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POLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO NA 
ESCOLA: ELEMENTOS INSEPARÁVEIS 

 

Luciana Felix da Silva 

 

Ao propor uma discussão sobre a Escola, em 

seus diferentes aspectos e processos, é preciso 

considerar que está inserida em um contexto social e 

cultural, e com a interação de pessoas com crenças e 

valores diversos. Essa condição assegura, a cada 

Escola, escrever a sua própria história que vai, ao longo 

do tempo, possibilitando a construção de sua identidade 

enquanto unidade escolar. Nesse contexto, cabe ao 

Gestor orientar sua tarefa a partir das duas maiores 

virtudes de uma Escola: o ensino e a formação do 

cidadão, pois, só uma Gestão comprometida com o 

desenvolvimento educacional da comunidade terá 

condições reais para alcançar o êxito. Outra virtude da 

Escola é atender as diferentes demandas da 

comunidade na qual está inserida, uma tarefa que, 

encontra-se associada a um modelo de Gestão Escolar 
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comprometida com os interesses da comunidade.  

Segundo Paro, torna-se oportuno algumas reflexões 

sobre Gestão, que 

[...] deverá reconhecer a complexidade de 
sua área de atuação e, ao mesmo tempo, 
considerar que se a racionalidade externa 
da escola depende de sua articulação 
com os interesses da classe trabalhadora, 
é preciso que estes interesses sejam 
conhecidos o mais rigorosamente 
possível. A luta pela participação coletiva 
deve compor um processo de forma 
contínua e interdependente (2005, p.154). 

 

 Sobre isso, parece importante acrescentar, 

que no ponto de vista de Gestão escolar, a mesma está 

amparada pelas normas e legislações, temos a 

Constituição de 1988, que aponta a gestão democrática 

como um dos princípios para a educação brasileira. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e o 

Plano Nacional da Educação entre outros documentos 

legais, regulamentam essas raízes e princípios.  

Gestão escolar está amparada em vários 
documentos legais, como a Constituição 
Federativa de 1988 (CF), a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB/9394/96). Está expressa como 
princípio, “a gestão que participa, na 
forma desta Lei e das legislações dos 
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sistemas de ensino” (Art. 3º, inc. VIII) e 
ainda define a “participação dos 
profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola e a 
participação das comunidades escolar e 
local ou equivalente” (Art. 15, inc. I e II). A 
Gestão escolar, também está garantida 
no Plano Nacional de Educação (PNE 
2001-2011), promulgado em 2001, no 
Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), lançado em 2007 pela Presidência 
da República, e no Plano Nacional de 
Educação (PNE/2011-2020). Estes 
documentos ressaltam a importância da 
gestão nas instituições como um dos 
princípios orientadores da educação 
brasileira para as instituições públicas 
escolares, na tentativa de garantir não só 
o acesso dos estudantes à escola pública, 
mas também, fazer com que eles aí 
permaneçam e tenham uma educação 
básica de qualidade (FERREIRA; 
MARCONDES, 2016, p. 307).  
 

Ao retornar a proposta desta pesquisa, 

destacamos a promoção do princípio da Gestão 

Democrática da Educação pública, definida pelo Artigo 

206 da Constituição Federal, também se encontra como 

uma das Diretrizes do Plano Nacional da Educação 

(PNE), que pode ser um caminho a seguir para o 

alcance e o cumprimento das Metas estabelecidas no 

Plano, considerando que os processos da Gestão 
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perpassam em forma de parcerias com as 20 Metas 

estabelecidas no PNE. 

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, 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 
público, na forma da lei; VII -  garantia de 
padrão de qualidade. 

Portanto o Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) em vigor, possui três diretrizes para a 

promoção da democracia e estão descritas da seguinte 

forma: “do princípio da gestão democrática da educação 

pública; promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País; promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014, s/p). 

Vale ressaltar que às diretrizes podem ser observadas 
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nas metas 8 a 19 do PNE, quadro 02, especificamente a 

Meta 19 do referido documento trata sobre a Gestão 

Escolar da Educação: 

 [...] assegurar condições, no 
prazo de dois anos, para a efetivação da 
gestão escolar e 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, 2014, s/p). 
 

