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RESUMO 
 
O presente artigo de natureza bibliográfica, 
aborda a gestão democrática na educação 
brasileira.  Analisa o poder, a educação e a 
gestão escolar desde o Brasil colonial até a 
Constituição de 1988. Discute como o 
sistema de governo influenciou a formação e 
posturas adotadas pelo diretor escolar ao 
longo da história do Brasil. Aborda o 
destaque que a gestão democrática recebeu 
a partir da Constituição Federal de 1988 e da 
Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional de 1996. E busca compreender 
porque a gestão democrática ainda não é 
uma realidade plenamente estabelecida na 
escola apesar da legislação que a incentiva.  
 
Palavras-chave: Constituição. História da 
Educação. Gestão Democrática. Gestor 
Escolar. 
 

ABSTRACT 
 
This article bibliographical addresses the 
democratic management in Brazilian 
education. Analyzes the Power, Education 
and School Management from the colonial 
Brazil to the Constitution of 1988. It discusses 
how the system of government influenced the 
formation and positions taken by the school 
director throughout the history of Brazil. It 
addresses the highlight that the democratic 
management received from the National 
Federal Constitution of 1988 and the 
Guidelines Law and Education Base 1996. 
And seeks to understand why the democratic 
management is not yet a fully established 
reality in school despite legislation that 
encourages. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática na educação brasileira foi construída ao longo do processo de 

democratização do País. A gestão democrática permite descentralizar o poder decisório de uma 

única pessoa para uma efetiva participação dos demais integrantes da comunidade escolar. O 

diretor que antes tinha como principal função fiscalizar, controlar e ditar os rumos dentro da escola 

se apresenta com um novo desafio, ser um mediador da escola frente aos anseios da sociedade 

onde está inserida. 

O presente trabalho é uma revisão bibliográfica e busca compreender porque embora a 

gestão democrática respalda pela Constituição brasileira e pela LDB de 1996 ainda não está 

plenamente estabelecida na escola. Além disso, busca-se entender a postura centralizadora de 

decisão diante do novo modelo de gestão participativa da comunidade escolar.  
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Esta pesquisa apresenta um histórico da educação no Brasil e seus impactos e influências 

no diretor escolar. Aborda ainda os caminho percorrido pela democratização do ensino e da 

descentralização do poder decisório na escola. 

A implantação da gestão democrática na escola não é um processo fácil. Exigem-se 

mudanças, principalmente por parte do diretor escolar que foi moldado e influenciado pelos 

diversos modelos de gestão aplicados ao longo da história da educação brasileira. Além, disso 

outra mudança necessária o próprio engajamento de toda comunidade escolar. 

 

PODER, EDUCAÇÃO E A GESTÃO ESCOLAR NO BRASIL  

 

Jesuítico - A educação no Brasil teve início com a vinda dos primeiros padres jesuítas no ano de 

1549. Com o objetivo de promover a fé cristã, os jesuítas foram praticamente os únicos 

educadores no Brasil. Eles criaram uma rede de colégios de qualidade e alguns destes colégios 

ofereciam estudos equivalentes ao nível superior, para atender as demandas dos filhos da elite 

brasileira da época.  

A administração geral do ensino era executada em Roma e o provincial geral era o 

articulador entre Roma e as Colônias. Ele era o responsável pelo andamento dos colégios em 

todas as províncias e tinha a função de promover o estudo nas colônias e garantir o cumprimento 

das normas do Ratio Studiorum. “O Ratio simbolizava as formas de administração e organização 

dos currículos e métodos de ensino que orientavam os professores em suas aulas.” (CARVALHO, 

2010, p. 12) 

 

Pombalino - Esse período foi marcado com a expulsão dos padres jesuítas de Portugal e de suas 

Colônias em 1579. Como a educação dos jesuítas não atendia aos interesses de Portugal, o 

Marquês de Pombal aniquilou o sistema de ensino existente e criou as chamadas aulas régias de 

Latim, Grego e Retórica, cada aula régia era isolada e autônoma, com professor único. Também 

foi estabelecido o cargo de Diretor Geral de Estudos, instituiu concursos para admissão de 

professores, cargo de comissários para a inspeção e controle das escolas.  

Esse sistema teve fim em 1777 e poucas foram as mudanças na administração escolar até a 

vinda da família Real em 1808. 

 

Joanino - Com a chegada da família real portuguesa, D. João VI criou as Escolas de Medicina e 

Direito, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, Academias Militares e a Imprensa Régia. No entanto, 

a educação como ocorreu em outros períodos continuou a ter importância secundária. 

