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ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR X GESTÃO 
DEMOCRÁTICA: AVANÇOS E DESAFIOS. 

 

Weldilene Aparecida  da Silva Pires1 

Resumo:  

 

O presente trabalho, parte da constatação de que 

com o esgotamento do último período de ditadura militar no 

Brasil implantou-se a democracia representativa. Percebe-

se que esse modelo orienta hegemonicamente a gestão 

das escolas, já que essa instituição não está “descolada” 

da sociedade em geral. No entanto, ao refletir sobre as 

experiências concretas de gestão das escolas públicas no 

país, constata-se que por vezes essa instituição é ainda 

mais autoritária do que as demais. Existe a necessidade da 

construção de relações de “partilha de poder” com vistas a 

superação da democracia meramente representativa, 

 
1  Licenciatura Plena em Pedagogia, pela faculdade Estácio de Sá. 
Professora da educação Infantil, da Rede municipal de Ensino da Estância 

Turística de Ribeirão Pires. Professora de ensino fundamental I, pela rede 

municipal de Santo André. 

Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de 

Conclusão de Curso de       Especialização em Gestão Escolar. 
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refletindo sobre a possibilidade de tencionar as relações 

intra escolares com vistas à construção da democracia 

participativa. Procurou-se pesquisar ainda sobre o que 

mudou na prática quanto ao modelo de administração 

trazido das empresas particulares e o que a gestão 

democrática agrega ao âmbito escolar e seu entorno. Para 

tanto, procurou-se entender e conhecer os conceitos de 

administração e gestão através de   revisões bibliográficas. 

. Em seguida, traçou-se um paralelo entre a realidade 

vivenciada no passado e a contemporaneidade, onde 

foram constatadas mudanças entre alunos, professores, 

comunidade escolar ambientes e resultados obtidos. A 

revisão bibliográfica, contou ainda com obras de Miguel 

Arroyo, Vitor Henrique Paro, Demerval Saviani, Libâneo 

entre outros. 

Palavras-chave: Gestão escolar. Administração. 
Democracia 
Introdução 
 

Com os debates atuais, a respeito da diferenciação 

de administração   para gestão escolar, surgiu o interesse 

em pesquisar e estudar sobre o tema. Diante desta 

temática, o trabalho parte dos seguintes problemas de 

pesquisa: O que difere a administração da Gestão escolar? 
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O que as duas tem em comum? Quais os avanços e os 

desafios?  

A principal finalidade do trabalho é apresentar as 

influências da administração na gestão escolar e traçar um 

paralelo dos conceitos sobre as duas temáticas, e ainda, 

fazer um traçado histórico sobre a Gestão democrática que 

está em evidência hoje, se ela de fato ocorre, ou é apenas 

uma democracia representativa. 

Este artigo tem por objetivo ainda, apontar algumas 

características sobre o trabalho  do gestor ou diretor na 

escola, apontando as diversas dimensões que o 

constituem e, sobretudo, enfatizando o caráter pedagógico 

da gestão escolar.  Pesquisar-se-á também Concepções 

teórico-metodológicas sobre administração educacional e 

o Papel político-pedagógico do Diretor : tendências e 

teorias atuais. Retomando as tendências atuais, oriundas 

do mundo empresarial, que é a transposição dos 

chamados métodos da “gestão flexível” para a gestão 

escolar. As posições políticas que os ancoram, muitas 

vezes diferentes ou contraditórias, tendem a ser 

apresentadas como equivalentes. Termos como 

“participação da comunidade”,  “gestão democrática”, 

“gestão participativa”,  dentre outros, são utilizados tanto 
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nas escolas como nas empresas, porém, com sentidos 

muito diferentes daqueles que adota-se quando fala-se em 

“gestão democrática da escola”, numa perspectiva crítica, 

emancipatória. Ainda que sejam teorias e métodos 

diferenciados em tempo de “nascimento” e em seus 

ideários, argumenta-se que há congruências marcantes em 

suas finalidades que necessitam ser apontadas. 