No quesito participação e garantia de direitos 

à educação, foram apresentados avanços nas últimas 

décadas, desde a promulgação da Constituição Federal 

(CF/88), em 1988, à gestão passou por transformações 

significativas, não apenas no âmbito educacional, mas 

em todos os aspectos que contemplam a escola e a vida 

do cidadão. Podemos destacar que após a elaboração 

da Constituição, a Gestão e a escola, delimitou os 

contornos para uma instituição participativa a serem 

implantados e aplicados em seu território. Nesse 

sentindo, a garantia à educação, assim como os demais 

direitos, passou a ser uma obrigação no viés escolar.  
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Citaremos nesta pesquisa, alguns artigos 

referentes aos direitos educacionais, principalmente 

aquele que determina à gestão da escola, no qual 

estamos tratando aqui, mas os quais são tão essenciais 

para um desenvolvimento profissional, justo e igualitário. 

Transcorridos 30 anos de aprovação da Constituição 

Federal estamos, minimamente, familiarizados com 

nossa Lei Magna. Vale salientar que essa lei, dispõe 

sobre diversos princípios da Gestão Escolar. Além do 

direito à educação estar previsto no art. 6, há um 

capítulo na Constituição Federal /1988 que trata 

exclusivamente sobre o direito à educação, 

Art. 205 a art. 214 – Capítulo III – Da 
Educação, da Cultura e do Desporto – 
Secção I, Da Educação). Aqui frisaremos 
dois artigos: 205 e 206, os quais 
contemplam à Gestão da Escola. Está na 
Constituição Federal: 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. 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, 
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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, plano 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. Emenda 
Constitucional Nº 19, de 1998 (BRASIL, 
1988, s/p).  

 

Como mencionamos antes, temos também, a 

Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional (LDB) 

de 1996 que corrobora com esse princípio de educação 

democrática e de todos, prevista na Constituição 

Federal/88. Do mesmo modo que conhecer a 

Constituição é importante, não se faz diferente quanto à 

LDB/96, a forma de entender este processo, está nos 

quadros a seguir.  

É justamente por essa valoração, que um dos 

principais princípios estipulados na LDB/96 é a 

participação da comunidade escolar e local, assim como 
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progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e gestão financeira. Em outras palavras, 

o Plano Nacional de Educação (PNE): determina 

diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional nas escolas, nos próximos dez anos. 

O primeiro grupo de metas são estruturantes 

para a garantia do direito à educação básica com 

qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, 

à universalização do ensino obrigatório e à ampliação 

das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de 

metas diz respeito especificamente à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos 

imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de 

metas “trata da valorização dos profissionais da 

educação, considerada estratégica para que as metas 

anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas 

refere-se ao ensino superior” (BRASIL, 2014).  

Quadro 01- O que é o Plano Nacional de Educação? 
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        Formalmente, o PNE é uma lei 

ordinária, prevista na Constituição Federal, vigente 

desde 26 de junho de 2014 e que valerá por dez 

anos. Todos os planos estaduais e municipais devem 

ser criados ou adaptados em consonância com as 

diretrizes e metas estabelecidas pelo plano nacional. 

        Mas a iniciativa é muito maior. Ele 

resulta de uma pressão social em defesa da 

Educação que há décadas se acumula na sociedade 

brasileira. 

        O PNE só terá êxito no bojo de um 

projeto de desenvolvimento. Em outras palavras, o 

Plano sozinho não irá longe se o país não estiver 

concentrado – governo e sociedade – em um projeto 

geral de crescimento, industrialização, redução das 

desigualdades, fortalecimento do mercado interno e 

distribuição de riquezas. O PNE é parte de um 

impulso dessa natureza. 

Fonte: http://desafios.ipea.gov.br 
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Na reflexão e orientação, esse instrumento de 

planejamento consiste em desenvolver a execução e o 

aprimoramento de políticas públicas do setor 

educacional. Em todo o documento há indicações da 

necessidade de envolver e mobilizar vários atores da 

sociedade, não diretamente nas escolas, bem como 

movimentos sociais e sociedade civil, para o 

cumprimento das 20 metas estabelecidas nesse plano. 

Neste sentido, o PNE vigente compreende o decênio 

2014-2024, no qual estão estipuladas as metas para a 

educação brasileira, em específico as 20 metas. 

Disponibilizamos, a seguir, a Lei de implantação do PNE 

(nº13.005/2014), as metas e a situação dos Planos de 

Educação apresentados pelo Governo Federal.  O 

quadro 02, apresentado a seguir, traz as 20 Metas do 

PNE. 

