
META 19: Gestão Democrática
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Gestão Democrática na legislação
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princípio constitucional (art. 206, VI, CF);
o direito do estudante contestar, por meio de recurso, critérios avaliativos (art. 53, III,

ECA);
o direito de organização e participação de crianças e adolescentes em entidades

estudantis (art. 53, IV, ECA);
o direito dos pais ou responsáveis de participar da definição das propostas educacionais

e ter ciência do processo pedagógico (art. 53, parágrafo único, ECA);
o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (art. 3º, III, LDB);
 a participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola (art. 14, I,

LDB);
 a participação da comunidade escolar em conselhos escolares (art. 14, II, LDB);



Gestão Democrática na legislação
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 a participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas instâncias de atuação
da comunidade escolar (art. 28, VII, da Lei Brasileira de Inclusão);

 “promoção do princípio da gestão democrática da gestão pública” (art. 2º, Lei n.
13.005/2014 – PNE);

 a promoção de conferências municipais, estaduais e nacional de educação (art. 6º, Lei n.
13.005/2014 – PNE);

Art. 9º da Lei n. 13.005/2014 define o prazo de dois anos para aprovação de leis locais
disciplinando a gestão democrática da educação pública nos sistemas de ensino.



Gestão Democrática não se resume à eleição de diretor!

4

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de
acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos
regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de
Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como
efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de educação;
19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios
estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por
meio das respectivas representações;
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19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos
municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros,
assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira
nos estabelecimentos de ensino;
19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como
aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o
provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão.



Meta 19 do PNE

6

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

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes
federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua
abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a
nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem
como a participação da comunidade escolar;
19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares
na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores
escolares;



Eleição direta? Julgados do STF
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ADI 123:
“É inconstitucional o dispositivo da Constituição de Santa Catarina que
estabelece o sistema eletivo, mediante voto direto e secreto, para escolha dos
dirigentes dos estabelecimentos de ensino. É que os cargos públicos ou são
providos mediante concurso público, ou, tratando-se de cargo em comissão,
mediante livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo”.

ADI 2997:
“É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de
instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da
comunidade escolar”.



Julgados STF
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ADI 6543 e ADI 2997 – respeito ao princípio da gestão democrática.

A Suprema Corte, embora vede a eleição direta como forma única de indicação
do diretor de unidade escolar, não fechou a porta para que o legislador
ordinário experimente outras formas de seleção que contemplem a
participação da comunidade escolar e, com isso, harmonizem o direito à livre
nomeação do Chefe do Poder Executivo dos cargos em comissão com o
princípio da gestão democrática do ensino público.



Nota técnica n. 001/2021/CIJ
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Objetivo: Oferecer subsídio teórico-
normativo para hipótese de
provimento do cargo de Diretor de
Unidade Escolar, de forma a
compatibilizar o princípio
constitucional da gestão
democrática do ensino com a
prerrogativa do Chefe do Poder
Executivo de nomear e exonerar
livremente cargos em comissão.

Disponível em: https://www.mpsc.mp.br/noticias/em-nota-tecnica-mpsc-sustenta-que-diretor-de-escola-
publica-deve-ter-qualificacao-tecnica-e-ser-escolhido-com-a-participacao-da-comunidade-escolar-
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• Pela gestão democrática do ensino público compreende-se que a escola está
inserida na comunidade que a envolve, por isso, há uma exigência
principiológica de que as decisões pedagógicas e administrativas precisam ser
tomadas, a tempo e modo, privilegiando a participação de estudantes, mães,
pais, responsáveis, professores, equipe pedagógica, órgãos colegiados e demais
trabalhadores da educação e representantes da sociedade civil organizada, para
que a integração comunitária seja efetiva e atenda aos interesses de todos os
envolvidos, sobretudo a garantia da aprendizagem e a efetivação do direito à
educação pública de qualidade das crianças e adolescentes residentes no
território abrangido pelo estabelecimento escolar.



O cargo de diretor
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O parecer “Base Nacional de
Competências do Diretor Escolar”(n.
4/2021, aguardando homologação)
do Conselho Nacional de Educação
ressalta a necessidade do domínio
de conhecimento pedagógico,
administrativo, político e prático
que gera impacto majoritário no
papel desempenhado pela escola.



Competências do diretor e governança na educação
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• Matriz de 10 Competências Gerais é subdividida
em 4 Dimensões, 18 Competências e 104 Atribuições

1. Coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, pedagógica, pessoal e relacional, e
administrativo-financeira, desenvolvendo ambiente colaborativo e de corresponsabilidade, construindo
coletivamente o projeto pedagógico da escola e exercendo liderança transformacional e focada em objetivos bem
definidos.
2. Configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe, incentivando o estabelecimento de ambiente
escolar organizado, e produtivo, concentrado na excelência do ensino e aprendizagem e orientado por altas
expectativas sobre todos os estudantes.
3. Comprometer-se com o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o conjunto de aprendizagens
essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito, valorizando e
promovendo a efetivação das Competências Gerais da BNCC e suas competências específicas, bem como demais
documentos que legislam a educação brasileira.



Competências do diretor e governança na educação
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• 4. Valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, promovendo
formação e apoio com foco nas Competências Gerais dos Docentes, assim como nas
competências específicas vinculadas às dimensões do conhecimento, da prática e do
engajamento profissional, conforme a BNC-Formação Continuada, mobilizando a equipe
para uma atuação de excelência.

• 5. Coordenar o programa pedagógico da escola, aplicando os conhecimentos e práticas
que impulsionem práticas exitosas, pautando-se em dados concretos, incentivando clima
escolar propício para a aprendizagem, realizando monitoramento e avaliação constante
do desempenho dos estudantes e engajando a equipe para o compromisso com o projeto
pedagógico da escola.

