pela Lei Municipal n. 2.169, porém só foi implantado em 
2005; d- o Regimento Escolar foi elaborado no âmbito da SEMEC, sem a 
colaboração dos profissionais das instituições escolares do município, 
sendo, além de tudo, um padrão único para toda a rede; e- o PME foi 
elaborado por funcionários (as) da SEMEC, juntamente com uma 
assessoria contratada para dar suporte e não contou com a participação de 
entidades educacionais, sindicais, associativas etc. 

 

Conforme argumentação, não houve, naquele momento, a preocupação com 

outras resoluções na educação municipal, estando o foco direcionado para a criação 

do sistema municipal em si. Esse fato se deve à rapidez com que se construiu a lei, 

sem a participação de entidades educacionais e mesmo dos profissionais de 

educação. Mesmo com esses problemas, a lei aprovada traz benefícios à educação 

municipal de Aparecida de Goiânia, porque instituiu de fato o sistema municipal. 

Nesse sentido, é interessante destacar os objetivos da educação no município, a Lei 

nº 2.553, de 2005: 

 

Art. 4° São objetivos do Sistema Municipal de Ensino de Aparecida de 
Goiânia: 
I garantir o desenvolvimento pleno da personalidade humana, promover o 
acesso ao conhecimento científico, tecnológico e artístico; contribuir para a 
formação de uma consciência crítica e para a convivência em uma 
sociedade democrática; 
II preservar e expandir o patrimônio cultural do Município; 
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III instituir plano Plurianual de Educação; 
IV assegurar a realização do censo escolar do Município, em conjunto com 
o Estado;  
V estabelecer ação conjunta com o Estado na ampliação e expansão da 
rede pública de ensino, para evitar a concentração ou a ausência de 
escolas em determinadas áreas; 
VI estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do 
trânsito;  
VII incluir a educação ambiental nos programas de ensino das unidades 
escolares do Sistema de Ensino;  
VIII incluir nos programas de ensino das unidades escolares o estudo e a 
valorização da cultura e história da civilização negra. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2005) 

 

Diante dos objetivos, é interessante destacar que há apenas, no inciso I, a 

menção à formação democrática. No entanto, a gestão democrática em si não 

aparece. Desse modo, é interessante destacar, no artigo 6º, quanto à definição dos 

princípios da educação municipal, o inciso VI assim a define: “I - gestão participativa 

do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade escolar junto 

ao grupo gestor da escola” (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2005). 

Quanto aos princípios norteadores do ensino, no inciso VI, do artigo 6, a 

gestão democrática será viabilizada nas escolas municipais por meio da participação 

da comunidade, sendo a mesma nomeada como “gestão participativa” e não 

democrática. Dessa forma, foi dado prosseguimento à indicação dos gestores pelo 

legislativo da cidade, sendo interessante destacar que, com a definição da LDB, os 

sistemas de ensino definiriam seu modelo de gestão democrática. A referida lei 

municipal não estava, de certo modo, ferindo princípios das legislações maiores da 

educação, já que, por meio da participação incentivada na Lei nº 2.553/2005, 

poderia se encaixar no patamar de promoção da democracia. Esses artifícios 

utilizados pelo legislativo de Aparecida de Goiânia adiaram a eleição para diretores 

no município e ainda permitiram a permanência da livre indicação. 

Da data de criação até 2005, a então SEMEC passou por inúmeras 

transformações e ampliações em sua estrutura. No entanto, ainda não havia 

legalizado e instituído o processo de eleição para diretores. Segundo Oliveira (2006), 

a secretária Adriana Borges destaca que, para alcançar a eleição de diretores, seria 

necessário um trabalho de convencimento do prefeito e dos vereadores para que se 

pudesse obter algum sucesso. Até 2010, os diretores e os secretários escolares 

eram escolhidos por meio da indicação política. Havia na cidade um “loteamento” 

das escolas, no qual a legenda do partido definia a quantidade e quais escolas cada 
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vereador poderia escolher os gestores e, portanto, acompanhar o trabalho 

desenvolvido.  

Seguindo a gestão de Adriana Borges, foi empossado, em 2007, o senhor 

Alerrandre como Secretário Municipal de Educação, ainda no mandato do prefeito 

José Macedo. Com as eleições de 2008, o senhor Maguito Vilela vence nas urnas, 

assume a prefeitura em janeiro de 2009 e escolhe o professor Domingos Pereira 

para assumir a Secretaria de Educação. No mandato destes, ocorre de forma mais 

intensa a discussão em âmbito municipal da escolha dos diretores por meio do voto 

da comunidade e não mais pela escolha do poder legislativo. Em conversas 

informais durante a pesquisa de campo, em especial com os gestores, foi destacado 

que esse movimento se deu por iniciativa do então secretário de Educação, senhor 

Domingos Pereira, e sua forte ligação com os movimentos democráticos, já que o 

mesmo teve parte de sua trajetória como sindicalista. É válido destacar que a 

eleição para diretores em si não fazia parte do plano de governo do então prefeito 

Maguito Vilela.  

 

 

3.2.3 ELEIÇÃO PARA DIRETORES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA: MARCOS LEGAIS  

 

A eleição para diretores no município de Aparecida de Goiânia foi instituída 

por meio da Lei Ordinária nº 2861/2009, na qual o corpo gestor das escolas 

municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) são assim definidos: 

“Art. 2º A direção da unidade escolar, composta pelo diretor e secretário geral, 

eleitos em eleições diretas e secretas, realizadas nos termos desta Lei” 

(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009). 

Quanto à participação da comunidade, o artigo 4º define-a da seguinte forma: 

 
Art. 4º. As Eleições serão realizadas pela Comunidade Escolar, com a 
participação dos Professores, dos servidores administrativos, dos pais e 
mães ou responsáveis legais pelas crianças e dos alunos com 12 (doze) 
anos de idade ou mais, regularmente matriculados e frequentes.  
§ 1º De acordo com o artigo 28, do Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, Lei nº 8.069/1990, a colocação em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos da Lei.  
§ 2º O responsável pelo (a) educando (a), que não possuir sua guarda legal, 
deverá ser convocado em tempo hábil pela Instituição, para assinar um 
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Termo de Compromisso, declarando, nesse ato, ser responsável por ele 
(ela).  
§ 3º A Eleição será proporcional, atribuindo-se aos votos dos Professores e 
Servidores Administrativos o peso de 50% (cinquenta por cento) do total de 
votos consignados. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 
 

É necessário destacar que a Lei nº 2.861, de 2009, trouxe para a educação 

municipal de Aparecida de Goiânia um grande avanço quanto à gestão democrática, 

ao normatizar a eleição dos diretores, contando com a participação da comunidade. 

A eleição para diretores tirou das mãos do legislativo a escolha dos gestores, mas 

também altera o cenário da escola que antes era local aberto de campanha eleitoral, 

no qual o vereador indicava os gestores, contratos temporários e até mesmo 

interferia no calendário escolar. As datas a serem comemoradas com a comunidade 

deveriam, em geral, atender à agenda do vereador para que o mesmo utilizasse 

aquele momento pedagógico para fins de manutenção do eleitorado. Com a eleição, 

o poder dos vereadores foi cortado, não estando os mesmos com poder de 

influência sobre as decisões da escola. 

Alves e Moraes (2015, p. 25) assim definem esse momento de transição: 

O rompimento da lógica de indicação no município, com a implantação da 
eleição direta para diretores, traz ao sistema municipal de ensino a 
possibilidade do exercício da democracia. Sendo este um momento de 
aprendizado, quanto ao papel da escola como formadora para a cidadania, 
mas também um momento de reconhecimento da comunidade, da escola 
como um espaço público, e não privado. Essa afirmação se faz necessária, 
tendo em vista que nesse processo de votação a escola tem seus portões 
abertos à intervenção da comunidade, não ficando restrita a forças políticas.  

 

O artigo 5º da lei que normatiza a escolha para diretores define que o pleito 

eleitoral será regido por uma comissão eleitoral central composta por quatro 

representantes da SME: um representante do sindicato dos trabalhadores em 

Educação, um pai ou mãe indicado pelos conselheiros escolares, um representante 

dos estudantes indicado por seus pares e um representante da Comissão de 

Educação da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. No que diz respeito à 

comissão eleitoral da escola, a sua composição deverá contar um professor eleito 

por seus pares, um representante dos servidores administrativos, um representante 

dos pais e/ou responsáveis legais, um representante de alunos com 12 anos ou 

mais e um representante do conselho escolar (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009). 

Sobre as competências da Comissão Eleitoral Central, a Lei define: 
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Art. 6º - À Comissão Eleitoral Central compete: I - orientar a Comissão 
Eleitoral da Escola ou do CMEI. II - supervisionar todo o processo eleitoral; 
III - deliberar sobre questões de dúvidas gerais e específicas; IV - julgar 
recursos, caso haja, após justificativa por escrito da Comissão Eleitoral da 
Escola ou do CMEI; V - emitir pareceres sobre os casos omissos; VI - 
destituir a Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI, caso necessário; VII - 
elaborar e divulgar o Calendário das Eleições. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 
2009) 
 

E quanto às comissões eleitorais em escolas e CMEIS: 

Art. 7º - À Comissão Eleitoral da Escola ou do CMEI compete: I - organizar e 
coordenar o pleito eleitoral da Escola ou do CMEI, assumindo as seguintes 
funções: a) divulgar o processo eleitoral na Escola ou no CMEI; b) proceder 
às inscrições e à homologação das candidaturas; c) designar, previamente, 
os membros da mesa receptora e apuradora de votos; d) confeccionar e 
distribuir as cédulas eleitorais para a mesa receptora e apuradora; e) 
elaborar a ficha de inscrição e a folha de votantes; f) providenciar urna (s) 
vazia (s) vedada (s) e rubricada (s) e um livro de atas. II - zelar pela 
transparência de todo o processo eleitoral, observando a legislação. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 
 

O artigo 15 define que os mandatos dos candidatos eleitos serão de dois 

anos, sendo a eleição no último dia letivo do mês de novembro do ano em que o 

mandato se finaliza. Quanto à candidatura, o artigo 18 assim se expressa: 

