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RESUMO  

Este artigo propõe-se mostrar os desafios das unidades de ensino frente à construção de uma 
política de descentralização do poder. O objetivo é fazer uma reflexão sobre a gestão 
democrática nas escolas do município. A metodologia empregada neste artigo foi por meio de 
pesquisa de campo com entrevistas e documental através de registros feitos pela secretaria de 
educação. Será apresentado um breve conceito sobre a gestão democrática e seus aspectos 
legais, suscitando a importância da democracia no contexto educacional e a participação 
efetiva dos envolvidos, para que esses possam entender a necessidade dos diretores, 
professores, pedagogos, na consolidação da gestão participativa. Nessa perspectiva foi 
possível perceber quanto ainda falta para que a gestão realmente seja participativa.   

Palavras-Chave: Gestão participativa, democracia, descentralização. 

 

ABSTRACT 

This research proposes to show the challenges of teaching units facing the construction of a 
policy of decentralization of power. The aim is to reflect about the democratic management in 
municipality. The methodology used in this article was through field research, interviews and 
documentary records made by the Department of Education. It will be a brief concept of 
democratic management and its legal aspects, raising the importance of democracy in the 
educational context and effective participation of those involved, so that these can understand 
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the need of principals, teachers, educators, in the consolidation of participatory management. 
From this perspective it was possible to see what remains to be truly participatory 
management. 

Keywords: Participatory management, democracy, decentralization. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo salientar algumas indagações frente à gestão 

democrática no Município de Santa Luzia do Itanhi, Sergipe: Um novo olhar na visão do 

educador, o que é um anseio de toda comunidade escolar. Sabe-se que a Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 206 e a LDB 9394/96 em seu artigo 3º e 14 mencionam sobre a gestão 

compartilhada.  

A gestão compartilhada é uma conquista garantida em lei, que permite democratizar a 

gestão educacional, dando agilidade e autonomia para a elaboração e implantação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) em conformidade com a realidade e as necessidades de cada 

unidade escolar. Além deste fator, garante a participação de pais, alunos, professores e 

funcionários nas tomadas de decisões referentes às questões educacionais no âmbito da 

escola, abrangendo as dimensões administrativa, financeira e pedagógica, uma conquista 

gradativa de uma autonomia construída com base na coletividade.  

A aderência à prática de dividir o poder não é uma tarefa fácil. Poucos querem. Poucos 

Estados adotam esse princípio democrático. Em Sergipe, apenas quatro municípios até este 

momento aderiram ao processo democrático. Por essa razão, é muito difícil de imediato 

mudar uma concepção já enraizada há décadas de história.  

O município de Santa Luzia do Itanhi desde 2006 aderiu à gestão democrática.  Mas, 

há falta de compreensão e comprometimento de alguns segmentos sobre o que é ser uma 

escola democrática e quanto essa democracia ajuda o cidadão na convivência social. No geral, 

há desinteresse da comunidade escolar em participar dos conselhos e comissões. Há falta de 

entendimento das pessoas sobre a natureza da democracia, não só da sociedade civil, mas 

também por parte de alguns professores. 

Diante das questões apresentadas, fez-se necessário investigar as causas e motivos que 

levam a comunidade escolar a abrir mão de um direito tão importante como a gestão 

democrática na escola. Como os educadores e gestores têm compreendido a gestão 

democrática no município? Quais as razões que levam professores e diretores a não 
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interagirem completamente com a gestão compartilhada? Quais as dúvidas dos educadores 

sobre o processo da gestão democrática? Até que ponto a comunidade está inserida na 

consolidação dos conselhos escolares? 

A princípio, algumas hipóteses respondem às questões. Os pais e alunos dificilmente 

foram convidados a participar das decisões da escola. Agora, mesmo com o direito garantido 

em Lei, eles se sentem inibidos já que em tese os professores conhecem mais de educação.  

