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Gestão Democrática

- CF/88: Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

-LDB: Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e  
da legislação dos sistemas de ensino;

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.

Art. 15. 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.



Gestão Democrática

- Plano Nacional de Educação:

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.



Gestão Democrática

A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da  

comunidade escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os aspectos da  

organização da escola.



Gestão Democrática

- Para a efetivação da gestão democrática na escola, devem ser observados os seguintes pontos
básicos, os mecanismos de:

• Autonomia da escola Financiamento das escolas

• Escolha dos dirigentes escolares

• Criação de órgãos colegiados

• Construção do PPP

• Participação da comunidade



Gestão Democrática

- Gadotti (1990) afirma que a gestão democrática conduz a exigência do cultivo da  

cultura de participação, do trabalho da coletividade, da ação do colegiado na realização de um  

bem para todos.

- Vieira (2005), esse modelo de gestão representa um importante desafio na

operacionalização das políticas de educação e no cotidiano da escola.



Gestão Democrática

PALAVRAS CHAVE

Participação coletiva

Respeito à pluralidade

Autonomia

Transparência