 
Art. 18 - Somente podem candidatar-se às funções de direção os 
professores efetivos, que atendam os seguintes requisitos: I - não ter 
cônjuge, companheiro (a) ou parente até segundo grau civil, lotado na 
Instituição em que pretende se candidatar; apresentar Certidão Negativa 
Criminal da Justiça Estadual e Federal, expedida pelo Fórum do domicilio 
do (a) candidato (a) , comprovando que não sofreu condenação na esfera 
criminal, cuja sentença tenha transitado em julgado, há menos de 5 (cinco) 
anos, bem como comprovação de que não esteja cumprindo pena; II - 
apresentar Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual e Federal, 
expedida pelo Fórum do domicílio do (a) candidato (a), comprovando que 
não sofreu condenação na esfera criminal, cuja sentença tenha transitado 
em julgado, há menos de 5 (cinco) anos, bem como comprovação de que 
não esteja cumprindo pena; III - ocupar cargo do magistério de provimento 
efetivo na Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, com lotação na 
SME; IV - possuir Licenciatura Plena, em área específica do Magistério; V - 
ter experiência mínima de 3 (três) anos no exercício de atividades docentes 
ou de suporte pedagógico direto; VI - ser integrante do quadro funcional da 
Instituição na qual pretende se candidatar, por um período mínimo, de um 
ano; VII - não estar em período de estágio probatório. VIII - residir e ser 
eleitor do município de Aparecida de Goiânia. § 1º - O candidato a 
secretário geral da unidade escolar e CMEIs componente da chapa pode 
ser professor ou auxiliar de secretaria com curso superior ou cursando, 
desde que obedecidos os demais requisitos deste artigo. § 2º - O candidato 
deverá assinar um termo, no ato da inscrição, afirmando reconhecer e 
cumprir as condições de posse. (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 

A candidatura é vedada nos seguintes casos: 

 
Art. 19 - É vedada a concorrência ao pleito: I - aos Profissionais de 
Educação em regime especial de trabalho, em sistema de contrato especial, 
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em substituição ou àqueles que estiverem em licença para tratar de 
interesse particular. II - aos profissionais de Educação que estiverem 
cumprindo pena disciplinar de suspensão ocorrida em conformidade com o 
artigo 41 da Lei Complementar nº 013, de setembro de 2006, que "Dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida de 
Goiânia". (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 

 

Os critérios para elegibilidade são interessantes quando restringem os 

possíveis candidatos a professores licenciados e com experiência na docência. Isso 

demonstra um reconhecimento legal que a gestão é espaço para professor, devendo 

este conhecer a realidade do município e estar vinculado à escola para qual se 

candidatar.  

O artigo 28 apresenta o pleito eleitoral como um momento de transparência 

definindo que “a atual direção da Instituição, sempre que solicitada, deverá fornecer 

à Comissão Eleitoral todo o material, informações e documentos de que necessitem, 

antes e durante a realização do pleito eleitoral”. Tendo em vista que a escolha dos 

diretores até o primeiro pleito eleitoral que ocorreu em 2010 foi por indicação do 

legislativo municipal, é possível destacar que há, na nova legislação, a intenção de 

que haja transparência nas atividades de gestão do município, a fim de que a 

atuação e gestão do bem público, no caso a escola, seja feita de modo a privilegiar a 

população que a ela recorre e não interesses privados (APARECIDA DE GOIÂNIA, 

2009). 

O artigo 32 trata das reuniões que as chapas poderão realizar para incentivar 

a participação da comunidade. E seguindo essa lógica, o artigo 33 destaca que será 

proibida a participação político-partidária e também de instituições, sejam públicas 

ou privadas, durante a campanha eleitoral. A presença desses artigos assegura, aos 

envolvidos no processo de escolha de diretores, a possibilidade de criação de uma 

gestão democrática, por meio da participação paritária e que demonstra a 

consonância com os dispositivos legais da educação nacional (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2009). 

Quanto aos que estão habilitados a votar, o artigo 47 assim define: 

 
Art. 47 - Poderão votar: I - Os Professores e os Servidores Administrativos 
efetivos, integrantes do quadro funcional da Instituição; - o Pai ou a Mãe ou 

o Responsável Legal do(a) aluno(a) menor de 18 (dezoito) anos; II - o Pai 
ou a Mãe ou o Responsável Legal do(a) aluno(a) menor de 18 
(dezoito) anos; III - os próprios alunos matriculados e frequentes, acima de 

12 (doze) anos. IV – caso (a) o servidor(a) possua 2 (dois) cargos na 
mesma Instituição, votará apenas uma vez; V - se o Servidor for modulado 
em mais de uma Instituição, exercerá o direito do voto em todas elas; VI - 
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não deverá constar nas Folhas dos Votantes o nome de Pais, Mães ou 
Responsáveis de alunos com mais de 18 (dezoito) anos. (APARECIDA DE 
GOIÂNIA, 2009) 

 

Após eleitos, a referida lei ainda preceitua: 

Art. 69 - A direção eleita deverá, obrigatoriamente, antes da posse: I - 
participar de curso de formação, promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação e, II - não ter nenhum outro vínculo de trabalho, conforme o 
disposto na Lei Complementar nº 013, de 26 de setembro de 2006, art. 103: 
"É vedado o exercício concomitante de função de confiança de Diretor e/ou 
Secretário-Geral de Escola Municipal, com cargo efetivo, em comissão, 
função de confiança ou emprego permanente, em outro Município, no 
Estado, na União ou na iniciativa privada", comprovado por meio de: a) 
Declaração expedida pela Agência Goiana de Administração e Negócios 
Públicos; b) Declaração comprovando não possuir outro cargo técnico na 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, expedida pela Diretoria de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração; c) Declaração 
expedida pela Secretaria Municipal de Administração de Goiânia. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 

Os avanços da Lei Ordinária nº 2861/2009 são notáveis na estruturação da 

eleição para diretores no município de Aparecida de Goiânia, pois apresentam 

pontos que destacam: a participação de toda a comunidade escolar, transparência 

nas ações eleitorais, definição clara de regras aos candidatos, obrigatoriedade de 

participação de cursos antes de assumir a função, dentre outros pontos relevantes 

ao município. Isso é de extrema relevância para um município que passou mais de 

80 anos tendo o corpo gestor de suas escolas indicado pelo poder legislativo 

municipal, estando, na maioria dos casos, a serviço dos interesses dos vereadores e 

não da educação. Não há a intenção, neste texto, de estabelecer o “santo e o 

profano” na escolha de diretores, colocando como única saída a eleição para se 

constituir a gestão democrática, visto que isso, por si só, não é o bastante. Mas há, 

sim, a defesa pela escolha de diretores por meio do voto da comunidade escolar, por 

entender a necessidade de constituição de relações democráticas na escola pública 

brasileira, percebendo esse momento como uma possibilidade de formação para a 

democracia.   

 

 

3.3 A ELEIÇÃO DE DIRIGENTES ESCOLARES E A PRÁTICA DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA NA VISÃO DE PROFESSORES E EQUIPE GESTORA 

 

A eleição para diretores é um momento de discussão da realidade da escola. 

Essa circunstância propícia ao debate pode, muitas vezes, gerar atrito entre a 
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equipe, quando há a defesa de opiniões diversas e a pouca habilidade para o 

diálogo. O processo de eleição para diretores pressupõe a conversa entre os pares 

e a discussão da realidade escolar. E isso irá requerer dos envolvidos a habilidade 

da convivência baseada no respeito, para que a democracia se efetive no processo 

eleitoral. Com base nessas percepções que se destacam neste estudo, é relevante a 

eleição como prática democrática, a fim de promover a democratização das relações 

escolares. 

A pesquisa realizada por meio de questionário foi dividida em duas partes, 

sendo a primeira referente à eleição em si, e a segunda voltada para a realidade da 

gestão após as eleições. 

 

3.3.1 A ELEIÇÃO PARA DIRETORES: PROCESSO EM ANÁLISE 

 

 

A primeira pergunta do questionário objetivou levar os respondentes a 

identificar os sujeitos que compõem as eleições para diretores no município de 

Aparecida de Goiânia. A motivação para inclusão dessa questão vem de duas 

vertentes, sendo a primeira a identificação de como o pleito eleitoral se constitui de 

fato, e a segunda, para averiguar o envolvimento dos poderes executivo e legislativo 

no processo de escolha de gestores diante da trajetória da rede. 

Os respondentes identificaram os sujeitos que fazem parte do processo de 

eleição para diretores na escola que trabalham da seguinte forma:  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nos dois grupos de respondentes, os professores figuram com 100% de 

participação nas eleições, sendo que, para os professores, houve uma diferença de 

identificação quanto aos demais servidores da escola, pais, alunos e técnicos da 

Secretaria de Educação. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Com esses dados, duas vertentes necessitam ser analisadas, sendo elas a 

primazia docente e o envolvimento de servidores municipais lotados na Secretaria 

de Educação.  

Sobre a primazia docente, é interessante retomar a legislação, pois esta 

afirma que a comunidade escolar é definida como conjunto de pessoas que compõe 

os segmentos que atuam na escola. No entanto, não há a definição desses 

segmentos, uma vez que a CF de 1988 apenas prevê que a educação seja 

“promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]”, colocando, desse 

modo, a participação como meio de promoção da educação pública (BRASIL, 1988). 

Entretanto, o que se percebe é que ainda prevalece, nas escolas analisadas, 

a noção de que o professor ainda é o destaque nas decisões importantes da escola, 

sendo os demais sujeitos colaboradores e a comunidade relegados a posições de 

menor participação. Mendonça (2000, p. 96) problematiza a maior participação dos 
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professores em detrimento de outros segmentos que compõem a realidade escolar e 

assim afirma: 

 
[...] É certo que ela pode ser atribuída ao seu maior grau de organização, 
mas não deve ser destacada uma implícita noção de competência 
específica que habilitaria os membros deste segmento a uma participação 
qualificada. Esse argumento tem sido utilizado como justificativa para que 
eleições se organizem com diferenciação de peso nos votos, atribuindo ao 
professor a hegemonia no processo e maior participação em colegiados.  

 

Conforme destaca o autor, há que se considerar a forma de organização dos 

professores quanto à noção de categoria, mas é válido destacar que a primazia 

docente pode gerar na escola uma noção perigosa, de grupos mais habilitados a se 

envolverem em decisões importantes da escola, excluindo, desse modo, o princípio 

de participação já preceituado pela própria Carta Magna. Essa compreensão pode 

também se tornar mais um entrave para a gestão democrática de fato, à medida 

que, ao se categorizar, se estabelece níveis de importância, ferindo então a vivência 

democrática. 