Professores e gestores, teoricamente, compreendem muito bem a gestão democrática, mas 

para quem já cumpre uma carga horária na escola, participar dos conselhos sem receber 

remuneração seria um possível motivo para levá-los ao desinteresse pela gestão democrática. 

Ou, talvez por ser algo novo na vivência escolar, pelo menos na prática, as pessoas ainda não 

estão preparadas para agirem democraticamente. Tudo isso podem ser respostas para tal 

desinteresse. 

Para se chegar às respostas buscaram-se leituras sobre o processo de democratização 

das escolas públicas do Município de Santa do Itanhi por meio de documentos com registros 

das atividades executadas pela Secretaria de Educação no processo de consolidação da gestão 

democrática. Autores como Wendel Freire, Heloisa Lück e Dermeval Saviani embasam esta 

pesquisa. 

Por ser uma pesquisa de campo, diretores, pedagogos e professores foram 

entrevistados sobre a gestão escolar. Os dados pesquisados foram analisados com o intuito de 

entender a compreensão das pessoas frente suas participações para concretização de uma 

sociedade democrática. 

A  conquista da autonomia nas escolas quando colocada em prática fortalece a  

participação efetiva e eficaz dos diferentes segmentos que contribuem para o 

desenvolvimento da educação. Sendo assim, faz-se necessário que a escola apresente 

também a autonomia no papel do gestor, pois essa prática poderá ser personificada através 

dos setores que compõem a escola. 

2 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A gestão educacional no Brasil segundo alguns pesquisadores do tema, iniciou uma 

luta por democracia na escola com maior expressão após a década de 80 com a promulgação 

da Constituição Federal em 1988 e a LDB em 1996, fazendo transparecer para os educadores 



 

4 

 

a possibilidade de autonomia. Com essa base legal, a educação começa uma longa jornada 

pela busca da concretização do que estava posto em Lei. 

A origem da palavra gestão advém do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere, cujo 

significado é conduzir sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer e gerar. Dessa 

maneira, gestão é geração de novo modo de administrar uma realidade, sendo, então, por si 

mesma democrática, pois traduz a ideia de comunicação pelo envolvimento coletivo, por meio 

da discussão e do diálogo. 

O termo “gestão democrática e educação” nos remetem imediatamente à 
idéia de estudos relacionados à administração escolar ou a como administrar 
uma escola de forma democrática. É com base nestes princípios que deve ser 
desenvolvida a concepção do gestor escolar que há a necessidade do diretor 
da escola se apropriar de informação para que este possa contribuir na 
construção de seres pensantes. (FREIRE, 2009, p. 34) 

Baseado em Lück (2010), a gestão democrática é uma forma de autonomia da escola 

quando se assume com competência a responsabilidade social de promover a formação de 

crianças, jovens e adultos, adequada às demandas de vida em uma sociedade em 

desenvolvimento, mediante aprendizagens significativas, a partir de decisões consistentes e 

coerentes.   

Muitos estudiosos da gestão escolar, a exemplo de Wendel Freire, Heloisa Lück e 

Dermeval Saviani, defendem a necessidade de se praticar a gestão participativa para 

acompanhar os grandes avanços que a sociedade contemporânea vem passando nos últimos 

anos. Avanços entre os quais podem ser citados: a globalização, os avanços tecnológicos, a 

rapidez e a quantidade de informações que têm sido geradas, enfim, o momento histórico 

atual e todas as transformações que vêm ocorrendo ao longo dos tempos em diversos 

aspectos. 

Em um processo de construção de uma democracia onde os princípios são liberdade, 

inclusão, autonomia e igualdade é preciso que os envolvidos sejam pessoas capazes de 

compreender estes pilares para que haja possibilidade de crescimento.  

