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Resumo 

O Estudo proposto integra o currículo do curso de Pedagogia. O objetivo geral consistiu em analisar a 

gestão democrática no Sistema Municipal de Ensino de Mineiros nas categorias: eleições diretas de 

diretores escolares, escolha do quadro de funcionários da SME, Conselho Municipal de Educação e 

Conselhos Escolares. O sistema de governo em vigência nos anos que antecederam a Constituição Federal 

de 1988 foi marcado pela ditadura militar.   Nesse contexto a educação foi gerida de forma centralizadora 

e antidemocrática, onde professores foram perseguidos, presos, exilados e os militares assumiram a 

gestão de várias instituições de ensino no país. A década de 1970 e 80 foi marcada por inúmeras 

manifestações de trabalhadores, na defesa da volta da democracia, nesse contexto o foco era o clamor por 

eleições diretas para prefeitos e governadores, luta intensificada pelos trabalhadores em educação que 

também queriam a democratização da educação e acreditavam que uma das formas de efetivá-la seria por 

intermédio de eleições diretas para diretores escolares. “Além da garantia de gestão democrática na 

Constituição, o artigo 3º inciso VIII da LDB 9394/96” também legitimou tal desejo.  Regulamenta a forma 

como essa gestão pode se efetivar em cada sistema. O estudo é parte da pesquisa Banco de Dados da 

Educação municipal da UNIFIMES no ano de 2015.  
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Introdução 

Os últimos anos de ditadura militar vividos no Brasil na década de 1970 e 1980 foram marcados por 

manifestações sociais de diferentes segmentos na defesa da redemocratização do país, via eleições diretas 

para os cargos públicos de prefeitos e governadores. A partir de 1988 os municípios foram incluídos como 

ente federado podendo criar organizar o seu próprio Sistema de Ensino e deliberar sobre a forma de gestão 

democrática a adotar na educação municipal. 



 O estudo em evidencia pretende identificar o perfil da gestão democrática e participativa no Sistema 

Municipal de Ensino de Mineiros. O texto consta de três etapas distintas.  A primeira traz um estudo 

conceitual e histórico das categorias: gestão democrática, Conselho Municipal de Educação, Conselhos 

Escolares e Eleições diretas para diretores. A segunda analisa a gestão democrática no Sistema Municipal 

de Ensino de Mineiros A terceira traz uma reflexão sobre o processo de gestão democrática do Sistema 

Municipal de Educação nos últimos cinco anos. 

 

Metodologia  

 É do nosso conhecimento que o município de Mineiros foi um dos pioneiros na implantação de 

eleições diretas para dirigentes escolares.  Em contrapartida demorou 14 anos para criar o seu Sistema 

Municipal de Educação, que foi instituído pela Lei nº 1461/2010. No municipio existe uma pesquisa sobre 

o Sistema de Ensino ate o ano de 2008, antes da sua criação. Esta pesquisa pretende analisar a gestão a 

partir de 2008 após a criação do Sistema. 

 A metodologia selecionada para o desenvolvimento deste trabalho pautou-se num estudo 

bibliográfico, e documental onde será feito consultas na legislação, nacional. Estadual e municipal.  

Objetivando maior agilidade na dinâmica da pesquisa, foi estabelecido um cronograma de execução com 

a definição de ações a serem realizada durante o desenvolvimento da mesma. O primeiro consistiu na 

solicitação de autorização ao Secretario Municipal de Educação para a coleta de dados, o levantamento 

do referencial teórico leituras e elaboração do projeto. Em seguida aprovou-se o projeto e estabeleceu o 

cronograma para a coleta analise dos dados, revisão e construção do texto final que depois de concluído 

e revisado será encaminhada a banca pública, depois da revisão final deve ser entregue em CD PDF no 

núcleo de monografias da instituição.   ,  

 

Resultados e discussão 

A gestão democrática nas escolas foi conquistada nos anos de 1980 por intermédio da luta dos 

trabalhadores culminando com o fim da ditadura. Momento em que a sociedade brasileira organizada, 

cansada de ser reprimida pela longa ditadura militar clamava nas ruas pela democratização do país. 

 Os estudos de Silva (2015) revelam, nesse período houve intensos e diferentes movimentos 

sociais organizados em diferentes regiões do país em defesa da redemocratização do Brasil, uma das 

fortes campanhas era em prol de eleições diretas para prefeitos e governadores.  As intensas 

manifestações sociais em defesa da democracia nesse período trouxeram ganhos a população brasileira 

como já citados anteriormente. A sequencia de conquistas podem ser assim apresentas: (1988) 

Constituição Federal, (1996) a LDB, (2001) Plano Nacional de Educação e em (2004) o ECA, em quase 

todas essas leis, o desejo pela gestão democrática se manifesta.  Em torno desses atos legais os Sistemas 

Municipais se organizaram e programaram suas politicas públicas de gestão participativa.   E com isso, 



aconteceu a deliberou e a criação do Conselho Municipal de Educação em todos os municípios com a 

finalidade gerir o seu Sistema de Educação próprio.  

A organização da Educação Municipal de Mineiros iniciou na década de 1970, período de 

mudanças na economia do municipio em decorrência da implantação na região da lavoura mecanizada 

com plantio de soja, sorgo, algodão e milho. Nesse sentido o município teve que se organizar para oferecer 

educação as pessoas que aqui chegavam de várias regiões do país em busca de trabalho, bem como a 

mudança do homem do campo para a cidade. 

 O processo de democratização da educação iniciou na década de 1990 com a instituição de 

eleições diretas para diretores escolares em todas as escolas municipais, por meio da lei municipal nº 

434/1990 processo nunca interrompido, por voto facultativo e direto dos serventes, professores, 

funcionários e alunos alfabetizados.  Foram também instituídos em todas as Escolas os Conselhos 

Escolares. 

Em 1997 foi criado o Conselho Municipal de Educação que, coordenou a construção do primeiro 

Plano Municipal de Educação no ano de 2003, e coordena a construção do segundo. Embora a escolha 

dos diretores escolares seja feita por eleições diretas, o cargo de Secretario de Educação Municipal é de   

confiança do prefeito. O quadro de funcionários e especialistas da SME, é de confiança do Secretário e 

com o aval do Prefeito Municipal. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A gestão democrática na educação municipal em parte está garantida nos documentos do Sistema 

Municipal de Ensino como: eleições diretas para dirigentes escolares, Conselho Municipal de Educação, 

Sistema Municipal de Ensino, Plano Municipal de Educação, não foi garantido o processo de gestão 

democrática no Sistema a escolha do Secretário e a constituição do quadro de funcionários e especialistas 

da a SME   é de confiança do poder executivo.  Pode-se afirmar que o Sistema Municipal de Ensino de 

Mineiros é democrático?  
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