Entendo a educação como prática social que não se limita apenas à 

escolarização institucionalizada, mas que tem como lócus privilegiado a escola, não 

se podendo compreender, portanto, as políticas de democratização submissas à 

lógica utilitarista do processo produtivo. Desse modo, a escola e suas ações não 

podem estar a serviço da lógica do mercado e mesmo dos padrões democráticos 

instituídos. Necessária é, pois, a retomada ou a consciência de seu papel político-

institucional de formação social, com vistas à construção de uma sociedade 

democrática. Daí a necessidade de construção de um processo eleitoral em que não 

haja primazias ou mesmo privilégios de categorias, visto que se entende a real 

importância da participação de todos os envolvidos no processo de tomada de 

decisão na escola (DOURADO, 2001).  

Com base na Lei nº 2861/2009, que institui as eleições para diretores em 

Aparecida de Goiânia, a comunicação das eleições deverá ser feita respeitando os 

seguintes critérios: 

 
Art. 16- A confecção do material para a realização e divulgação das eleições 
de Diretores(as) das Instituições que compõem a Rede Municipal de Ensino 
será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
§ 1º - Os documentos de divulgação serão afixados em local visível, em 
todas as Instituições que compõem a Rede Municipal de Ensino. 
§ 2º - A divulgação do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão 
Eleitoral da Instituição. 
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§ 3º - O processo eleitoral poderá ser deflagrado somente após a 
homologação das candidaturas, pela Comissão Eleitoral da Instituição. 
(APARECIDA DE GOIÂNIA, 2009) 
 

Quando inquiridos se foram convidados ou não para a participação nas 

eleições, 55,4% dos professores, o que corresponde a 31 respondentes, disseram 

que sim, já 44,6%, sendo 25 respondentes, afirmaram não terem sido convidados. 

Entre os membros da equipe gestora investigados, 100%, ou seja, os três 

respondentes afirmaram ter sido convidados a participar do processo de eleição 

para diretores. 

Aos que responderam “SIM”, foi solicitado que identificasse a forma de 

convite sobre a sua participação nas eleições, sendo assim elencados: 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no artigo 16, da Lei nº 2861/2009, e nas respostas acima, pode-se 

compreender que, de fato, houve na escola a divulgação formal das eleições, quanto 

à afixação em murais e também foram destacadas as informações nas reuniões 

ordinárias e convites realizados pelas chapas. Diante disso, o percentual de 

professores que alega não ter sido convidado a participar do processo de eleição 

para diretores não se justifica a priori, já que a determinação legal demonstra ter 

sido cumprida. Para averiguação quanto ao “não convite”, alegado por 44,6% dos 

respondentes, o instrumento da pesquisa não permitiu essa análise. 

Ainda foram questionados quanto à participação dos mesmos nas eleições. 

No grupo de professores, 82,1% afirmaram que participaram do processo de eleição 

para diretores, sendo então 46 dos 56 respondentes, já 17,9% afirmaram não terem 

participado do processo eleitoral. Na equipe gestora, houve 100% de participação 

nas eleições para diretores escolares. 
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Para melhor compreensão da forma de participação, foi solicitado aos 

respondentes que identificassem o modo de seu envolvimento com o processo de 

eleição. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme os dados acima, é possível identificar que a maior participação dos 

dois grupos de respondentes refere-se ao voto em si e não ao processo eleitoral 

para diretores como um todo. Esse fato se deve a alguns fatores, podendo ser eles: 

pouca experiência democrática na escola, o modelo de democracia no Brasil ou 

mesmo dificuldades de participação efetiva em atividades que exijam diálogo. No 

entanto, é interessante verificar que, no grupo de professores, há participação 

intensa por meio do voto, sendo as demais possibilidades pouco exploradas. Já no 

grupo de gestores, o voto permanece como a maior participação, embora houvesse 

um percentual maior quanto ao envolvimento com o processo eleitoral em si. Esses 

dados podem trazer à tona questões interessantes, uma vez que o envolvimento 

com chapas, discussões, conversas com os colegas podem dar abertura a novos 

canais de comunicação, podendo ainda criar, na escola, a cultura da discussão da 

realidade e um envolvimento na dinâmica democrática. Este é, pois, um exercício 

interessante de vivência cotidiana e de extrema relevância para a formação de 

práticas democráticas com caráter contínuo. 

Nesse sentido, é interessante destacar aqui as respostas quando os mesmos 

são inquiridos a identificar a melhor forma de escolha de diretores, ficando da 

seguinte forma: 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



115 
 

Enquanto no grupo de gestores há unanimidade quanto à eleição, no grupo 

de professores um percentual pequeno, porém, merece destaque, pois defende o 

concurso público como melhor forma de escolha dos gestores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse destaque se faz necessário à medida que a justificativa se esbarra na 

pouca experiência com a vivência democrática e mesmo temor em vivenciar a 

democracia e suas responsabilidades. Essa afirmação pode ser feita com base nas 

respostas dissertativas que os respondentes foram levados a justificar suas escolhas 

sobre a questão acima.  

Dentre as respostas dos defensores do concurso público, destacam-se três: 

Através do concurso terá menos desentendimento com relação as eleições. 
(Q. 35) 
A forma como está sendo agora, pelo voto da comunidade, é mais ou 
menos como eleição de políticos. Existe partidarismo: Sou a favor de 
concurso. (Q. 44) 
Concurso público (prova) a cada três anos para o cargo, primeiramente; 
depois eleições com a comunidade escolar (pais, funcionários, alunos). (Q. 
49) 

 

 O concurso é visto pelos respondentes como forma de evitar o confronto 

propício do processo eleitoral. Assim se pode afirmar também que a pouca 

experiência com a democracia nas eleições ainda traz um sentimento de estranheza 
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com as particularidades de algo que pode ser considerado como novo no município 

em estudo. É válido destacar aqui que, conforme dito anteriormente, o processo de 

eleição pretende trazer para discussão os problemas vivenciados na gestão escolar. 

Esse processo pode, muitas vezes, gerar atritos entre os envolvidos, à medida que, 

ao se questionar ações da gestão anterior, esse fato pode ser entendido como 

ataque às pessoas que lá estavam e não como análise dos problemas enfrentados 

no cotidiano escolar. 

Também se pode extrair da fala dos defensores do concurso público a defesa 

pelo mesmo para suprimir desentendimentos e/ou partidarismo, o que pode dar 

indícios de pouca prática diária de debates sobre a realidade da própria escola e a 

defesa de ideais e projetos. Quando há discussões coletivas sobre a realidade da 

escola, há também um processo de politização dos envolvidos, o que torna a eleição 

em si apenas um momento a mais para essa atividade. No entanto, quando isso só 

é vislumbrando em períodos de eleição, além da estranheza com a prática, há 

também a falta de habilidade para a administração dos conflitos que são próprios e 

saudáveis nesse processo. 

De acordo com Dourado (2001, p. 80), 

[...] quaisquer políticas que se voltem para a democratização das relações 
escolares devem considerar o contexto em que elas se inserem, as 
necessidades daí decorrentes e as condições objetivas em que elas se 
efetivam. 
 
 

Desse modo, o que se pode compreender é que há também, na fala dos 

defensores do concurso público, subsídios para a compreensão de que há a 

necessidade de mais exercício democrático no interior da escola. Entende-se que a 

prática democrática não se limita à formalização da escolha dos gestores por meio 

do voto, mas com atividades diárias de discussão e análise da própria realidade da 

escola, construindo, desse modo, um fazer democrático diário e contínuo. 

A questão seguinte do questionário solicitou aos sujeitos investigados que 

explicassem a escolha da questão anterior, sendo incisivas as respostas na defesa 

da eleição para diretores. Seguem algumas dessas proposições escritas pelos 

professores: 

 

 Sendo um pleito democrático, a comunidade, que está dentro da escola, 
pois, cada aluno representa parte dessa comunidade, poderá participar 
efetivamente dos processos que ocorrem na vida escola de todo o alunado. 
(Q. 06) 
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 Acredita-se que para uma gestão ser democrática precisa ter a participação 
de seu corpo interno e externo, ou seja, a sociedade. 
Assim, a comunidade terá como cobrar maiores resultados da pessoa 
elegida. (Q.18) 
O melhor modelo da escolha de diretores, em minha opinião, tem que ser 
eleito pelo voto da comunidade, pois a comunidade e escola é que 
vivenciam cada realidade da escola. (Q. 30) 
Se o processo é democrático, conforme indicativo das leis que regem a 
educação brasileira tem que haver eleição. (Q. 31) 
 O voto da comunidade se justifica pelo fato de a mesma estar presente no 
dia a dia da escola enquanto pais, responsáveis, alunos, professores e 
demais funcionários. Neste sentido a comunidade tem legitimidade para 
escolher seu representante. (Q. 32) 
 O melhor modelo de escolha para diretores é aquele que engloba toda a 
comunidade escolar, e que esteja dentro das conformidades legais. (Q. 42) 
 Para mim o melhor modelo de escolha de diretores é a eleição com a 
participação da comunidade, porque na verdade a escola não é diretor e 
nem dos professores, e sim da própria comunidade. (Q. 53) 
 Porque quem tem o direito de escolha, é para quem o serviço é prestado. 
(Q. 54) 
 

De acordo com as falas acima, é possível identificar, nos respondentes, a 

consciência de que a escolha por meio do voto da comunidade cria melhores 

condições para a gestão em si. Conforme explorado no primeiro capítulo, a eleição 

quebra a lógica da indicação, não apenas no sentido de não permitir que os cargos 

de gestão sejam cabides de emprego, mas também no que diz respeito ao 

envolvimento de todos da comunidade, como identificado nas falas acima. Esse fato 

reforça que a eleição para diretores não possui um fim em si mesmo, mas trabalha 

na perspectiva de criar, no interior da escola, práticas democráticas, nas quais 

permitirão aos envolvidos no processo escolar sua emancipação como sujeito do 

processo (MENDONÇA, 2000; DOURADO, 2001). 