 

1. Administração escolar no contexto histórico até 

a gestão democrática 

 
 

Sobre os primeiros escritos da administração escolar no 

Brasil reportam-se à década de 1930, o que requer  uma 

breve contextualização histórica desse período. De 1889 

até 1929, tivemos, no Brasil, a chamada política “do café 

com leite” período em que Minas Gerais e São Paulo, 

alternaram-se  na administração do país. Nos anos 1920, 

acirraram-se os conflitos entre  os outros estados da 

Federação – Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e elites paulistas que exigiam maior 

participação na condução da política nacional. Foi um 

período marcado pela crise agroexportadora, de café 

principalmente e do Estado oligárquico, a economia 
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baseava-se em fornecer produtos primários aos países 

capitalistas.  

A eclosão da Primeira Guerra Mundial No início do 

século XX (1914-1918) e a Revolução Russa (1917) 

também contribuíram no movimento de efervescência 

social do período. A política do café com leite entrou em 

crise, eclodiu a Revolução de 1930, que representou a 

consolidação do capitalismo industrial no Brasil, levando 

Getúlio Vargas ao poder. Segundo Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012, p. 152), “A revolução de 1930 representou a 

consolidação do capitalismo industrial no Brasil e foi 

determinante para o consequente aparecimento de novas 

exigências educacionais”  

  Com a revisão em 1926, da Constituição de 1891 e 

com esta a importância estratégica do Estado no que se 

refere à difusão e consolidação da educação básica como 

elemento importante na construção da esfera pública. 

Nesta mesma linha, temos ainda o Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova (1932) . Neste Manifesto, teóricos ligados 

ao movimento escolanovista apontam a educação como 

problema de maior importância e gravidade no que se 

refere aos planos de reconstrução nacional, sobrelevando, 

inclusive, os problemas de ordem econômica. 
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  Segundo  José Querino Ribeiro, a administração 

escolar, seria um campo de estudo que carecia de 

sistematização, declaração de princípios e tomada de 

posição por parte da cátedra universitária, devendo este 

trabalho servir como ponto de partida para críticas e 

estudos posteriores sobre o assunto. Argumenta o autor 

que, com a complexificação da sociedade moderna, a 

escola foi absorvendo muitas das funções antes delegadas 

a outras esferas e a escola pública passou a atender um 

número cada vez maior de alunos, o que demandou um 

modelo de administração escolar capaz de atender à 

crescente demanda, a um custo menor. Nesse sentido, os 

princípios ligados à administração geral postulados por 

Fayol e Taylor são defendidos por Ribeiro (1976) com as 

devidas adequações para a Administração Escolar.  

Ribeiro (1986) consolida um trabalho que vai da 

fundamentação à formação e aos meios. Assim, aponta em 

diferentes capítulos de sua obra, aspectos ligados à 

organização e a estruturação da Administração Escolar nos 

moldes do Taylorismo e do Toyotismo, destacando o 

processo de formação pelo qual vem passando a 

administração escolar: do modelo de “formação em 

serviço” para as disciplinas relacionadas à temática. 
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Também relaciona os processos aos meios humanos, 

legais e materiais, ressaltando que os tipos de 

administração variam conforme a natureza, a extensão e a 

estrutura. Nesta mesma linha de pensamentos  de Querino 

Ribeiro, temos Lourenço Filho enfatizando que a educação 

atende à demanda social, de uma educação voltada para 

o atendimento da vontade social. E defende que os 

trabalhos no respectivo campo do saber aconteçam tendo 

por base os princípios da economia e da eficiência, e que 

as pessoas mais preparadas para lidar com esses 

aspectos deverão conhecer minimamente as teorias que 

tratam sobre o tema. Os trabalhos sobre gestão surgidos 

no final dos anos 70 até os dias atuais representam uma 

crítica ao modelo anterior de gestão, que apresentavam 

uma análise em que princípios da administração 

principalmente os concebidos por Taylor e Fayol são 

colocados a serviço da administração da educação. Foi 

neste período que foram escritos alguns trabalhos sobre o 

tema gestão na perspectiva da democratização. Dentre 

estes, destacamos o artigo de Miguel Arroyo (1979), alguns 

ensaios de Vitor Paro e o trabalho de Gadotti. Que 

defendem a formação de educadores e administradores 

educacionais formados para um pensar crítico, “atento ao 
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modelo de um homem a ser educado e às relações entre a 

escola e a sociedade” (ARROYO, 1979, p. 46), apontando 

como proposta, a criação de mecanismos de maior 

participação dos setores da sociedade na definição de 

políticas, administração e planejamento do sistema 

educacional. No supracitado artigo, Arroyo (1979, p. 36) 

elabora uma “[...] reflexão sobre as dimensões políticas da 

tendências atuais na administração da educação no Brasil”, 

levantando um questionamento sobre a adoção dos 

modelos empresariais para a educação, que vem se 

propagando nos discursos da época e que, segundo o 

mesmo autor, colocam a modernização administrativa do 

sistema educacional como estratégia central.  