 

Quadro 02 -  20 Metas para a Educação Brasileira  

Meta 01 
Universalizar a 

Meta 12 
Ampliar as matrículas 
na educação superior 
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educação infantil na 
pré-escola. 

Meta 02 
Universalizar o ensino 
fundamental para a 
população de seis a 14 
anos. 

Meta 03 
Universalizar o ensino 
médio (15 a 17 anos). 

Meta 04 
Universalizar educação 
especial/inclusiva. 

Meta 05 
Alfabetizar todas as 
crianças até a 3ª série 
do ensino fundamental. 

Meta 06 
Oferecer educação 
integral para no mínimo 
50% das escolas 
públicas. 

Meta 07 
Fomentar a qualidade. 

para 50% dos jovens de 
18 a 24 anos. Cada 
meta é seguida por 
vários passos para sua 
implantação, parcerias e 
financiamentos 
necessários. Ou seja, 
não se trata de um 
enunciado de intenções 
aleatórias, mas de algo 
exequível com ação 
conjunta do Estado e da 
sociedade. 

Meta13 
Elevar a titulação de 
professores da 
educação superior. 

Meta 14 
Elevar as matrículas de 
pós-graduação para 
atingir a titulação anual 
de 60 mil mestres e 25 
mil doutores. 

Meta 15 
Elevar a formação de 
professores do ensino 
básico. 
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Meta 08 
Elevar a escolaridade 
média. 

Meta 09 
Erradicar o 
analfabetismo até 2024. 

Meta 10 
Ter 25% da educação 
de jovens e adultos 
integrada à educação 
profissional. 

Meta 11 
Triplicar a oferta de 
educação profissional 
de nível médio. 

  

Meta 16 
Formação continuada e 
pós-graduação para os 
professores de 
educação básica.                                                                                     

Meta 17 
Valorização do 
professor e elevação 
dos rendimentos. 

Meta 18 
Até 2016 estabelecer 
plano de carreira 
docente. 

Meta 19 
Gestão democrática 
da educação 

Meta 20 
Ampliar o 
financiamento, tendo 
como meta atingir 10% 
do PIB em 2024. 
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Dentre as metas 5 e 7 do “PNE”, ainda 

podemos observar a Estratégia que busca a importância 

da administração interna e externa na Educação Básica, 

como um processo que fomentará a pesquisa e a 

proposição de estratégia de planejamento para 

melhorias no trabalho escolar. A prática de valorizar o 

processo da Auto Avalição está associada como uma 

tarefa de responsabilidade da ação gestora, 

normatizando o sistema de ensino. Ao analisar as Metas 

19 e 20 do “PNE”, podemos afirmar que se tornam 

elementos imprescindíveis a ser instituídos na escola. É 

justamente por essa valoração, tem muito a ver com o 

contexto e organização política, voltada para a gestão, 

via elaboração de participação da comunidade escolar 

priorizando a gestão democrática. 

A Autoavaliação Institucional é um processo 

fundamental as Organizações, pois nela se constitui 

uma filosofia de Gestão, possibilitando identificar e 

corrigir erros, melhorar procedimentos, ouvir alunos, 

diagnosticar tendências e conhecer todo o procedimento 

que é realizado, razões bastante pertinentes para 
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concretizar um programa de Avaliação Institucional. Nas 

Instituições de Ensino, a Autoavaliação consiste numa 

perspectiva pedagógica de aprendizado do aluno, 

trabalhando com os docentes, na gestão administrativa 

e, também, com a sociedade em geral.  Segundo 

Esteban, (2008, p.79) explica que “a avaliação deve sem 

dúvida produzir conhecimentos, objetivos e 

constatações acerta de uma realidade”, portanto se 

torna um grande instrumento com objetivo de melhorar 

o processo educacional, por meio de dados levantados 

que tem como função diagnosticar o processo 

institucional, com ele, tomar futuras decisões.  

Em face da formulação sobre a questão de 

Autoavaliação e considerar a sua função, destaca-se o 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior 

(SINAES) que, apesar de ser uma Lei para Educação 

Superior (BRASIL,2004), também pode ser, por sua 

qualidade, incorporada à Educação Básica. O SINAES 

tem como função analisar as intuições, os Cursos e o 

desempenho dos estudantes, levando em consideração 

os processos de ensino e de aprendizagem, a 
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responsabilidade social, a gestão e o corpo docente, é 

um instrumento completo, especialmente por reunir 

informações do Exame de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) às Avaliações Institucionais dos Cursos. 