No grupo gestor, assim como os professores, é possível identificar a 

consciência de que a eleição para diretores não marca apenas um momento isolado 

no qual se escolhe o grupo gestor, mas sim o estabelecimento de práticas de 

participação coletiva. 

 
 Para que seja de forma democrática. (Q. 03) 
 Liberdade de escolha, novas possibilidades e outras visões. (Q. 04) 
 A escolha de diretores através de eleições, pelo voto da comunidade 
fortalece a democracia, exige a participação coletiva, destitui o autoritarismo 
envolvendo a todos nas tomadas de decisões de forma saudável, 
contribuindo positivamente para o exercício da educação. (Q. 02) 

 

Os dados revelam que há a consciência, nos respondentes, quanto à eleição 

para diretores como forma mais indicada para que a gestão democrática se efetive, 

sendo o concurso público para o cargo citado como saída para possíveis problemas 
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oriundos do pleito eleitoral. A antiga prática de escolha dos diretores pelo poder 

legislativo ficou com 0% de identificação dos respondentes, percebendo-se, com 

esse resultado, que há a consciência de avanços rumo à democratização com a 

superação da lógica da indicação. Desse modo, é possível afirmar que o domínio 

dos vereadores sobre as escolas municipais, na qual a mesma era utilizada como 

meio de angariar votos, foi de certo modo superada, à medida que a figura do 

vereador desaparece do processo de escolha do gestor educacional. No entanto, é 

necessário destacar o temor de alguns professores em participar, temendo 

retaliações e mesmo falas que trouxeram o termo “partidarismo” durante questões 

discursivas. Isso pode denotar possíveis formações de grupos no interior do 

processo eleitoral, que podem camuflar personalidades políticas. Esse fato merece 

destaque à medida que a gestão da escola poderá estar agora a serviço do público 

e não mais dos interesses privados. 

 

 

3.3.2  ELEIÇÕES PARA DIRETORES: BREVE VISÃO SOBRE AS POSSÍVEIS 

MUDANÇAS NA GESTÃO DA ESCOLA 

 

 

Por entender que a gestão democrática pressupõe participação e 

envolvimento de todos, é interessante compreender como os sujeitos da pesquisa 

identificam a nova estrutura de poder que se forma no interior da escola a partir da 

eleição para diretores. A participação é vista como caminho para efetivação da 

gestão democrática, devendo estar todos os segmentos da comunidade escolar 

compondo o processo de decisão da escola. É por meio desse movimento que pode 

ter início, na eleição para diretores, um dos caminhos para a qualidade do ensino, à 

medida que se pensa a educação como instrumento de emancipação do indivíduo. 

Nesse sentido, Dourado et al (2003, p. 20) afirmam: 

 
A democratização da gestão é defendida, sob essa ótica, como 
possibilidade de melhoria da qualidade pedagógica do processo 
educacional das escolas, da construção de um currículo que considere 
agentes envolvidos na escola (diretor, professores, alunos, técnico-
administrativos), da participação efetiva da comunidade na definição de 
objetivos e finalidades e no desenvolvimento da dinâmica escolar. Ou seja, 
a gestão democrática implica um processo de participação coletiva e, desse 
modo, a sua efetivação na escola pressupõe a criação de instâncias 
colegiadas de caráter deliberativo, bem como implementação do processo 
de escolha de dirigentes escolares, com a participação de todos os 
segmentos da comunidade escolar na construção do projeto político-
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pedagógico e na definição e acompanhamento da aplicação dos recursos 
recebidos pela escola. 

 

No bloco voltado para a compreensão dos processos de gestão da escola, os 

respondentes foram levados a identificar os sujeitos que compõem a estrutura de 

decisões na escola. A pergunta direcionada a este quesito trazia a seguinte redação: 

“Quem participa do processo de decisão na escola em que trabalha?” As respostas 

foram as seguintes: 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A disparidade de representação para os respondentes concentra-se mais no 

grupo dos professores, já que, nas respostas dos gestores, não há diferença 

significativa. Há, por parte dos respondentes, a consciência de que os professores 

participam ativamente do poder de decisão. Analisando o histórico do município, 

esse é um fato de vitória da categoria, à medida que está requerendo para si um 

espaço que já deveria ter ocupado. No entanto, quanto aos demais servidores, há 

uma queda significativa. Os técnico-administrativos e servidores que atuam como 

auxiliares de serviços diversos não chegam a 70% de participação nas decisões, 

reafirmando a primazia docente já discutida neste texto. É interessante destacar que 

a participação dos pais e alunos é identificada com os menores percentuais. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Grupo Gestor, o dado se mantém quanto à participação de os pais 

estarem em menor percentual. Esse dado merece destaque à medida que, como 

defende Gutierrez e Catani (2001), a relação que se estabelece no interior da escola 

pública é definida como uma “relação entre desiguais”, visto que esta escola lida 

com o Brasil real, com todas as suas mazelas e dificuldades. De todo modo, a 

escola cobra dos pais essa participação, mas é necessário entender se esta mesma 

escola está de fato aberta a essa participação. Recuperando a discussão feita no 

primeiro capítulo, podemos destacar, na fala dos autores: 

 

 [...] Isto significa dizer que quando falamos em gestão participativa no 
âmbito da escola pública estamos nos referindo a uma relação entre 
desiguais onde vamos encontrar uma escola sabidamente desaparelhada 
do ponto de vista financeiro para enfrentar os crescentes desafios que se 
apresentam e, também, uma comunidade não muito preparada para a 
prática da gestão participativa da escola, assim como do próprio exercício 
da cidadania em sua expressão mais prosaica. (Ibidem, p. 69) 

 

Além do desaparelhamento da escola, tanto no que diz respeito à estrutura 

física, muitas vezes, quanto ao despreparo para a vivência democrática, há que se 

considerar que a gestão democrática exige a participação e a integração de todos os 
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envolvidos.  Exige também colocar em igualdade aqueles que tiveram acesso ao 

conhecimento, à formação superior, no caso os professores, com os pais e mesmo 

os demais servidores da escola, que são cidadãos que não tiveram acesso a essa 

formação superior. Essa relação desigual se expressaria não apenas na dificuldade 

de os pais participarem, mas também de os professores verem essa participação 

com peso igual à sua participação.  

A participação pode ser entendida por meio de duas vertentes: a primeira 

sendo um meio de conquista da autonomia, uma prática “formativa, como elemento 

pedagógico, metodológico e curricular” (LIBÂNEO, 2008, p.139); a segunda vertente 

percebe a participação como um “processo organizacional em que os profissionais e 

usuários da escola compartilham, institucionalmente, certos processos de tomada de 

decisão” (LIBÂNEO, 2008, p.139).  A primeira vertente remete a quebrar os muros 

simbólicos que envolvem a escola, levando a mesma à interação mais intensa com a 

comunidade da qual faz parte. Desse modo, pais, alunos, professores e demais 

funcionários vão aprendendo a ser parte do processo de decisão da escola. Na 

segunda vertente, a participação já é componente dos objetivos da escola, sendo o 

espaço escolar um ambiente de “compartilhamento de valores e de aprender 

conhecimentos, desenvolver capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas e 

estéticas” (LIBÂNEO, 2008, p.139). Essa vivência é, pois, a responsável pela 

formação para a vida social como um todo. 

Apesar da importância da participação para o processo de formação 

democrática, ainda há certos limites para a comunidade, tendo em vista o pouco 

envolvimento dos mesmos, em virtude de uma ideia ainda presente de que não 

haveria uma preparação desse segmento para ocupar um espaço igualitário no 

cenário escolar. Mendonça (2000, p. 103) assim se expressa: 

 
A resistência dos professores à participação comunitária na escola pode ser 
aferida pelo esforço e pela pressão que esse segmento desenvolve para 
manter sua hegemonia. E, na medida em que os processos de participação 
dos demais segmentos da comunidade escolar se ampliam, aumentam, 
também, os conflitos de interesses, estabelecendo-se, por vezes, uma 
verdadeira guerra de segmentos. O reconhecimento deste fato como um 
problema pôde ser empiricamente constatado em alguns registros 
encaminhados pelos sistemas de ensino. 

 

Numa das respostas dissertativas do grupo de professores sobre a eleição, 

houve uma resposta que demonstra que esse tipo de percepção ainda permeia a 
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escola pública. A respondente identifica que cabe aos “funcionários” maior poder de 

voto e, portanto, de escolha. 

 
Porque o voto dos funcionários decide melhor a pessoa quem vai dirigir a 
escola, pois um funcionário da escola decide melhor e sabe mais da 
realidade da escola. (Q. 20) 

 

A resposta acima demonstra que ainda há a defesa de que os pais, e mesmo 

a comunidade local, não estejam de fato preparados ou aptos para o envolvimento 

com a gestão escolar, devendo, desse modo, não se aterem às decisões da escola. 

Também é possível identificar falas, nas quais os usuários são considerados como 

incapazes de participar da gestão, embora sejam cobrados para auxiliar os filhos 

nos estudos em casa. Há ainda a ideia de que os pais ou a comunidade são 

necessários na escola, quando a questão envolve os trabalhos manuais, como a 

manutenção do prédio público, já que isso não interferiria nas decisões 

administrativas e pedagógicas. Nesse caso, o argumento, muitas vezes utilizado, é o 

despreparo dos pais para esta participação, sendo válido destacar também que o 

envolvimento da comunidade gera, na escola, divisão de poder. Isso porque não 

caberá a uma única pessoa, o diretor, ou mesmo a um pequeno grupo de pessoas, 

as decisões quanto à realidade da escola, mas sim por meio da participação dos 

demais envolvidos, levantando discussões acerca do cotidiano escolar. E, por meio 

desse exercício de coletividade, pensar as soluções cabíveis à escola. Nesse 

sentido, a gestão democrática implica não apenas a participação na gestão, mas a 

promoção diária e contínua de práticas que levem à gestão da participação 

(MENDONÇA, 2000; LIBÂNEO, 2008). 

Na tentativa de compreender a visão dos respondentes quanto às 

contribuições da eleição para diretores na construção de uma gestão democrática na 

realidade analisada, os respondentes trouxeram os seguintes dados. No grupo dos 

professores, 85,7% afirmam que a eleição trouxe ao cotidiano da escola a 

possibilidade de uma gestão democrática, já 14,3%, o que corresponde a oito 

professores, afirmam que a eleição não tem gerado práticas de fato democráticas no 

interior da escola. Já no grupo gestor, 100% afirmam que a eleição contribuiu para a 

gestão democrática. 