É necessário que a gestão democrática seja vivenciada no dia-a-dia das 
escolas, seja incorporada ao cotidiano e se torne tão essencial à vida escolar 
quanto é a presença de professores e alunos. Para isso, há que se criar 
condições concretas para seu exercício. Condições essas que implicam, entre 
outras providências, em: construção cotidiana e permanente de sujeitos 
sócio-políticos capazes de atuar de acordo com as necessidades desse novo 
que-fazer pedagógico-político, redefinição de tempos e espaços escolares 
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que sejam adequados à participação, condições legais para encaminhar e 
colocar em prática propostas inovadoras, respeito aos direitos elementares 
dos profissionais da área de ensino. (CISESKI e ROMÃO, 1997, p. 66 - 67) 

 

No papel tudo muito bem. Mas na prática, a democracia é uma das questões que deixa 

muito a desejar pelo fato de que as pessoas ainda não se encontram aptas a viverem o 

processo democrático, pois este é um exercício que deve ser executado todo o tempo. 

Para Lück (2010, p. 73-74), diretores escolares dizem que “tem que fazer tudo 

sozinhos” que não encontram apoio para o trabalho da escola, uma vez que “os professores 

limitam-se a suas responsabilidades de sala de aula”.  

Vale ressaltar que em uma sociedade acostumada a ter seus gestores indicados pelo 

poder público, terá sempre um desafio a superar. Como a escola é um lugar ideal para 

construir a gestão democrática, é preciso que à frente dela tenha um gestor comprometido 

com a formação do cidadão e seja capaz de instigar em seus liderados a inquietação em 

consolidar este caminho árduo chamado gestão participativa.  

Contrariando o que dizem alguns gestores escolares, Lück (2010, p. 77-78) afirma que 

é muito comum se observar que os gestores que reclamam da incapacidade de professores em 

mudar sua percepção sobre o seu trabalho resistem às novas ideias [...]. 

Portanto, nesse novo modelo de gestão é preciso estar apto a enfrentar desafios. 

2.1 A escola como espaço de formação e participação 

A escola é lócus privilegiado da ação educativa, e, como espaço de formação tem 

como objetivo primordial desenvolver os educandos e educadores como um todo, em suas 

habilidades intelectuais, sociais, afetivas e éticas. Os professores como mediadores de toda 

essa caminhada, necessitam desta formação para se tornarem pesquisadores. 

A escola é um espaço onde tudo acontece. Ela não é um espaço neutro, nem deve ser 

um espaço de exclusão, pelo contrário, deve ser um espaço de produção de conhecimento, 

exercício da cidadania, de constituição, afirmação e produção de identidades.    

Para Canário (1998, 1999, passim), a escola constitui-se em um espaço essencial para 

a formação docente e para o desenvolvimento da identidade profissional do professor. 

A chave para a produção de mudanças (simultâneas) referentes aos 
professores e às escolas passa, então, a residir na reinvenção de modos de 
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socialização profissional – o que constitui o fundamento mais sólido para 
encarar como uma prioridade estratégica o desenvolvimento de modalidades 
de formação centradas na escola, por oposição e contraste com a oferta 
formalizada, descontextualizada e escolarizada que é dominante.  (id.1999, 
p.84) 

Nessa mesma ordem de argumentação, Nóvoa (2002) pondera que a formação 

contínua de professores se coloca entre dois eixos: o da pessoa do professor e o da 

organização-escola e seu projeto educativo. No primeiro caso, porque está em formação supõe 

investir em si mesmo por meio de um trabalho realizado com autonomia, visando à identidade 

profissional; no segundo, porque a mudança dos professores se faz no quadro das instituições, 

por meio de projetos articulados às suas necessidades.   

É preciso que a escola adote um currículo que seja adequado à realidade e ao tempo de 

cada estudante, que incentive o professor a ousar e a se superar. Um currículo que transforme 

a escola em espaço de criação, produção e ação dos saberes, seja escola pública ou privada. 

Sobre o assunto, Freire (1996. p. 35) afirma que é preciso entender que é próprio do 

pensar certo, a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou 

acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o 

cronológico, mas ciente do da responsabilidade. 