Pode-se citar ainda Vitor Paro, que tem clara defesa 

acerca da gestão democrática, sobre a base da 

participação. Ele afirma que “...a principal falha hoje da 

escola com relação a sua dimensão social deve ser a sua 

omissão na função de educar para a democracia.” (PARO, 

2001, p. 35, grifo do autor)O autor chega a defender suas 

ideias afirmando serem estas coerente com o pensamento 

de Antônio Gramsci que, ao criticar o ensino profissional, 

afirmava que:  
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[...]a tendência democrática, 

intrinsecamente, não pode consistir 

apenas em que um operário manual se 

torne qualificado, mas em que cada 

“cidadão” possa se tornar 

“governante” e que a sociedade o 

coloque, ainda que “abstratamente”, 

nas condições gerais de poder fazê-lo. 

(GRAMSCI apud PARO, 2001, p. 41) 

 

Paro faz referências ao tema da gestão escolar 

democrática, em suas diversas obras, como: conselho de 

escola, eleição de diretores, qualidade, direção escolar e 

coordenação pedagógica, produtividade do ensino 

autonomia escolar e participação. Por “gestão escolar 

democrática” entende-se o estabelecimento de relações de 

igualdade em função da socialização do poder de decisão, 

supondo na direção da escola, órgãos máximos 

colegiados, compostos de vários segmentos organizados 

da comunidade escolar: professores, alunos e 

funcionários, pais e representantes de organizações da 

sociedade civil ligados à escola pública. 

 

2.Gestão Democrática 

 

. 
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 Segundo Casassus (2001), é em fins de 1980 que 

se passa, na América Latina, de uma concepção de 

administração para gestão. O conceito de gestão é 

considerado mais abrangente e sistêmico do que o 

conceito de administração, mostrando-se mais adequado 

para referir-se ao gerenciamento de sistemas 

descentralizados: “o princípio que orientou esse processo 

foi que a gestão se tornaria mais flexível se a unidade de 

gestão estivesse constituída por unidades menores do que 

o sistema mais amplo” (p.61). A gestão democrática, desde 

a década de 1990, vem sendo objeto de debates entre 

diferentes setores sociais, pesquisadores, governo, 

organismos internacionais. Esses debates, embora não 

partilhem da mesma perspectiva teórica e política, 

convergem, contudo, na importância atribuída à gestão 

democrática como instrumento para a promoção da 

qualidade na educação. As reformas educacionais 

implementadas desde a década de 1990 em vários países 

do mundo pretenderam “modernizar” os sistemas 

educacionais: o objetivo visado era torná-los mais 

“flexíveis” e, assim, mais eficazes. Em especial, as escolas 

públicas foram consideradas burocráticas, rígidas, 

ineficientes, em contraste com as organizações do setor 



 
 

Weldilene Aparecida da Silva Pires 

TransformarAção, São Paulo, v. 5 n.2, p. 1-28, fev. 2021 

14 

privado, consideradas mais produtivas. O discurso da 

modernização das escolas não colocava em questão 

apenas sua eficácia; questionava de fato os princípios e as 

finalidades da educação, em especial o seu caráter público 

e democrático. Pensamento liberal foi intensamente 

questionado por educadores críticos no Brasil e na América 

Latina: enfatizando-se a função social da escola pública, 

reafirmando seu caráter democrático e a necessidade de 

essa se balizar pelas finalidades intrínsecas ao ato 

educativo – 

a formação de sujeitos humanos, desenvolvendo todas as 

suas competências. 

 Um novo “modelo” de gestão passou a ser 

recomendado, em especial pelos organismos 

internacionais, sustentando-se a ideia de que melhores 

indicadores de qualidade poderiam ser obtidos se a gestão 

das escolas fosse mais eficiente. Para isso, seria 

necessário, dentre outros aspectos, combinar avaliação 

externa e responsabilização pelos resultados, tanto 

pedagógicos como administrativo-financeiros. 