• 6. Gerenciar os recursos e garantir o funcionamento eficiente e eficaz da organização
escolar, realizando monitoramento pessoal e frequente das atividades, identificando e
compreendendo problemas, com postura profissional para solucioná-los.



Competências do diretor e governança na educação
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• 7. Ter proatividade para buscar diferentes soluções para aprimorar o funcionamento da escola, com
espírito inovador, criativo e orientado para resolução de problemas, compreendo sua responsabilidade
perante os resultados esperados e sendo capaz de criar o mesmo senso de
responsabilidade na equipe escolar.

• 8. Relacionar a escola com o contexto externo, incentivando a parceria entre a escola, famílias e
comunidade, mediante comunicação e interação positivas, orientadas para o cumprimento do projeto
pedagógico da escola.

• 9. Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação, promovendo o respeito ao outro
e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem.

• 10. Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a
abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivo, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir
esses valores.



Gestão Democrática: consulta à comunidade + qualificação técnica
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• A recomendável consulta à comunidade escolar para informar e orientar a
autoridade nomeante acerca da pessoa mais qualificada para ser investida no
cargo/função de Diretor Escolar, ainda que possa comedir a livre nomeação (mas
nunca a livre exoneração), não tem aptidão para malferir a Constituição, desde
que não caracterize a promoção de eleição direta; pelo contrário: a consulta filia-
se à determinação principiológica do art. 206, VI, da Constituição Federal.

• O município, ao regular o método de escolha do diretor escolar, deve também
criar condições favoráveis para que os candidatos tenham oportunidade de
demonstrar conhecimentos específicos para bem desempenhar a função e
também estimular a qualificação técnica dos diretores escolhidos, em formação
inicial e continuada.

• Como fazer? Não existe fórmula pronta – diversos modelos possíveis.



Modelos existentes
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 Santo Amaro da Imperatriz, que, por meio da Lei n. 2.786/2020, dispõe sobre
a gestão democrática do ensino público municipal.

 Forquilhinha, que, de forma mais simples, estabeleceu um processo seletivo,
por meio do Decreto n. 228/2018, que aprova edital que estabelece critérios
técnicos, de mérito e desempenho e a participação da comunidade escolar
para a seleção de candidato ao cargo de diretor.

 Secretaria de Estado da Educação (SED), regulado pelo Decreto n. 194/2019.



Gestão Democrática e distribuição de recursos
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• A própria redação da Meta 19 do PNE associa a efetivação da gestão
democrática à adoção de critérios técnicos de mérito e desempenho, e sua
primeira estratégia prioriza transferências voluntárias aos entes que
considerem critérios técnicos de mérito e desempenho para a nomeação de
diretores, assim como veio a determinar o art. 14, §1º, I, da Lei do Fundeb.

• Distribuição do ICMS: artigo 158, p. único, III, da CF (EC 108/2020)

Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades
e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso III docaputdo art. 5º desta Lei.
§ 1º As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão:
I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a
partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente
em avaliação de mérito e desempenho;



Em resumo: 
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1) A eleição direta para Diretor de Escola é uma prática
reconhecidamente inconstitucional, por ferir prerrogativa da autoridade
competente de livre nomeação e exoneração;
2) A consulta à comunidade escolar, em suas várias configurações
possíveis, com a finalidade de informar a escolha do Chefe do Poder Executivo
para provimento no cargo ou função de Diretor da Escola segue primado
constitucional da gestão democrática do ensino público, previsto no Plano
Nacional de Educação, que irradia suas normas aos planos subnacionais;



Em resumo: 
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3) A gestão democrática comprovadamente contribui para a melhoria da
aprendizagem;

4) O município que ainda não adequou sua legislação sobre o processo de
escolha de diretor escolar ao princípio da gestão democrática do ensino pode se
achar em situação de mora legislativa inconstitucional;

5) O processo de escolha deve também privilegiar e estimular a
necessidade de qualificação técnica para exercer as funções do cargo de Diretor
de Escola, bem como atrelar o exercício da função a um plano de gestão escolar
ou instrumento semelhante, alinhado, na medida do possível, às metas e
estratégias pertinentes do Plano Municipal de Educação.
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RECOMENDAR ao(à) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) do Município de [Município do fato], no intuito de conferir
eficácia normativa ao que estabelece o art. 9º da Lei n. 13.005/2014, a Meta 19 do Plano Nacional de Educação,
bem como a meta correlata do Plano Municipal de Educação que determina a efetivação da gestão democrática do
ensino na rede pública municipal, e assim resolver a mora legislativa do Município, elaborar e aprovar, no prazo de
6 (seis) meses, norma municipal que estabeleça a gestão democrática e a qualificação técnica na escolha de
Diretor Escolar, atrelando o exercício da função a um plano de gestão escolar ou instrumento semelhante,
alinhado, na medida do possível, com as metas e estratégias pertinentes do Plano Municipal de Educação.
Nesse sentido, ciente da configuração da rede municipal de ensino, cumpre esclarecer que a mora legislativa
poderá ser solucionada com a publicação de Lei Municipal, Decreto do Executivo Municipal, ou até mesmo
resolução do Conselho Municipal de Educação, preferencialmente elaborados com prévia discussão com a
comunidade interessada, podendo inclusive se inspirar nos modelos citados na Nota Técnica que integra esta
recomendação.
RECOMENDA-SE igualmente a substituição dos atuais Diretores de Escola, indicados em desconformidade com a
Constituição Federal, com os Planos de Educação e com a legislação de regência, no prazo de 6 (seis) meses após a
aprovação da normativa acima mencionada, por aqueles escolhidos na forma estabelecida na nova
regulamentação.
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Muito obrigado!
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude

cij@mpsc.mp.br
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