Sobre formação continuada no que se refere aos professores, a LDB incisos II e V do 

artigo 67 garante “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; e período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 

incluído na carga de trabalho”. 

Se é um direito, cabe a todos, em especial o professor e seu representante legal, a 

defesa de sua implementação como possibilidade real da melhoria da qualidade da educação 

que terá como beneficiário direto o aluno, razão de existência da escola, e em seguida o 

professor, escola e sociedade. 

2.2 Projeto Político Pedagógico  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, põe em questão a construção do 

PPP, no sentido de reconhecer a capacidade da escola de planejar e organizar sua ação política 

e pedagógica a partir da gestão participativa em todos os segmentos da comunidade escolar, 

num processo dinâmico e articulado. 
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A elaboração do PPP é uma exigência legal da escola e visa dar um novo significado à 

vida e à atuação da escola, na medida em que essa construção se dá a partir da necessidade de 

estruturar propostas que norteiem as práticas educacionais. É um processo contínuo que vai se 

construindo ao longo do percurso de cada instituição de ensino.  

Projeto político pedagógico é um instrumento de trabalho que mostra o que 
vai ser feito, quando, de que maneira, por quem para chegar a que resultados. 
Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes da educação 
nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo 
seu compromisso com a clientela. É a valorização da identidade da escola e 
um chamamento à responsabilidade dos agentes com as racionalidades 
interna e externa. Esta ideia implica a necessidade de uma relação contratual, 
isto é, o projeto deve ser aceito por todos os envolvidos, daí a importância de 
que seja elaborado participativa e democraticamente. (VEIGA, 2001, p. 
110) 

O PPP é uma política da escola. Política aqui pode ser entendida como uma maneira 

de pensar e agir que deve se dá de forma coletiva, onde todos os personagens direta ou 

indiretamente, pais, professores, alunos, funcionários, corpo técnico-administrativo são 

responsáveis pelo seu êxito. Assim, sua eficiência depende, em parte, do compromisso dos 

envolvidos em executá-lo. 

É um projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. É político por considerar a escola como um espaço de formação de 

cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. É também pedagógico porque define e 

organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

Por ter muitas informações relevantes, o PPP se configura numa ferramenta de 

planejamento e avaliação que todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem 

consultar a cada tomada de decisão. É um documento vivo e eficiente na medida em que serve 

de parâmetro para discutir referências, experiências e ações de da escola. 

Existindo projeto pedagógico próprio, torna-se bem mais fácil planejar o ano 
letivo, ou rever e aperfeiçoar a oferta curricular, aprimorar expedientes 
avaliativos, demonstrando a capacidade de evolução positiva crescente. É 
possível lançar desafios estratégicos, como: diminuir a repetência, introduzir 
índices crescentes de melhoria qualitativa, experimentar didáticas 
alternativas, atingir posição de excelência. (DEMO, l998, p. 248) 
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Contrapondo com o que afirma Demo (1998), nas escolas de Santa Luzia do Itanhi 

ainda existem muitas escolas sem PPP e as que têm enfrentam dificuldades por parte da 

população que não se sente atraída a colaborar na concretização da democracia, pois alguns só 

se sentem seduzidos quando obtém lucros ou benefícios próprios. 

Para Vasconcellos (2000), mesmo que no começo do processo de discussão poucos 

participem com opiniões e sugestões, o gestor não deve desanimar. Os primeiros participantes 

podem agir como multiplicadores e, assim, conquistar mais colaboradores...  

A comunidade escolar deve apropriar-se do que lhe é de direito, participando das 

decisões da escola para criar a ideia de pertencimento.  

O fato de a lei determinar que cada escola construa seu Projeto Político Pedagógico 

não assegura o exercício da autonomia que precisa ser exercida com a participação de 

gestores, professores, pais, alunos, funcionários e representantes da comunidade escolar e 

local, numa perspectiva mais ampla e focada nas especificidades de cada unidade escolar. 