Além da divulgação de informações sobre a 

qualidade dos cursos, bastante úteis para a sociedade, 

o SINAES tem como objetivo orientar as Intuição de 

Ensino para oferecer, cada vez mais, um Ensino de 

qualidade. 

No sistema vigente no Brasil, a avaliação 
possui um importante papel nas políticas 
de Educação Superior. A constatação de 
que os custos do ensino superior, tanto 
em termos absolutos como relativos, 
tornam-se cada vez mais elevados, traz 
ao Estado a indispensabilidade dos 
serviços que as EIS prestam à sociedade 
em ensino, pesquisa e extensão 
(SINAES, 2004, P. 15). 

Outra norma básica e significativa para 

explorar os conceitos associados à Gestão Democrática 

é a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as 

Diretrizes e as Bases da Educação Nacional. Em 

especial no seu Artigo 2°, quadro 03, ao destacar que 

Educação deve ser inspirada em “[...] princípios de 
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liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando [...]”. 

Para esta pesquisa, o referido Artigo traz elementos que 

caracterizam o conceito que empregamos em Gestão 

Democrática, tais como:  liberdade, solidariedade e 

desenvolvimento pleno de todos os envolvidos com o 

processo educativo. Diferentes Artigos da LDB/96 

também contribuem para a composição e o 

entendimento do que se pode definir como Gestão 

Democrática, tais como: Artigos da Diretrizes e Bases da 

Educação:  2°, 3°, 12°, 14º, 15º e 56º, detalhados nos 

quadros, a seguir. Destacamos, os Artigos que 

expressão o termo “Gestão Democrática”. 

LEI Nº 9.394/1996 - DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL 

Quadro 03 – Art. 1º e Art. 2° 

Art. 1o- -  É aprovado o Plano Nacional de 
Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a 
contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, 
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com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 
da Constituição Federal. 

Art. 2° - São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

                                                                                                                                                                     
Continua.   

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
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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. 

 

Quadro 04 – Art. 3º 

Art. 3º -  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 a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

 III – pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; 

 IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;  
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V – coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;  

VII – valorização do profissional da educação 
escolar;  

VIII – Gestão Democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino;  

                                                                                                                                                                                  
Continua.   

IX – garantia de padrão de qualidade; 

 X – valorização da experiência extraescolar;  

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho 
e as práticas sociais;  

XII – consideração com a diversidade étnico-racial; 

               

Quadro 05 – Art.12° 
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Art. 12 ° - Os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de:  

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

 II – administrar seu pessoal e seus recursos 

materiais e financeiros;  

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas; 

 IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente;  

V – prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento; 

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com 

a escola 

 VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com 

seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, 

sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução da proposta pedagógica da 

escola; 

 VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, 

ao juiz competente da Comarca e ao respectivo 

representante do Ministério Público a relação dos 

alunos que apresentem quantidade de faltas acima 
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de cinquenta por cento do percentual permitido em 

lei. 
 

        

   

Quadro 06 – Art. 14° e 15° 

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; 

                                                                                                                                                                                
Continua. 

 II – participação das comunidades escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes. 

Art. 15º - Os sistemas de ensino assegurarão às 
unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público                                                                                                                                                            

                                                                                  

  

Quadro 07 -   Art. 56º 
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Art. 56° -  As instituições públicas de educação 

superior obedecerão ao princípio da Gestão 

Democrática, assegurada a existência de órgãos 

colegiados deliberativos, de que participarão os 

segmentos da comunidade institucional, local e 

regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os 

docentes ocuparão setenta por cento dos assentos 

em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos 

que tratarem da elaboração e modificações 

estatutárias e regimentais, bem como da escolha de 

dirigentes. 

 

Na história da Gestão e escola, presenciamos 

que as ações foram progressivamente se voltando para 

o tema da democracia. Vale salientar, somente na 

Constituição Federal de 1988 fica clara a instituição da 

democracia e a democratização da escola, não apenas 

como um elemento estruturante da sociedade, mas 

como um sistema primordial para a formação cidadã, por 

isso, a gestão da escola é uma política educacional 

contemporânea.  Essa ideia evidencia-se, antes 
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tínhamos a chamada administração escolar, um aparato 

administrativo de controle e organização, mais uma 

forma de sistematização do ambiente escolar, sendo 

cada parte que a forma, responsabilizada por suas 

ações, hoje a melhoria das normas e legislações, 

pressupõe motivos relevantes para a continuidade, por 

uma gestão participativa e ativa no âmbito escolar. 