No grupo de professores, mais de 85% defendem a eleição como um dos 

caminhos da construção democrática na gestão. Já no grupo dos gestores, 100% 
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defendem que esse é o caminho a ser trilhado. Quando levados a justificar suas 

respostas, falas interessantes são suscitadas pelos professores: 

 

Porque todos os seguimentos podem exercer esse direito na prática de 
acordo com a vontade da comunidade local e escolar. (Q. 03) 
 O voto é o que possibilita a participação dos interessados na escolha 
daquele que assumirá o cargo. (Q. 04) 
 Democrática não seria bem a definição, mais ou menos permite que as 
escolas e o cargo de diretor não seja usado como cabide de emprego 
favorecendo políticos e seus interesses individuais. (Q.16) 
 Sim, pois a vivência da comunidade tem mais facilidade para resolver e 
opinar diretamente da escola. (Q.17) 
 A eleição para diretores é um caminho fundamental para se ter uma escola 
democrática, mas nem sempre isso acontece. Ela é uma possibilidade, um 
meio caminho andado, ela permite que o grupo cobre mais da direção, 
decisões favoráveis a escola. (Q. 25) 
Acredito que por processo de escolha as pessoas podem escolher o que 
acreditam ser melhor para a escola. E caso não haja resposta positiva, 
podem retirar. (Q. 28) 
O voto para diretores é uma conquista, porém está longe de tornar a gestão 
democrática. A democracia deve se pautar na escuta dos envolvidos no 
processo, tomada de decisões coletivas, discussões sobre a realidade da 
escola e os conflitos que permeiam o processo. (Q. 33) 
 Quando escolhemos nossos representantes nos tornamos partícipes de 
todo o processo. (Q. 34) 
Porque a escola é composta por todos que estão no processo escolar, 
devendo, portanto, representar todos os seus membros. (Q. 42) 
 O objetivo é esse, pois, a partir do momento que escolhemos os gestores, 
esses se sentem mais responsáveis no sentido de dar satisfação do que 
está realizando e nós cobramos de acordo com suas propostas. (Q. 48) 
 
 
 

É possível identificar, na fala dos respondentes, que há uma consciência 

quanto aos limites da eleição para diretores, uma vez que a mesma não é vista 

como a solução imediata dos problemas da escola. No entanto, essa prática já é 

identificada como sendo um caminho para a formação de ações pensadas a partir 

da participação de todos os envolvidos. Para exercer o direito do voto, a comunidade 

como um todo foi, na verdade, convidada a decidir sobre a realidade da escola, o 

que gerou o despertar de discussões e da noção de fazer parte dos processos 

estabelecidos no interior da escola. Esse movimento, sem dúvida, propiciou não 

apenas a extinção da indicação política para cargos de gestão, mas também a 

divisão de poder no interior da escola. Isso porque, nesse processo, houve não só 

um maior envolvimento de mais sujeitos, como também a noção de que a escola 

pública é um bem da comunidade que precisa, prioritariamente, ser pensada e 

organizada a partir das necessidades daqueles que são seu motivo de existência. 
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Acredito que a escolha dos diretores por meio do voto da comunidade já é 
uma forma de democracia, mas o exercício da gestão democrática deve ser 
diário e constante ou então ele tende a se perder pela falta de 
esclarecimento do que é a democracia. (Q. 02) 
Sim, mas para torná-la democrática é preciso não só pelo direito de escolha 
pelo voto, mas em tomadas de decisões. (Q. 03) 
 Desde que a deliberação das decisões e descentralização do poder se 
tornem realidade. (Q. 04) 
 

 

Entende-se que há a percepção de que a escolha pelo voto da comunidade 

trouxe benefícios para a escola, visto que a mesma não está sendo usada para fins 

de interesse privado, como foi muito bem destacado na resposta do Q.04. No 

entanto, há um incômodo notório na fala dos respondentes sobre a interferência da 

secretaria de educação, sendo o diretor visto como mero “garoto de recados” de 

intenções do sistema. Mediante os limites desta pesquisa, não foi possível identificar 

se tem havido, no município, um cerceamento quanto à autonomia da escola, ou se 

tem ocorrido uma confusão quanto às expectativas da gestão democrática em gerar 

uma escola soberana.  

Outro fato relevante a ser destacado em algumas das respostas acima refere-

se à influência do conceito de democracia de representação, uma vez que, na 

arguição do respondente, o diretor é visto como alguém a ser cobrado ou mesmo 

retirado do posto quando não cumprir com suas determinações. É ainda válido 

destacar que a gestão democrática pressupõe participação não apenas nas 

eleições, mas em todas as atividades da escola. 

Pode-se destacar também, na percepção dos respondentes, que a eleição 

para diretores é uma possibilidade da gestão democrática, vendo-a, inclusive, como 

uma prática que está sendo histórico e coletivamente construída pelos envolvidos 

nesse processo. 

Pode-se perceber determinada frustração com a gestão após a eleição para 

diretores, na medida em que há a afirmação de que a gestão ainda assim tem sido 

“arbitrária e autoritária”, e com poucos momentos de convivência democrática. Outro 

ponto é a interferência da secretaria municipal no cotidiano escolar que pode ser 

atribuída às atuais políticas gerenciais que cobram bons resultados e atribuem à 

gestão um papel central na condução do processo. 
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De modo geral, os professores afirmaram: 

 

Após a escolha do diretor pela comunidade o mesmo fica submisso aos 
nossos representantes da secretaria de educação. São desrespeitosos e 
viram garotos de recado onde o secretário manda recados e ameaça, 
pedindo que o diretor repasse na íntegra. (Q. 22) 
 A autonomia da escola é muito limitada, comprometendo o processo de 
decisão coletiva. Ainda há muita intervenção dos órgãos administrativos, 
ordens de "cima pra baixo" (Q. 31) 
 Em praticamente todas as propostas das chapas a frase "gestão 
democrática" se faz presente, no entanto, ao assumir o cargo, os gestores 
se tornam extremamente arbitrários e autoritários, inexistindo democracia, 
diálogo e trabalho em equipe. (Q. 32) 
 Apenas a escolha dos diretores não, pois muitas decisões são impostas 
pela Secretaria de Educação. (Q. 40) 
Opto por parcial, sendo que não é totalmente democrático porque muitas 
decisões não são tomadas em comum acordo com o corpo docente, e sim o 
que a Secretaria de Educação ordena. (Q. 55) 
 
 

Com base nas respostas acima, há que se entender que a escola faz parte de 

um sistema e como tal não há possibilidades de fazer regras para além do sistema e 

mesmo da legislação. Os servidores da secretaria de educação, pela própria 

legislação municipal que institui a eleição para diretores, são colocados como 

agentes ativos no processo de democratização do município. Desse modo, a 

presença desses servidores na escola não deveria ser vista de forma negativa, mas 

sim como meio de diálogo direto com aqueles que estão operando o sistema de 

ensino. Como o sistema educacional tem como centro de todo processo a unidade 

escolar, é nesse espaço de educação formal que se realizam todos os objetivos 

educacionais. As políticas educacionais e seus objetivos devem primar para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira adequada, mas não se 

esquecendo que a autonomia se faz não de maneira deliberada, mas como 

componente de um sistema de ensino (SILVA, 1996). 

Defender a autonomia para a escola não significa encará-la como uma 

instituição independente de um sistema, mas como parte de um todo que possui a 

habilidade de fazer escolhas e criar sua realidade, não sendo passiva na aceitação 

de padrões pré-estabelecidos que não respeitam suas particularidades. A autonomia 

exige responsabilidade e comprometimento com o desenvolvimento do ser 

autônomo, sendo, pois, um processo e não um estado. Esse processo só se 

mantém por meio do sujeito concreto que, por meio de práticas, cria mecanismos e 

circunstâncias propícias ao desenvolvimento da autonomia (SILVA, 1996). 
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Este texto apropria-se do conceito de Silva (1996, p. 110) sobre escola 

autônoma: “a escola autônoma será aquela que tenha sujeitos coletivos 

interessados em sua manutenção e que, de forma democrática e pluralista, 

elaborem o próprio projeto educacional que, submetidos às autoridades do sistema 

escola, seja aprovado”. 

Mesmo entendendo os limites da autonomia da escola pública, destaca-se 

que a escola opera dentro de um estado burocrático, no qual há mecanismos de 

dominação que regem essa relação. Silva (2009, p. 100) define esse processo da 

seguinte forma: 

 
O poder burocrático imprime à instituição escolar uma lógica centrada em 
uma visão instrumental, baseada na tarefa e nas obrigações técnicas. 
Nessa perspectiva, a ação na instituição escolar segue uma decisão 
externa, deliberada e claramente identificada com as orientações 
educacionais definidas pela estrutura hierárquica do Estado. Na lógica de 
funcionamento que orienta o poder burocrático, há certo grau de 
consensualidade em torno de planos e objetivos a serem alcançados que 
possibilitam a existência de um sistema de preferências completo. Nesse 
sistema, as alternativas são previamente conhecidas e capazes de oferecer 
determinados sentidos e escolhas possíveis [...]. 
 

Desse modo, é necessário destacar que o rompimento com as práticas 

patrimonialistas não é simples. Nesse sentido, um ambiente propício à discussão e 

vivência democrática torna-se saída para a construção de um sujeito coletivo capaz 

de construir modos de agir democráticos no interior da escola pública brasileira. 

Quando inquiridos a identificar as práticas que pudessem identificar a vivência 

democrática no cotidiano escolar, as respostas dos professores foram as seguintes: 

a) Professores: 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o grupo gestor, as vivências construídas após a eleição foram:  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme respostas acima, é possível identificar que, mesmo com as 

dificuldades encontradas para a efetivação de uma gestão democrática, tem havido, 

nas escolas pesquisadas, práticas democráticas que viabilizam a formação para a 

emancipação. Resgatando a afirmação de Paro (2008), o caráter político do ato 

educativo está na formação que leva os envolvidos a repensar a própria realidade, 

criando, desse modo, meio de superação da dominação. Desse modo, o caminho 

para a democracia, criado no município de Aparecida com a eleição para diretores, 

tem possibilitado a abertura para os demais meios de estabelecimento da 

democracia na escola. 