Observamos, desde então, que o discurso da gestão por 

resultados passou a ser “moeda corrente” no campo da 

gestão educacional. A transposição de modelos de 
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administração construídos nas empresas para a escola não 

é novidade. De acordo com Dourado (2003),encontramos 

no campo educacional distintas teorias de 

gestão/administração, quer se considere a escola e a 

empresa como diferentes ou assemelhadas. Como 

pressuposto comum a essas diferentes teorias, 

poderíamos assinalar duas ideias. A primeira seria que a 

administração, com seus métodos e técnicas, pode ser 

aplicada a qualquer campo, quer seja essa escola ou 

empresa, pois os processos administrativos em ambas têm 

a mesma natureza e a segunda, os problemas encontrados 

nas escolas são decorrentes, sobretudo, de sua má 

administração. A atividade de gestão é considerada, nessa 

perspectiva, como uma atividade de mediação. Sendo 

assim, não se esgota em si mesma, não é um fim em si. 

Pelo contrário, é intrínseca ao seu caráter mediador a 

possibilidade de múltiplas articulações com objetivos que 

rompam com práticas burocratizadas e conservadoras em 

termos de educação. Assim, na prática da gestão escolar 

encontramos tanto possibilidades de transformação e 

mudança quanto práticas que fortalecem o paternalismo ou 

as atitudes antidemocráticas. 

 A esse respeito, afirma Paro:  
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Se me suponho humano por minha 
posição de sujeito diante da natureza, 
ao submeter um semelhante, com 
minha dominação, à condição de 
objeto, nego nele, (portanto, nego em 
mim), a condição de sujeito, 
reduzindo-o (e reduzindo a mim, seu 
semelhante) à condição natural. 
Conclui-se com isso que qualquer tipo 
de dominação é desumana, pois 
concorre para negar a própria 
especificidade histórica do homem. 
(PARO, 2001b, p. 17). 
 

 Para se ter uma Gestão Escolar democrática de fato, 

é necessário que todos os envolvidos no processo sejam 

participantes ativos. Participar no processo de tomada de 

decisão na escola implica participar na construção, 

execução e acompanhamento de sua proposta 

pedagógica. Implica ainda o conhecimento das intenções 

da escola no processo de formação de seus alunos. A 

aproximação da comunidade à escola pode conter ainda 

outra positividade, na medida em que seja convertida em 

possibilidade de demonstração do valor e importância de 

uma escola de qualidade e de sua contribuição para a 

construção de uma sociedade cujo valor fundamental seja 

o homem. Para estar articulada a um processo de 

democratização das relações de poder na escola, a 

participação da comunidade deve ocorrer em todo 
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processo de tomada de decisão no interior da instituição e 

não tão-somente no usufruto do direito à educação integral 

de alunos e comunidade, ou, o que é pior, apenas na 

execução de tarefas organizacionais previamente 

determinadas. No último caso, ter-se-ia a participação 

apenas na forma de colaboração da comunidade e não a 

participação na forma de “partilha de poder”, com vistas à 

democratização da gestão da escola e a promoção da 

emancipação tanto do aluno quanto dos pais. A 

participação da comunidade no processo de tomada de 

decisão na escola é atividade-meio e atividade-fim ao 

mesmo tempo, na medida em que propicia a melhoria da 

qualidade da educação, e, por meio dessa mesma 

participação, põe-se em ação uma espécie de exercício 

para a democratização das relações sociais em geral. 

Também a aproximação da comunidade à escola 

possibilita a percepção das deficiências dessa instituição 

social, de suas necessidades e importância enquanto valor 

social.  