É consenso que participação sem autonomia 

não passa de uma forma de coerção, uma vez que, se 

não podemos ser autônomos nas nossas decisões, 

somos consequentemente obrigados a participar. Assim 

como participação também implica em pluralidade, o que 

contempla à inclusão e a diversidade, isto é, a 

participação que se almeja na gestão democrática 

escolar não deixa ninguém de fora, pelo menos não 

deveria deixar. 

Desse modo, o quadro 04, mostra a garantia 

de acesso à Educação e a valorização de todos os seus 

atores evolvidos, assim como respeito à diversidade 

ético-racial, são asseguradas no Artigo 3° da LDB/96, no 

quadro 05, Artigo 12° da referida Lei, destaca a 

comunicação e o envolvimento entre Comunidade e 



 
 

Luciana Felix da Silva 

TransformarAção, São Paulo, v. 11 n.8, p. 1-41, ago. 2021 

27 

Escola, a fim de potencializar uma maior integração e 

assim, fazer com que os estabelecimentos de ensino 

definem as normas em vigência. 

No quadro 06, o Artigo 14° da LDB/96, prevê 

que os sistemas de ensino definem as normas da 

Gestão Democrática do ensino público em educação 

básica, de acordo com s suas peculiaridades. No quadro 

07, o artigo 56° da referida Lei, mencionando que as 

intuições públicas de educação devem cumprir o 

princípio da Gestão Democrática, assegurar a existência 

e atuação dos colegiados e a participação da equipe 

institucional, bem como a participação da comunidade. 

“A educação, dever da família e do estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nas ideias de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para exercício da cidadania   e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL,1988). 

Uma gestão democrática define para si uma 

potência de sua forma de ser e tem a escuta como um 

pressuposto importante para desenvolvimento de uma 

escola mais humana. Nesse sentido, deve estar pautada 
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em critérios transparentes, procurando não somente 

ouvir, mas encaminhar as demandas e os diferentes 

entendimentos produzidos na escola, considerando que 

todos os seus atores são importantes para a condições 

da sua vida cotidiana. 

Outros artigos da referidas Lei também 

trazem, em seus conteúdos, elementos que 

caracterizam a gestão democráticas, como por exemplo, 

dar autonomia ao gestor, o que lhe exige 

responsabilidade e ética, sendo o seu maior 

envolvimento com o trabalho em equipe e com qualidade 

educacional. A autonomia é de extrema importância 

para um bom funcionamento da equipe, como aborda o 

Artigo 15° da LDB/96, no quadro 06, ao estabelecer que 

os sistemas de ensino devam assegurar, as Unidades 

Escolares públicas de educação básica, progressivos 

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de 

gestão financeira, conforme as normas gerais de direito 

financeiro público. 

A gestão da educação, quando pensada 
numa perspectiva democrática, nos 
revela a necessidade de pensarmos 
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numa escola que se caracteriza não 
somente pelo gestor, mas que considere 
principalmente, a participação de todos os 
envolvidos. Nesse sentido, a gestão 
democrática no sistema educacional 
público abre possibilidades para que se 
construa uma escola pública de 
qualidade, que atenda aos interesses da 
maioria da população brasileira, além de 
representar uma possibilidade de vivência 
e aprendizado da democracia, podendo, 
portanto, tomar um sentido diferenciado 
(DOURADO,2007, p.121). 

A gestão democrática, caracterizada até o 

momento por meio das explorações das normativas, 

aproxima-se em grande número aos aspectos que 

podemos definir como gestão humanizada que, de 

acordo com o dicionário de sinônimos, “é o ato ou efeito 

de humanizar tornar humano, tornar benévolo, torna 

afável”. A humanização cria modelos sociais com 

impactos positivos para a sociedade e condições 

melhores para sua equipe. No entanto, a gestão 

humanizada na educação não consta nenhuma 

normativa como gestão democrática, porém, ela é um 

processo vivencial, uma forma de atendimento e de 

assistência as pessoas com as quais trabalhamos. 
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O processo de humanização implica na 

pluralidade do ser humano, no seu aperfeiçoamento de 

relações pessoais e com o meio em que vive. Os 

conceitos de humanização e preceitos, assim como a 

aproximação com gestão, serão apresentados no 

próximo capítulo. 
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