Nesse processo a escola precisa ser capaz de elaborar, programar e avaliar seu PPP, 

propiciando assim uma educação de qualidade e exercendo sua autonomia pedagógica.  

3  ANÁLISES E DISCUSSÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS DE 

SANTA LUZIA DO ITANHI 

A eleição para diretores é um dos caminhos que melhor materializa a luta contra o 

clientelismo e o autoritarismo na administração escolar. Durante muitos anos tem sido uma 

bandeira de luta a favor da gestão democrática do ensino público do país. 

Com o intuito de atender os anseios da democracia, o município de Santa Luzia do 

Itanhi tem buscado construir uma visão diferente com a implementação da Gestão 

Democrática. O município através da Lei de gestão democrática nº 710 de 2006, deu início ao 

processo de descentralização da gestão escolar, partindo do princípio em que a comunidade é 

parte integrante na condução da democratização. 

Com a lei, o município proporcionou à educação uma nova era, dando o direito à 

sociedade civil de participar do processo de escolha dos diretores, tendo estes um mandato 

com duração de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual período. Junto a esse processo 

também foram criados os conselhos escolares com objetivo de inserir a sociedade civil na 
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escola, visando traçarem soluções para construção de uma educação voltada ao crescimento 

da cidadania, com colaboração dos professores.  

Sobre a inserção da comunidade nos destinos da escola visando à construção de um 

espaço agradável e almejando a valorização de cidadãos críticos e participativos do progresso 

do seu ser social, Saviani (1999, P. 87) afirma que só é possível o processo educativo em seu 

conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade 

no ponto de partida e a democracia como realidade do nosso ponto de chegada.  

As pessoas cada vez mais necessitam cooperar com as outras para atingirem objetivos. 

Administrar é coordenar grupos em atividade social. A participação da sociedade na condução 

da gestão é fator de suma importância para assegurar o desencadeamento das ações. Nesse 

sentido Bastos (2009, p. 147) afirma que numa gestão escolar democrática e participativa, na 

perspectiva emancipatória, existe um movimento de participação, que tanto pode ser 

proveniente do interior da escola quanto de fora dela, que pode ser desconstrução da 

subalternidade. 

Outro fator importante ressaltar é que a gestão participativa não se resume em eleições 

ou escolha do diretor escolar. É preciso muito mais do que isso. Nesse sentido, dentro da 

escola é evidente a necessidade dos conselhos escolares participarem não só como um mero 

ouvinte, mas sim, contribuindo no desenvolvimento ali proposto, fazendo com os demais a 

proposta pedagógica da escola e legitimando a autonomia tão almejada.  

O conselho escolar constitui-se em um mecanismo de gestão da escola que tem por 

objetivo auxiliar nas tomadas de decisão em todas as suas áreas de atuação, proporcionando 

diferentes meios para se alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos 

os seus aspectos, pela participação de pais, professores, alunos e funcionários.  

Baseado em Lück (2010), através do envolvimento dessas pessoas na condução dos 

trabalhos, a escola ganha em democracia, mas não quer dizer que haja harmonia, pois no 

embate de ideias, estas partes passam a buscarem soluções juntas, mas para isso é preciso 

maturidade para entender o desafio ao qual estão envolvidos. 

Os gestores escolares eleitos em Santa Luzia do Itanhi recebem votos de quatro 

segmentos que compõem a escola: professores, pais, alunos e servidores civis. Cada segmento 

representa 25% dos votos, isto quer dizer que se a escola tiver apenas um servidor civil, por 

exemplo, este representa ¼ do percentual de votos. 
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Os conselhos escolares são compostos por nove membros, sendo dois alunos, dois 

pais, dois professores, dois funcionários civis e o gestor da unidade de ensino que é membro 

nato.  