Acerca dessas relações entre gestão democrática 

da escola e participação da comunidade, Vitor Paro relata 

que: 
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Se falamos “gestão democrática da 
escola”, parece-me já estar 
necessariamente implícita a 
participação da população em tal 
processo. Quando, entretanto, 
destacamos a “gestão democrática da 
escola”, para examinar as relações 
que tal gestão tem com a comunidade, 
parece-me que estamos imputando a 
ela um caráter de exterioridade ao 
processo democrático que se daria no 
interior da escola, como se, 
consubstanciada a democracia na 
unidade escolar, a comunidade fosse 
apenas mais um fator a ser 
administrado por meio das “relações” 
que com ela se estabelecessem. Se, 
todavia, concebemos a comunidade – 
para cujos interesses a educação 
escolar deve voltar-se – como o real 
substrato de um processo de 
democratização das relações da 
escola, parece-me absurda a 
proposição de uma gestão 
democrática que não suponha a 
comunidade como sua parte 
integrante. (PARO, 1997, p. 15-6) 

 
Portanto, promover a participação da comunidade na 

forma de “partilha de poder” deve ser compromisso 

daqueles que lutam pela educação como um dos 

mecanismos de emancipação humana. No entanto, esta 

não é uma tarefa fácil, mas que precisa ser enfrentada. 

 

3. OS GESTORES ESCOLARES 



 
 

Weldilene Aparecida da Silva Pires 

TransformarAção, São Paulo, v. 5 n.2, p. 1-28, fev. 2021 

19 

 

Os gestores escolares, constituem uma equipe de 

gestão que são os profissionais responsáveis pela 

organização e orientação administrativa e pedagógica da 

escola, da qual resulta a formação da cultura e ambiente 

escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores do 

desenvolvimento, da construção do conhecimento e da 

aprendizagem orientada para a cidadania competente. 

Para tanto, cabe-lhes promover a abertura da escola e de 

seus profissionais para os bens culturais da sociedade e 

para sua comunidade. Sobretudo devem zelar pela 

constituição de uma cultura escolar proativa e 

empreendedora capaz de assumir com autonomia a 

resolução e o encaminhamento adequado de suas 

problemáticas cotidianas, utilizando-as como 

circunstâncias de desenvolvimento e aprendizagem 

profissional. Nessa equipe de gestão tem destaque o 

diretor escolar, responsável maior pelo norteamento do 

modo de ser e de fazer da escola e seus resultados. Ela é 

também diretamente formada por diretores, assistentes ou 

auxiliares, coordenadores pedagógicos, supervisores, 

orientadores educacionais e secretários escolares. Aos 

diretores escolares compete zelar pela realização dos 
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objetivos educacionais, pelo bom desempenho de todos os 

participantes da comunidade escolar e atingimento dos 

padrões de qualidade definidos pelo sistema de ensino e 

leis nacionais, estaduais e municipais. Compete à gestão 

escolar estabelecer o direcionamento e a mobilização 

capazes de sustentar e dinamizar a cultura das escolas, 

para realizar ações conjuntas, associadas e articuladas, 

sem as quais todos os esforços e gastos são despendidos 

sem muito resultado, o que, no entanto, tem acontecido na 

educação brasileira, uma vez que se tem adotado, até 

recentemente, a prática de buscar soluções tópicas, 

localizadas, quando, de fato, os problemas são globais e 

inter-relacionados. 

Cabe assim aos diretores procurar mecanismos que 

possibilitem a superação dos obstáculos, muitos deles 

decorrentes da própria estrutura e organização dos 

sistemas de ensino e das unidades escolares. É preciso 

ainda articular e garantir a participação e não apenas a 

integração da comunidade escolar em instâncias 

colegiadas de decisão. 

Conforme ressalta Dourado (2005): 

[...] é fundamental garantir, no processo de 
democratização, a construção coletiva do 
projeto pedagógico, a consolidação dos 
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conselhos escolares e grêmios estudantis, 
entre outros mecanismos. Nessa direção, é 
fundamental a compreensão de que a 
construção de uma gestão escolar 
democrática é sempre processual e, portanto, 
em se tratando de uma luta política de 
construção, é eminentemente pedagógica. 

 

O diretor, na perspectiva democrática, não é o líder 

que conduz seus liderados numa relação sempre de 

concessão e de subordinação; mas, ao contrário, 

promove suas ações, exercita sua função na direção da 

construção de instâncias democráticas de deliberação 

(como conselhos escolares, grêmios estudantis e outras), 

garantindo assim que o exercício do partilhamento do 

poder não dependa da “sua pessoa”, mas da organização 

e mobilização da comunidade escolar. 