Para finalizar o questionário, foi feita a seguinte pergunta: “Você considera a 

gestão de sua escola democrática?” Ainda se pediu a justificativa da escolha na 

questão anterior. As respostas deixaram pontos problemáticos da gestão de cada 

escola em evidência, mas, em outros casos, ressaltaram as mudanças positivas 

vivenciadas.  No grupo gestor, 100% afirmam que a gestão da escola é democrática. 

Já no grupo de professores, 87,5% afirmaram que a gestão da escola é democrática 

e 12,5% optaram por não. Isso deixa claro que, para um percentual de 

respondentes, o processo ainda necessita ser trilhado quanto ao alcance da gestão 
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democrática em si. O interessante é que esses sete ou oito respondentes, que 

correspondem a esses 12,5%, aparecem durante todo o instrumento de coleta de 

dados com respostas que permitem o contraponto com os demais. Isso porque 

mantiveram sua posição quanto aos receios e reservas com as eleições e seus 

possíveis desdobramentos positivos na gestão das escolas. Esse dado traz de volta 

a discussão de que o alcance da gestão democrática não se faz por meio apenas de 

uma ação, como é o caso da eleição para diretores, mas necessita ser construído 

diariamente no interior da escola. É necessário destacar também a discussão 

levantada no primeiro capítulo quanto ao conflito vivenciado na gestão por meio da 

imposição da gerência como modelo de gestão, visto que essa perspectiva tem sido 

implantada por meio de políticas públicas. Essa forma de funcionamento é contrária 

ao estabelecimento da gestão democrática em si, porque coloca o gestor como 

responsável final pela escola. 

Levados a argumentar sobre a resposta acima, pôde-se encontrar os 

seguintes argumentos dos professores: 

 
Sim, porque as decisões que afetam diretamente os docentes são tomadas 
junto aos docentes, e os agentes de serviço diversos têm voz ativa em sua 
área. (Q. 04) 
 Porque as decisões são tomadas pela equipe escolar, através de 
discussões e voto. (Q. 05) 
O corpo docente e o discente opinam sobre as decisões tomadas na 
unidade escolar. A direção aceita sugestões, quanto aos procedimentos 
desenvolvidos. A direção não expõe os funcionários, são bastante 
compreensivos. (Q.14) 
 Eu acredito que sim, porque a diretora da escola sempre envolve os 
funcionários da escola e a comunidade nas decisões e repassam o que é 
feito com as verbas que chegam a escola. (Q. 20) 
 Porque as decisões são tomadas por todos os envolvidos no processo 
escolar. É sempre colocando e discutindo no grupo quais decisões são 
cabíveis. (Q. 26) 
Eu considero a gestão da escola democrática, pelo motivo de até o tipo de 
eleição é democrático, todos têm direito de opinar e escolher seus 
representantes através do voto direto, caracterizando, assim, democracia. 
(Q. 30) 
 É uma equipe que partilha decisões, discute ações, para transformar em 
prática. (Q. 34) 
A gestão não é significativamente democrática, pois existem normas e 
regras impostas pela secretaria municipal, que muitas vezes deixam os 
gestores sem autonomia. (Q. 42) 
 É flexível e democrática, considera opiniões, nova visão e solução dos 
problemas. (Q. 43) 
 Sim, esta tem sido bem agradável, retirando a decisão autoritária da 
Secretaria Municipal de Educação. (Q. 55) 
Pois na medida do possível as gestoras tentam fazer com que as ações 
sejam discutidas mesmo que depois o sistema as obrigue a fazer o 
contrário. (Q. 57) 
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O destaque que se faz por meio das respostas acima centra-se 

prioritariamente no poder de decisão antes centralizado na mão do diretor e agora 

compartilhado com os demais. As falas apresentam esse movimento, à medida que 

trazem à tona que não apenas os gestores estão abertos a ouvir os envolvidos na 

rotina da escola, mas há também, por parte dessa comunidade, a consciência de 

que, por meio do voto, um canal de participação foi aberto, no qual todos podem se 

integrar à vida da escola em si. Conforme destacado no primeiro capítulo deste 

estudo e nas falas acima, esse movimento traz para a escola a possibilidade de 

construir práticas democráticas que poderão gerar resultados não apenas na rotina 

da escola, mas na formação para a democracia, promovendo, desse modo, um 

ambiente social favorável à emancipação dos indivíduos que têm acesso a essa 

educação. 

O grupo gestor traz respostas que caminham na perspectiva dos professores, 

à medida que reconhece o caminho rumo à gestão democrática, mas que também 

reconhece alguns limites. Isso pode ser analisado nas falas abaixo: 

 

É uma gestão onde a participação de todos está sempre presente, nas 
tomadas de decisões, no cotidiano, na construção do PPP e execução das 
atividades. (Q. 02) 
 Na maioria das vezes as decisões são tomadas em comum acordo. (Q. 03) 
Todas as decisões são tomadas mediante acordo com o grupo, com 
sugestões do grupo e quando não são possíveis, são comunicadas e 
justificadas. (Q. 04) 
 
 

Há quem afirme que a gestão da escola é democrática em sua forma de gerir 

as atividades, mas há argumentos contundentes quanto à forma com que a direção 

tem levado as decisões. É possível afirmar que esteja acontecendo problemas 

quanto ao entendimento da importância da participação de todos na gestão e nas 

decisões. Em questão de múltipla escolha acima, não é possível identificar o que 

ficou mais evidente quando convidados a argumentar. 

Há a identificação, por parte dos respondentes, quanto ao que eles 

denominam de gestão democrática. No entanto, diante das afirmações, pode-se 

afirmar que há, na verdade, um clima vinculado a acordos que são estabelecidos 

entre diretor e servidores, no qual o mesmo expõe as atividades a serem executadas 

e cobradas pela secretaria de educação, seguida de uma discussão superficial e 

posterior decisão pelo cumprimento. Esse acordo não pode ser considerado de todo 

negativo, se encarado como parte inicial de um diálogo democrático. Entretanto, 
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quando o que se chama de democracia na gestão escolar se limita a esse passo 

que deveria ser apenas inicial, há um comprometimento da construção democrática 

na escola. 

Nesse sentido, é interessante destacar as seguintes respostas de 

respondentes que compuseram o grupo de professores: 

 
Acredito que para uma escola democrática todos devem estar cientes do 
que acontece em todos os âmbitos da escola e alguns assuntos acabam 
sendo velados, não discutidos ou para evitar discussões. (Q.16) 
 Porém, somos limitados em algumas decisões pelo sistema. (Q. 24) 
 Apesar dos professores levantarem assuntos a serem discutidos e tratados, 
a decisão final sempre é da direção. Não é escutado as críticas e temos que 
aceitar na maioria das vezes o que é imposto. (Q. 27) 
 Neste primeiro ano da atual gestão muitas atitudes estão sendo tomadas 
pela equipe gestora contra a vontade do grupo. Está havendo algumas 
imposições da "vontade" da gestora e muitas promessas de campanha, 
como a de reuniões coletivas não estão sendo cumpridas. (Q. 28) 
 A gestão da escola não é democrática, porque as decisões são tomadas 
unicamente pela equipe gestora. Por mais que as pautas sejam abertas ao 
grupo, sugestões e reclamações sejam pontuadas sempre prevalece a 
vontade da gestão, segundo qual é „a melhor‟. (Q. 32) 
 Percebo que a gestão toma as decisões e impõe aos professores e não 
acatam as solicitações do grupo. Além disso, o clima das reuniões é 
pesado, o grupo não se sente motivado e valorizado. (Q. 33) 
 Sinto falta de participação dos pais, clareza da prestação de contas e 
verbas aplicadas, elencar as prioridades no coletivo (aplicação dos 
recursos, autonomia quanto a alteração do calendário escolar, diretriz da 
SME, PPP disponível para os pais e professores. (Q. 49) 
 

Os pontos levantados são sérios, reforçando a ideia de que a eleição por si só 

não torna a gestão democrática, mas, ainda assim, é um caminho a seguir. O que é 

interessante problematizar, nesse momento, é a postura dos profissionais da 

educação que se encontram na situação de aceitação de uma gestão eleita pelo 

voto, mas que permanece com práticas autoritárias. Talvez esse fato possa ser 

explicado pela pouca experiência com a eleição para diretores, na qual o modelo 

anterior ainda esteja impregnado não apenas nos gestores, mas também na equipe, 

que ainda permanece não questionando os problemas vivenciados por não entender 

o poder que lhe foi concedido com a eleição. 

Ainda considerando a gestão democrática, houve, por parte dos 

respondentes, intensificação do desconforto quanto às intervenções da Secretaria 

de Educação. Essa interferência tem sido vista, inclusive, como um dos 

impedimentos para a efetivação da gestão democrática. Outro dado relevante 

pontuado é a necessidade de ampliação da participação dos pais, fato este que 

poderá se tornar um exercício interessante para os próximos anos no sistema de 
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ensino de Aparecida de Goiânia. Isso porque cabe à escola o papel de criar 

mecanismos que viabilizem essa participação. 

A forte crítica sobre a interferência da Secretaria de Educação e o 

autoritarismo ainda presente na gestão da escola, na perspectiva de alguns dos 

respondentes, leva à compreensão de que as políticas gerenciais que marcam esse 

momento histórico têm forte cunho autoritário e se articula com raiz patrimonialista 

existente no município. As eleições foram um grande avanço, mas permanecem 

mais com características formais e legais do que práticas de vivências da gestão 

democrática. No entanto, é necessário o entendimento de que o rompimento com o 

patrimonialismo e mesmo com a lógica do privado no interior da estrutura estatal não 

se faz num único momento. Na verdade, só se pode alcançar a concretização da 

gestão democrática por meio da construção diária e contínua. Por fim, considera-se 

a eleição um passo primordial para que o sistema de ensino de Aparecida de 

Goiânia caminhe rumo à construção democrática no ensino público municipal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisou-se, nesta pesquisa, a eleição para diretores em Aparecida de 

Goiânia e seus possíveis desdobramentos na gestão da escola em si. Por meio da 

investigação, buscou-se a compreensão do envolvimento dos respondentes com a 

eleição e com a efetivação de práticas democráticas no interior das escolas que 

estiveram como amostragem. Buscou-se, com isso, a compreensão dos limites e 

possibilidades da eleição para diretores como meio de rompimento com a lógica da 

indicação e também como possibilidade de construção democrática. 