O processo de escolha dos conselheiros segue os mesmos princípios democráticos 

estabelecidos para a eleição do gestor escolar. Os candidatos são votados pelos seus 

segmentos, depois de eleito qualquer um dos membros pode vir a ser o presidente do conselho 

dentro do processo de votação dos seus membros, desde que seja maior de 18 anos. Os alunos 

a partir de 14 anos de idade têm a voto. 

Assim como o diretor escolar, os membros eleitos para o Conselho Escolar têm um 

mandato de dois anos podendo ser reconduzidos por igual período.  

O professor nessa caminhada é peça fundamental na conscientização do educando, 

mostrando que o cidadão politizado é capaz de contribuir para o avanço e a transformação do 

seu meio.   

A participação efetiva na escola pressupõe que os professores, coletivamente 
organizados discutam, analisem a problemática pedagógica que vivenciam 
em interação com a organização escolar e que a partir dessa análise 
determinem caminhos para superar as dificuldades que julgarem mais 
carentes de atenção e assumam compromisso com a promoção de 
transformação nas práticas escolares. (LÜCK, 2010 p. 33-34) 

Concordando com o que afirma Lück (2010), um conselho escolar se torna atuante 

quando há consciência política dos envolvidos para não se tornar apenas conferente de notas 

fiscais ou validar decisões já tomadas pela direção.  

Atendendo aos direitos do professor, a Secretaria Municipal de Educação de Santa 

Luzia do Itanhi materializa este direito através de Atividades Pedagógicas e de Estudos na 

Escola (APEE) - como um direito que trará inúmeros benefícios para o professor e para a 

escola, privilegiando um espaço de formação. 

Para a Secretária Adjunta de Educação, a APEE passa pela percepção de que este 

espaço será de construção do conhecimento e de formação do professor e não de punição, e 

tão pouco um espaço de faz de conta, mas que seja algo agradável para o professor num 

ambiente estimulador. 
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Os demais segmentos que compõem a escola e os Conselhos Escolares também 

participam de formações para compreenderem como se processa as práticas da gestão 

democrática.  

A lei garante à sociedade reivindicações que foram conquistadas depois de muitos 

anos de luta. Na prática as pessoas não usufruem desses direitos. 

Ao analisar as respostas dos entrevistados sobre a gestão democrática foi possível 

perceber o quanto diretores, professores e pedagogos compreendem a gestão escolar numa 

perspectiva democrática e o quanto estes ainda estão distantes de uma vivência de liberdade e 

autonomia.  

Diante das falas dos diretores eleitos pela comunidade escolar nota-se que na maioria 

falta segurança para exercer o cargo com o discernimento democrático, estando essas pessoas 

não conseguindo serem descentralizadoras das idéias.  Esse é um grande desafio para os 

gestores pela própria exigência de atenção, conhecimento e habilidades.  

Como tudo na vida tem seus avanços, mesmo que de forma lenta, é possível constatar 

avanços na mentalidade de alguns gestores, que priorizam a identidade escolar e  sua 

autonomia como ponte para que haja a ruptura necessária nos paradigmas ultrapassados e 

intoleráveis como práticas escolares. 

Um dos diretores entrevistados disse que é difícil agir de forma democrática diante do 

comportamento que as pessoas adotam no dia a dia. O diretor disse que quem mais deveria 

participar seria os professores, mas que estes fogem desse compromisso porque é uma 

atividade a mais na sua rotina de trabalho. Por outro lado, o diretor compreende que a 

democracia só é consolidada com todos dando contribuições para condução dos trabalhos.  

Na visão de LÜCK (2010), este é um dos momentos que faz parte da gestão 

compartilhada, mas, não significa a democracia, pois esta necessita do envolvimento da 

comunidade escolar e do gestor eleito o espírito de cooperatividade. 

Ao questionar uma das pedagogas da rede escolar sobre o que entendia por gestão 

democrática ela disse que a eleição para eleger o gestor escolar consolida a democracia na 

escola.  