 

4. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Estudos sobre Administração Escolar diferenciam-na 

dos processos de gestão, ainda que os considerem 

complementares. No caso da Gestão Escolar, sua ênfase 

tem se baseado em estudos sobre os impactos positivos 

desta sobre a eficácia da escola. Nesse sentido, a exemplo 

do universo empresarial, também nas escolas têm se 
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incentivado “estilos de liderança” baseados em processos 

participativos e Gestões democráticas ao invés de modelos 

centralizados, hierarquizados e burocráticos. Atualmente, 

com a ascensão da perspectiva gerencial no campo da 

gestão educacional, atribui-se uma centralidade à questão 

da liderança do diretor na condução do trabalho na escola. 

Esse movimento integra-se com os processos de 

descentralização administrativa, instituídos com as 

reformas educacionais da década de 1990, e com a 

crescente responsabilização local pelos resultados da 

escola. Liderança escolar e democrática são conceitos que 

orientam a “nova gestão da escola”., no quadro das 

políticas educacionais brasileiras, de acordo com Fonseca 

(2003): 

A liderança constitui o elemento básico para 
que a escola possa construir seu projeto e que 
possa administrar suas carências financeiras 
com iniciativas próprias ou com o suporte da 
comunidade em que se localiza a escola. 
Trata-se de um modelo que se diferencia da 
abordagem administrativa tradicionalmente 
utilizada na escola pública e que a instiga a 
adotar o modus 
operandi do setor privado. [...] a liderança vem 
sendo apontada como elemento nuclear para 
o fortalecimento da autonomia escolar, sendo 
atribuída, prioritariamente, ao diretor. 
Documentos oficiais, elaborados com a 
participação do BIRD, apontam para a 
necessidade de capacitação de diretores como 
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fator determinante para a eficácia do 
atendimento escolar, pela capacidade de 
neutralizar o centralismo burocrático e para 
garantir um serviço 
mais condizente com as propostas 
descentralizantes da atual política educativa 
(FONSECA, 2003, p. 305). 
 

Por isso, a direção de uma escola que de fato se 

ampara em uma perspectiva de democratização da 

sociedade não desiste de estimular a participação da 

comunidade no processo de tomada de decisão. A 

escola deve ser um espaço de aprendizagem de 

participação, a partir da perspectiva de uma sociedade 

democrática. Novamente Le Boterf auxilia na 

compreensão desse princípio: 

Não se deve esquecer que, no fundo, 
aprende-se a participar, participando. 
Esperar que as comunidades estejam 
preparadas é correr o risco, então, de 
afastar sempre, para mais tarde, seu 
direito de participar. A aprendizagem 
da participação deve, principalmente, 
ser entendida como um processo de 
educação permanente a realizar-se no 
decorrer do próprio processo de 
participação. (LE BOTERF, 1982, p. 
130) 

Quando traça-se um paralelo entre o passado e a 

contemporaneidade, fica claro que avançou-se muito no 

que diz respeito a participação e empoderamento da 

comunidade escolar, que passou a ter uma participação 
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ativa no lugar de uma participação representativa. O 

caminho a ser percorrido é longo e tem-se que melhorar 

em muitos aspectos. Porém, houve mudanças 

significativas nos alunos, professores e gestores, trazendo 

mudanças e resultados diferentes dos alcançados em 

1930. 

E é preciso também ressaltar que a democratização 

do sistema de educação pública não depende somente de 

ações internas à escola, como a eleição direta dos 

diretores, ou o fortalecimento da participação da 

comunidade no conselho escolar, mas depende também 

de medidas de democratização em termos de estrutura do 

sistema, como a questão da forma de escolha e indicação 

dos membros dos conselhos municipais, estaduais e 

nacional de educação, que precisa passar para a forma 

paritária, na qual os governos e os diferentes segmentos 

da atividade educacional (sindicato dos professores da 

educação básica, pais de alunos, instituições de ensino 

superior) tenham o poder de fazer essa escolha, e que seja 

respeitada e garantida por lei.  

Para concluir, é preciso esclarecer que não há nesse 

artigo a menor pretensão de esgotar o assunto e muito 

menos que os tópicos elencados sejam compreendidos 
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como um receituário a ser seguido, mas, pelo contrário, 

trata-se apenas de um esforço de reflexão e síntese (que é 

sempre provisória) acerca do caráter necessariamente 

democrático de uma educação que se proponha 

emancipadora e, portanto, de qualidade. 
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