No que se refere a administração escolar nesse período se limitou ao atendimento dos 

interesses do governo, criando cursos superiores no intuito de atender as necessidades da corte.  
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 Imperial - Com a volta de D. João VI para Portugal e a proclamação da Independência por D. 

Pedro I, foi lançado Método Lancaster, ou “ensino mútuo” em 1823. O método consistia um grupo 

de dez alunos (decúria) recebendo treinamento de um aluno já treinado (decurião), sob a 

vigilância de um inspetor. (PINNA, 2006, p. 15) 

Em relação a administração do Ensino. Com o Ato adicional à Constituição em 1834, Os 

professores ficaram responsáveis pela administração e manutenção das escolas elementares por 

meio de uma junta de professores. O cargo de diretor só existia no segundo segmento. Em ambos 

os segmentos os professores eram subordinados ao Estado. 

 

República Velha - Na República Proclamada, a principal reforma foi a de Benjamim Constant que 

tinha como princípios norteadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade 

da escola primária. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde. No ano seguinte, o 

governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades 

brasileiras ainda inexistentes.  

Em 1932 um grupo de educadores lança à nação o manifesto dos pioneiros da educação 

nova, redigido por Fernando Azevedo e assinado por outros conceituados educadores da época. 

Nele “mencionava dentre outras questões, a falta de “espírito filosófico e científico na resolução 

dos problemas da administração escolar” como principal responsável pela “desorganização do 

aparelho escolar” (MANIFESTO, 1932). 

 Em 1934, a nova constituição dispõe, pela primeira vez, que a educação é direito de todos, 

devendo ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos. E é na década dos anos 30 que a 

trajetória da administração da educação toma um novo caminho, ou seja, “começamos a escrever 

um novo capítulo no campo da administração da educação” (SANDER, 2007, p. 425). 

 

Estado Novo - Em 1937 é outorgada uma nova constituição. A orientação político-educacional 

desse período, sugere a preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas 

atividades abertas pelo mercado. É enfatizado o ensino pré-vocacional e profissional. No entanto, 

a ciência, a arte e o ensino sejam livres à iniciativa individual e à associação ou pessoas coletivas 

particulares e públicas, tirando do Estado o dever da educação. 

No ano de 1942, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, para 

capacitar os aprendizes da indústria, valorizando o ensino profissionalizante. “O ensino ficou 

composto, neste período, por cinco anos no Ensino Primário, quatro no Ginasial e três de Colegial, 

podendo ser na modalidade clássico ou científico.” (PILETTI, 1996, p. 90) 

 

República Nova - Com o fim do Estado Novo surgiu uma nova constituição de cunho liberal e 

democrático. Na área da educação a nova constituição determinava a obrigatoriedade de se 
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cumprir o ensino primário. A nova constituição fez voltar o preceito de que a educação é direito de 

todos e no ano de 1946, foi regulamentado o ensino Primário e o ensino Normal, além de criar o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, atendendo as mudanças exigidas pela 

sociedade após a Revolução de 1930. No ano de 1950 em Salvador – BA, Anísio Teixeira 

inaugura o Centro Popular de Educação, dando início a sua ideia de escola-classe e escola-

parque. No ano de 1952 em Fortaleza-CE, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia uma didática 

nas teorias científicas de Jean Piaget: o Método Psicogenético.  

Nesse período, a administração escolar ainda refletia as ideias da administração industrial. 

Como administrador, o diretor escolar deve ser experiente e culto para exercer suas tarefas. O 

diretor da educação é a figura central, pois é ele quem “dirige o trabalho modelador de outras 

vidas, ajuda a progredir, mental e moralmente a comunidade inteira. É líder, condutor educacional 

de sua gente, o árbitro nos assuntos de educação ... Em suma, o diretor escolar que renova, deve 

ser educador, no mais amplo sentido do termo”. (LEÃO, 1945, p. 148 e 159). Esta tendência na 

administração escolar vigorou até a chegada do Golpe de 1964. 

 

Regime Militar - Com o golpe militar de 1964, “(...) professores foram presos e demitidos, 

universidades foram invadidas, estudantes foram reprimidos, presos e feridos e alguns foram até 

mortos. Os estudantes foram calados e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar, 

apoiado pelo Decreto-Lei 477.” (MORAES, 2011, p. 23) 

A administração escolar é marcada por profissionais autoritários. O diretor é autoridade por 

excelência na escola, ele “manda em virtude de uma lei que lhe dá esse direito e, também, porque 

mandar é uma das competências inerentes ao seu cargo” (RIBEIRO, 1986, p. 137). 

Durante o regime militar, o diretor escolar era a pessoa central do poder decisório na escola. 