Para a análise da temática proposta, o trabalho foi estruturado de modo a 

perceber o objeto desta pesquisa por meio da análise teórica, construída a partir da 

perspectiva de gestão democrática como possibilidade de emancipação dos 

indivíduos. Desse modo, foram apresentados o cenário nacional e local para que a 

análise não se desse de forma recortada da realidade do país, entendendo que os 

limites da gestão democrática não se limitam às escolas investigadas ou ao 

município em questão, mas, sim, a um problema ainda vivenciado em diversas 

instâncias pelo território nacional. 

Por meio dessa contextualização, foi possível verificar que, no Brasil, o 

caminho para a construção da democracia se deu de forma lenta e, com pouco mais 

de 26 anos de Constituição Federal promulgada, ainda há direitos assegurados que 

não são efetivados na vida cotidiana do país. Seguida a essa análise, a LDB 

9.394/96 e suas inúmeras alterações não trouxeram para a educação nacional, por 

sua vez, os anseios e avanços que se esperavam após anos de luta por uma 

educação democrática. Por fim, ao se analisar a legislação do município de 

Aparecida de Goiânia, fica estabelecido, neste estudo, o cenário em que se estrutura 

a educação municipal analisada. 

Reconstruir esses cenários e analisá-los tornou-se um desafio à medida que 

exigiu o aprofundamento teórico, tanto na definição bibliográfica a ser abordada 

quanto no que diz respeito às possiblidades que a pesquisa de campo traria a este 

estudo. A pesquisa torna-se interessante ao se verificar que a eleição em si não 

torna a gestão da escola pública democrática, apesar de se considerar este um dos 

caminhos para a construção do ambiente democrático. No entanto, destaca-se a 

convivência dos interesses privados no interior do Estado brasileiro, evidenciando 
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então que a indicação para cargos públicos, tão vivenciada no patrimonialismo pelo 

qual a política nacional passou, não foi superada em sua totalidade, levando ao 

aparelho estatal formas democráticas de funcionamento. Os interesses privados 

ainda estão presentes, mas por meio da concepção gerencialista que fundamenta as 

políticas educacionais e que fortalece e institucionaliza o privado no Estado 

brasileiro. 

Pode-se destacar que um dos grandes entraves vivenciados pelos diretores 

escolares da atualidade está em cumprir os ditames impostos via sistemas de 

ensino quanto ao cumprimento de sua função. Isso se dá à medida que o diretor é 

considerado responsável final pela escola, devendo o mesmo apresentar resultados 

de sua gestão. É válido destacar que esta mesma gestão é, em geral, feita por meio 

de programas e projetos da política pública educacional, com forte cunho gerencial, 

no qual há um objetivo claro de controle nas mãos de alguns. Essa perspectiva 

contraria de forma significativa o princípio democrático necessário para a efetivação 

da gestão democrática. 

Nesse sentido, como abordado ao longo do texto, à medida que se ampliaram 

os papeis políticos do gestor, por meio da descentralização das ações da educação, 

ampliaram também suas obrigações administrativas, o que geram, em certa medida, 

o envolvimento efetivo desse mesmo gestor nas questões político-pedagógicas. Não 

pode, mediante a forma de funcionamento da gestão das escolas no Brasil, outra 

pessoa, além do diretor, responder pelas questões financeiras, administrativas e 

jurídicas da escola. Mesmo existindo um conselho, ele permanece como o 

responsável por essas atividades. Esse paradoxo se torna ainda mais intenso à 

medida que o mesmo deve lidar com o discurso da democracia em sua gestão, na 

qual lhe é cobrado o envolvimento de toda a comunidade em sua gestão, mas não 

se esquecendo que ele permanecerá como o responsável final por todas as ações 

da escola. 

Diante dessa situação conflituosa na qual o diretor de escola se encontra, 

tornou-se interessante recuperar os caminhos para a compreensão do papel dos 

educadores na construção de uma nação democrática e a intensa luta pela 

democratização da educação. Esse movimento, tão vivenciado em especial no final 

dos anos de 1970 e durante toda a década de 1980, influenciou, de modo 

significativo, a CF de 1988 e a LDB Lei nº 9.394/96, mas também levou até os 
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profissionais da educação a noção da necessidade da efetivação da gestão 

democrática. 

No caso do município em estudo, somente 20 anos após a promulgação da 

CF de 1988 é que se alcançou a eleição para diretores e a formação do sistema de 

ensino municipal, já que o mesmo foi motivado pela possiblidade de recebimento de 

recursos e não pela necessidade em si vivenciada na cidade. Esse destaque traz a 

discussão sobre a presença do privado no interior do Estado brasileiro, sendo este 

presente desde a Constituição e que foi, ao longo da história do Brasil, se 

configurando de forma diferenciada, adequando-se às novas formações políticas e 

financeiras do país.  

Sendo assim, a pesquisa trouxe a discussão que a indicação para cargos 

públicos nem sempre está diretamente associada ao conceito de clientelismo 

clássico, tão presente por meio do patrimonialismo, mas pode, sim, muitas vezes 

estar a serviço dos interesses privados presentes no interior do aparelho estatal. 

Desse modo, a gestão democrática se confirma mais uma vez como uma 

possibilidade de fortalecimento dos envolvidos no processo educativo como um 

todo, tendo, desse modo, não apenas resultados na gestão da escola em si, mas na 

formação de cidadãos com vistas à emancipação. 

Com a contextualização teórica e histórica do tema, foi possível realizar a 

pesquisa de campo percebendo o objeto como algo historicamente construído, e 

que, portanto, permanece em construção. Desse modo, analisar os possíveis 

atrasos nas conquistas por uma educação pública democrática no município de 

Aparecida de Goiânia se esbarra em problemas vivenciados de forma intensa no 

Brasil, não sendo, desse modo, uma realidade isolada. Essa constatação se faz 

necessária à medida que se compreende a necessidade de se vislumbrar, por meio 

de pesquisas, esses dilemas ainda presentes na educação nacional, para que se 

possa, por meio da discussão levantada, gerar possíveis avanços teóricos que se 

desdobram em ações práticas no interior da escola pública brasileira.  

Os dados trouxeram dados interessantes à medida que permitiram 

compreender que a eleição para diretores, mesmo não representando em si uma 

gestão democrática, é um dos caminhos para se chegar a essa concretização. Essa 

afirmação se faz presente nas respostas do questionário, quando os respondentes 

identificam as formas de seu envolvimento com o pleito eleitoral em reuniões, 

conversas informais, dentre outras atividades. Isso mudou a rotina da escola, à 
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medida que, com a indicação, não havia a necessidade de envolvimento real com as 

dificuldades da escola, já que o diretor poderia então resolver os problemas 

diretamente com o vereador que lhe indicou. A eleição aponta que os 

enfrentamentos diários da escola são para todos os envolvidos, criando, assim, um 

canal de participação. 

Com data de 2009, a eleição para diretores no município de Aparecida ainda 

está em período de construção, no sentido de ser vista como meio de participação. 

Entretanto, já foi possível identificar, nos respondentes, a consciência de que este é 

um caminho possível para a construção de uma gestão participativa e democrática. 

Talvez o que haja não seja, de fato, uma gestão democrática em si, mas um clima 

democrático à medida que, segundo os dados apresentados, o diretor apresenta 

para a equipe situações a resolver. Com isso, acordos são estabelecidos, tendo 

como parâmetro ainda as intervenções da SME, conforme citado pelos 

respondentes. Pode-se, desse modo, dizer que há um acordo que opera no interior 

das escolas investigadas e isso se deve em geral pelas respostas apresentadas 

sobre o controle exercido pela secretaria de educação municipal. Houve, porém, um 

grande destaque quanto às interferências da SME na gestão da escola, sendo, 

inclusive, destacado nas falas que isso tem sido um grande impedimento para a 

gestão democrática em si. 

Por meio da análise da legislação municipal e do processo em si via 

respostas do questionário, foi possível verificar que as eleições têm características 

formais, rompendo, assim, com a lógica da indicação, mas ainda não conseguiu 

ultrapassar a dimensão da escola, tendo em vista o forte autoritarismo da SME. Há, 

então, o discurso da democracia via conquista da eleição para diretores, mas há a 

convivência com práticas autoritárias da SME que se desdobram nas ações dos 

diretores escolares. As ações impostas pelas atuais políticas educacionais com 

cunho gerencial geram certo receio quanto aos possíveis avanços advindos das 

eleições. Esse fato pode ser destacado à medida que os respondentes identificam 

que ainda faltam ações efetivamente democráticas no dia a dia da escola. 

Diante do exposto, é possível afirmar que, mesmo sendo aprovada 

tardiamente, ou seja, vinte anos depois da Constituição Federal, a Lei 

Complementar no 2.861/2009 apresenta um grande avanço para o município de 

Aparecida de Goiânia, uma vez que retira do legislativo municipal o poder de 

indicação dos diretores e, consequentemente, o poder de mando sobre a gestão das 
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escolas. A escolha dos gestores, por meio da indicação, gera não apenas a 

indicação dos gestores sob preferência do legislador que os indicou, mas também 

interferência direta na gestão da escola, transformando-a num palanque eleitoral por 

cerca de duzentos dias letivos, já que os vereadores têm um poder direto sobre os 

gestores. Os cargos por contrato temporário dominavam também funções 

administrativas e pedagógicas, deixando a escola muitas vezes vitimada por um 

trabalho que se encerrava a cada contrato, não podendo então se planejar a longo 

prazo. Também é válido ressaltar a dificuldade em se desenvolver a luta por 

melhores condições de trabalho e salário pelo grande número de servidores não 

concursados e com dívidas pessoais a vereadores.  

O rompimento da lógica de indicação no município, com a implantação da 

eleição direta para diretores, mesmo com as dificuldades ainda vivenciadas, traz ao 

sistema municipal de ensino a possibilidade do exercício da democracia. Este é, 

pois, um momento de aprendizagem quanto ao papel da escola como formadora 

para a cidadania, mas também um momento de reconhecimento por parte da 

comunidade vendo a escola como um espaço público e não privado. Essa afirmação 

se faz necessária, tendo em vista que, nesse processo de eleição, a escola tem 

seus portões abertos à intervenção da comunidade, não ficando restrita a forças 

políticas. 