Para um dos professores entrevistados a eleição para diretor é apenas o início da 

caminhada rumo ao espaço de autonomia da sociedade civil em poder escolher os dirigentes, e 
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que é preciso o envolvimento de todos. Segundo ele, na prática as pessoas ainda não estão 

preparadas para a democracia.  

Para a coordenadora da gestão democrática no município, a eleição para diretor é um 

mecanismo para que a comunidade venha a se apropriar do espaço. Nessa perspectiva é 

evidente a falta de compromisso por parte de alguns segmentos.   

A maioria dos Conselhos Escolares não funciona a contento, pois pais e alunos não 

tinham o hábito de participar das decisões da escola e agora, mesmo com o direito garantido 

em Lei, eles se sentem inibidos por não terem os mesmos conhecimentos que os professores. 

Os professores por sua vez, em grande maioria, fogem de participar dos conselhos e o maior 

motivo é porque passa a ter uma responsabilidade e um compromisso a mais. A prática da 

gestão democrática na escola, também é algo novo e diante disso as pessoas ainda não estão 

preparadas para agirem democraticamente.  

Relacionado à gestão democrática o município de Santa Luzia do Itanhi deu à 

comunidade escolar um grande poder: o direito de apropriar-se daquilo que lhe pertence.  

Falta a praticidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entender como funciona a gestão democrática em determinada rede de ensino faz-se 

necessário fazer um apanhado sobre conceitos, o que dizem estudiosos sobre o assunto e 

práticas de atuação dentro de um processo democrático.  

Diante das leituras que foram feitas e dados constatados, foi possível perceber que a 

democracia embora estreitamente vinculada à ideia de lei e ao constitucionalismo, não deve se 

resumir simplesmente à igualdade jurídica, no caso da escola, também depende da 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar.  

Nos trabalhos cotidianos, pela forma como gestores, professores e comunidade escolar 

têm si manifestado frente à gestão escolar nesse novo paradigma, é perceptível que muitas 

pessoas ainda não estão cientes do poder que tem uma gestão democrática na escola. São 

muitos desafios. Alguns acreditam que apenas ao eleger o gestor escolar já se caracteriza a 

gestão democrática. É um grande equívoco. Esse é apenas um passo. 

É importante frisar que por as pessoas ainda não estarem totalmente preparadas para 

entenderem a gestão compartilhada, não as impedem de quererem participar e garantirem os 

seus direitos. E consequentemente aprenderem. 
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Viver a Gestão Democrática não é algo fácil, mas sua prática implica em conquistar a 

própria autonomia. Essa caminhada traz a descentralização do poder, o crescimento 

profissional e a valorização da escola, da comunidade e consequentemente do gestor e da 

equipe que está envolvida no processo. Nesse sentido, o gestor e s c o l a r  não cairá no risco 

d e  assumir a culpa pelo fracasso sozinho quando algo der errado ou ser o único responsável 

pelo sucesso. 

A  Gestão Democrática perpassa também por formar parcerias concretas e 

comprometidas, no sentido de proporcionar maiores opções de elevar o conhecimento de seus 

alunos, com objetivos pautados em valores humanos.  

Entendendo que a gestão democrática é uma forma de gerir uma instituição de maneira 

que possibilite participação, transparência e democracia, a escola deve garantir esse processo 

através da constituição do Conselho Escolar, elaboração do Projeto Político Pedagógico de 

maneira coletiva e participativa, definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade 

escolar; divulgação e transparência na prestação de contas; avaliação institucional da escola, 

professores, dirigentes, estudantes, equipe técnica; eleição direta para diretor escolar. 

Comentar a Gestão Democrática é acreditar em uma educação que visa contribuir 

socialmente para o progresso e, logo, em uma escola construída através da ação coletiva. 

Assim, se o propósito é formar cidadãos dignos e responsáveis, a gestão democrática é o  

meio mais eficaz para qualquer administrador escolar.   
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