Ele era visto como um guardião da lei e da ordem do sistema. Com os movimentos de 

democratização do ensino ganhando força com a democracia no País, o diretor escolar deve 

romper com o passado e aderir conscientemente os novos rumos da gestão escolar, a partir do 

novo contexto oriundo da Nova República. 

 

Nova República - Com a Constituição de 1988, houve amplo movimento pela redemocratização 

do País, sobretudo na educação. Busca-se desenvolver uma administração escolar, voltada à 

transformação social, através da participação da sociedade, contrapondo-se ao caráter 

conservador daquela administração pautada na racionalidade e tecnicista.  

Somado a este reconhecimento da função política da educação face aos novos rumos da 

sociedade, a luta pela democratização do Brasil na década de 1980 retoma a questão da 

democratização da escola pública, não somente pelo víeis de seu acesso, mas também pela 

democratização das práticas desenvolvidas em interior. Como consequência disso, tem-se a 
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aprovação do princípio de Gestão Democrática do Ensino Público na Constituição Federal 

Brasileira de 1988. 

No entanto, apesar da Constituição Federal de 1988 ter inscrito o termo Gestão 

Democrática, que foi referendado, posteriormente, por meio da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional-LDB de 1996, pode-se notar nos escritos atuais sobre gestão escolar que o 

termo administração continua sendo usado, porém, na maioria das vezes, com sentido 

diferenciado daquele historicamente utilizado, passando a agregar a dimensão político-

pedagógica.  

Gracindo e Kenski (2001, p 113) esclarece que: 

 
Os termos gestão e administração, [da educação] são utilizados na literatura 
educacional ora como sinônimos, ora como termos distintos. Algumas vezes, 
gestão é apresentada como processo dentro da Ação Administrativa; em outras, 
seu uso denota a intenção de politizar essa prática. Apresenta-se também como 
sinônimo de gerência, numa conotação neotecnicista, e, em discursos mais 
politizados, gestão aparece como a nova alternativa para o processo político-

administrativo da educação. 
 

No contexto da democratização do ensino preconizado pela Constituição de 1988 e das 

mudanças ocorridos na educação brasileira desde os Jesuítas até os dias atuais. O gestor escolar 

busca situar-se na legislação em vigor para adaptarem e remodelarem a escola pública dentro do 

novo conceito de gestão democrática. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

A gestão democrática surgiu com a Constituição Federal de 1988, com o processo de 

descentralização da gestão escolar e posteriormente, com a LDB de 1996 é que se definiram as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino como a elaboração e execução da proposta 

pedagógica e da ampliação progressiva da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira da escola. 

A participação na gestão escolar caracteriza-se pela participação de todos os envolvidos 

para que os objetivos traçados também por todos possam ser atingidos. Paro (2008, p. 17) 

corrobora com este pensamento ao afirmar que: “A participação da comunidade na escola, como 

todo processo democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a 

necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a 

realidade apresenta para a ação.” No entanto, construir um ambiente democrático não é tarefa 

fácil e, por esta razão, não é empreitada para apenas um elemento. “Uma gestão participativa 

também é a gestão de participação” (LIBÂNEO, 1996, P. 200). 

Com a gestão participativa o diretor escolar passa ser visto como interlocutor entre a escola 

e a comunidade e não mais um mero repassador das ideias do sistema governante. Ele gere a 
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escola compartilhando os problemas e encontrando soluções em parceria com os demais 

membros da comunidade escolar. Como forma de atender as demandas sociais da comunidade 

onde a escola está inserida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Até bem pouco tempo atrás, pensar no diretor escolar vinha à mente a lembrança de um 

profissional duro, controlador e ditador. O de relação truculenta com a comunidade escolar. Este 

modo ultrapassado de gestão, foi influenciado pelo sistema educacional exercido pelos jesuítas de 

observar e ouvir os professores passando pelo modelo oriundo do processo de industrialização e 

pelos diversos regimes e governos ao longo da própria história brasileira.  

Com a Constituição Cidadã de 1988, fruto dos movimentos sociais e democráticos, surge a 

gestão democrática na educação brasileira. No entanto, para estabelecer plenamente a gestão 

democrática nas escolas se faz necessário romper com modelos de administração escolar do 

passado e estabelecer uma gestão democrática por meio da participação de todos que formam a 

escola.  

Portanto, para que a gestão democrática na escola seja realidade, é preciso que a própria 

escola seja autônoma, que o gestor escolar compartilhe o poder decisório com a comunidade 

escolar. É preciso ainda que os pais estejam mais presentes na vida escolar dos seus filhos 

contribuindo para a formação daqueles que formarão a próxima geração. 
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