O município de Aparecida de Goiânia, por sua proximidade com a capital 

Goiânia, por sua história e pelo patamar de desenvolvimento que alcançou ao longo 

dos anos, como apresentado no Capítulo 3, se coloca como fonte de análises 

quanto ao seu sistema de ensino e dilemas vivenciados no dia a dia de suas 

escolas. Em especial com os avanços advindos das legislações de meados dos 

anos 2000 até o momento, é possível identificar que há uma crescente ampliação de 

direitos ligados à educação, podendo citar a criação do Conselho Municipal de 

Educação e do sistema próprio de ensino, a ampliação de vagas por meio da 

construção de novas escolas e CMEIs, o início do processo de democratização na 

gestão por meio da eleição, a elaboração do plano municipal de educação, dentre 

outras ações interessantes e que podem ser consideradas como avanços na 

educação municipal de Aparecida de Goiânia. Todo esse contexto merece ser 

pesquisado, analisado e discutido para que se contribua de forma direta ou indireta 

para a ampliação dessas conquistas e que, por meio delas, haja novas 
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possibilidades de construção de uma educação que priorize a emancipação dos 

envolvidos no processo educacional. 

Desse modo, entendo a realidade como algo construído socialmente pelos 

indivíduos que a compõem, sendo esta pesquisa o início para novos 

questionamentos que não puderam ser respondidos aqui, tendo em vista os limites 

da mesma. Nesse quadro, encontra-se a autonomia da escola pública, que foi de 

modo intenso citado pelos respondentes como algo ainda não conquistado, visto que 

há, na visão dos mesmos, intensas intervenções da SME no cotidiano escolar. 

Quanto à gestão democrática em si, questões como a construção de práticas 

democráticas e a criação de canais de participação são inquietações que não foram 

plenamente respondidas por meio desta pesquisa e que merecem análises futuras.  

Nesse sentido, finaliza-se esta pesquisa com a consciência de que há, no 

sistema municipal de Aparecida de Goiânia, temáticas que merecem ser elucidadas 

e analisadas, com o objetivo de contribuir para a educação local e fomentar a 

ampliação das pesquisas pelo interior do estado de Goiás. Entende-se, pois, que os 

municípios brasileiros apresentam realidades diversas, sendo esta diversidade a 

composição da educação nacional. A compreensão dos desafios em nível local 

poderá permitir então a análise dos quadros que compõem a educação nacional que 

se está construindo, sendo possível assim a identificação dos desafios que se tem 

para esse tempo histórico. 
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ANEXO 1- Questionário Professores 

 

Questionário 

Eleições para diretores 

O presente questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa intitulada 
"Eleição para diretores em Aparecida de Goiânia", que embasará a dissertação de Mestrado 
de Lucyana Martins de Moraes, aluna do Programa de Pós Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Profª. Miriam 
Fábia Alves (miriamfabia@ig.com.br). O instrumento tem por objetivo possibilitar um melhor 
conhecimento da gestão da escola que você trabalha, sendo fundamental a sua participação 
para o aprofundamento da temática. 

Não há neste instrumento de coleta de dados nenhuma forma de identificação, preservando 
assim sua identidade, como participante da pesquisa. Você tem total autonomia para 
escolher responder ou não a este questionário, sendo que a opção de responder implica na 
autorização da utilização dos dados em nossa pesquisa. Em caso de dúvidas, entre em 
contato com a pesquisadora pelo e-mail: lucyanamoraes84@gmail.com, ou pelo telefone: 
(62) 8300-9960. 

 
 

Quem são os sujeitos que fazem parte do processo de eleição para diretores na 
escola que você trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de serviços diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Você participou do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Como membro de uma das chapas 

o  Como ouvinte nas reuniões de apresentação de propostas 

o  Com o voto 

mailto:miriamfabia@ig.com.br
mailto:lucyanamoraes84@gmail.com


146 
 

o  Conversas com os colegas 

o  Participando nos debates/reuniões 

o  Pedindo voto aos colegas 

Você foi convidado à participar do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Convites formais no mural da escola 

o  Comunicados em reuniões ordinárias 

o  Convites feitos por representantes de chapas 

Quem participa do processo de decisão na escola que trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de Serviços Diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Como você define o melhor modelo de escolha de diretores? * 

o  Indicado pelo poder legislativo 

o  Eleito pelo voto da comunidade 

o  Concurso público 

o  Consulta à comunidade com indicação de lista tríplice para escolha do executivo 

Por favor, explique a resposta acima: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Assinale as opções que são vivenciadas na rotina da escola que trabalha, após 
a eleição para diretores: * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Encaminhamento das decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Nenhuma das anteriores 

Você acredita que a escolha dos diretores por meio do voto da comunidade 
torna a gestão democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

Por que? Explique sua resposta da pergunta acima: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Quais atividades realizadas na escola que trabalha se identificam como 
características de uma gestão democrática? Marque as alternativas que você 
vivencia em sua escola. * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Outras 

Como é o relacionamento entre a escola e a comunidade na qual está 
inserida? * 

o  Excelente 

o  Bom 

o  Regular 
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o  Ruim 

Na escola que trabalha existe algum dos órgãos colegiados listados abaixo? * 

o  Associação de Pais e Mestres 

o  Caixa Escolar 

o  Grêmio estudantil 

o  Conselho Escolar 

o  Não há colegiado 

o  Desconheço a existência de órgão colegiado 

Quais expressões abaixo te remetem à gestão da escola que trabalha? * 

o  Cooperação 

o  Autonomia 

o  Democracia 

o  Lealdade 

o  Empreendedorismo 

o  Lealdade 

o  Relacionamento 

o  Líder forte 

o  Clareza 

o  Decisões em equipe 

o  Clima agradável 

o  Equipe gestora atuante 

o  Decisões dos gestores da escola 

Você considera a gestão de sua escola democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

 

Por favor, explique a resposta acima: 
 

 

 
Obrigada por colaborar com esta pesquisa!  
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ANEXO 2 – Questionário Gestores 

Questionário 

Eleições para diretores 

O presente questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa intitulada 
"Eleição para diretores em Aparecida de Goiânia", que embasará a dissertação de Mestrado 
de Lucyana Martins de Moraes, aluna do Programa de Pós Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Profª. Miriam 
Fábia Alves (miriamfabia@ig.com.br). O instrumento tem por objetivo possibilitar um melhor 
conhecimento da gestão da escola que você trabalha, sendo fundamental a sua participação 
para o aprofundamento da temática. 

Não há neste instrumento de coleta de dados nenhuma forma de identificação, preservando 
assim sua identidade, como participante da pesquisa. Você tem total autonomia para 
escolher responder ou não a este questionário, sendo que a opção de responder implica na 
autorização da utilização dos dados em nossa pesquisa. Em caso de dúvidas, entre em 
contato com a pesquisadora pelo e-mail: lucyanamoraes84@gmail.com, ou pelo telefone: 
(62) 8300-9960. 

 
 

Quem são os sujeitos que fazem parte do processo de eleição para diretores na 
escola que você trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de serviços diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Você participou do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Como membro de uma das chapas 

o  Como ouvinte nas reuniões de apresentação de propostas 

o  Com o voto 

mailto:miriamfabia@ig.com.br
mailto:lucyanamoraes84@gmail.com
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o  Conversas com os colegas 

o  Participando nos debates/reuniões 

o  Pedindo voto aos colegas 

Você foi convidado à participar do processo de eleição para diretores? * 

o  Sim 

o  Não 

Se sua resposta foi sim, explique de que forma: 

o  Convites formais no mural da escola 

o  Comunicados em reuniões ordinárias 

o  Convites feitos por representantes de chapas 

Quem participa do processo de decisão na escola que trabalha? * 

o  Professores 

o  Técnicos Administrativos 

o  Auxiliares de Serviços Diversos 

o  Pais 

o  Alunos 

o  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

o  Vereadores 

o  Prefeito 

o  Moradores do bairro 

o  Lideranças Religiosas 

o  Lideranças da Associação de Moradores 

Como você define o melhor modelo de escolha de diretores? * 

o  Indicado pelo poder legislativo 

o  Eleito pelo voto da comunidade 

o  Concurso público 

o  Consulta à comunidade com indicação de lista tríplice para escolha do executivo 

Por favor, explique a resposta acima: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Assinale as opções que são vivenciadas na rotina da escola que trabalha, após 
a eleição para diretores: * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Encaminhamento das decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Nenhuma das anteriores 

Você acredita que a escolha dos diretores por meio do voto da comunidade 
torna a gestão democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

Por que? Explique sua resposta da pergunta acima: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Quais atividades realizadas na escola que trabalha se identificam como 
características de uma gestão democrática? Marque as alternativas que você 
vivencia em sua escola. * 

o  Reuniões para tratar da realidade da escola 

o  Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

o  Trabalho em equipe 

o  Decisões conforme discussão em equipe 

o  Planejamento coletivo 

o  Participação da comunidade escolar nas decisões 

o  Outras 

Como é o relacionamento entre a escola e a comunidade na qual está 
inserida? * 

o  Excelente 

o  Bom 

o  Regular 
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o  Ruim 

Na escola que trabalha existe algum dos órgãos colegiados listados abaixo? * 

o  Associação de Pais e Mestres 

o  Caixa Escolar 

o  Grêmio estudantil 

o  Conselho Escolar 

o  Não há colegiado 

o  Desconheço a existência de órgão colegiado 

Quais expressões abaixo te remetem à gestão da escola que trabalha? * 

o  Cooperação 

o  Autonomia 

o  Democracia 

o  Lealdade 

o  Empreendedorismo 

o  Lealdade 

o  Relacionamento 

o  Líder forte 

o  Clareza 

o  Decisões em equipe 

o  Clima agradável 

o  Equipe gestora atuante 

o  Decisões dos gestores da escola 

Você considera a gestão de sua escola democrática? * 

o  Sim 

o  Não 

 

Por favor, explique a resposta acima: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 
Quanto à remuneração, você considera que o corpo gestor possui incentivo 
financeiro para permanência no cargo? Explique sua resposta. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Obrigada por colaborar com esta pesquisa!  
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