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RESUMO

O presente artigo é resultado de uma pesquisa cientifica cujo objetivo central visa abordar a gestão
democrática, como principio da educação nacional, presença obrigatória em instituição escolar. Neste
contexto, acredita-se que é a forma não violenta que faz com que a comunidade educacional se capacite
para levar a termo um projeto pedagógico de qualidade e possa também gerar “Cidadãos ativos” que
participem da sociedade como profissionais compromissados e não se ausentem de ações organizadas que
questionam a invisibilidade do poder. Foi constatada durante as leituras a necessidade da maior
participação efetiva nas instituições de ensino. Família, escola e comunidade deveriam está em maior
sintonia frente aos desafios encontrados e assim, efetivar a gestão democrática tão evidenciada, porém
distante das realidades observadas.
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ABSTRACT

This articles a result of scientific research whose main objective aims to address the democratic
management, as a principle of national education, compulsory attendanceinschools. In this context, it is
believed that it is then on-violent way that makes tenable the educational community to bring forward a
pedagogical project quality and canal so generate active citizens" to participate in society as professionals
committed and not be absent from organized actions that challenge the invisibility of power. Was observed
during reading sgreater the need for effective participation in educational institutions. Family, school and
community shouldis more in tune to the challenges encountered and thus effect the democratic
managementas evidenced, however distant from the realities observed.
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INTRODUÇÃO

No artigo 14 na Lei de Diretrizes e Bases os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática
do ensino publico 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.

O conceito de gestão está diretamente imbricado ao de administração. Por tanto,
no artigo em tela, estamos diante de um elemento da abordagem do campo da
administração da educação, através dos seus diversos níveis de entendimento. De
fato, o processo de democratização das várias perspectivas da gestão da
educação no Brasil está ligado aos movimentos de redemocratização do país.
Historicamente o centralismo administrativo do Estado brasileiro estendia-se aos
sistemas de ensino e às próprias escolas com repercussões diretas em sua
autonomia. O enfrentamento deste viés histórico-ideológico da administração
nacional e educacional envolveu corporações, associações, sindicatos, fóruns e
frentes nacionais em defesa da educação numa espécie de convergência de
movimentos com abrangência local, regional e nacional. Não é por acaso, então,
que a questão da gestão democrática da educação tenha sido marcada por uma
forte textura ideológica, esgotando-se, não raro, na luta pela eleição direta de
diretores. Esta fase que marcou as décadas de 80e 90 parece superada à medida
que a compreensão da expressão gestão democrática do ensino publico foi
adquirindo uma compreensão mais elástica no âmbito de uma esteira de critérios,
processos, procedimentos, atividades, instrumentos, estratégias de ação e metas
que, extrapolando a unidade escolar, avançam sobre as políticas educacionais e
sobre o próprio planejamento da educação. Hoje o nível da compreensão envolve
uma gama de elementos constitutivos da gestão educacional, dentre os quais se
podem destacar: governo escolar descentralizado e colegiado; autonomia
financeira e pedagógica; participação de diferentes segmentos na escolha da
direção, a saber: professores, alunos, pais ou responsáveis, funcionários,
representantes da comunidade. (CARNEIRO, 2010, p.167-168).

A gestão democrática do ensino público tem evoluído de acordo com o contexto e com o próprio
entendimento das comunidades da relevância da educação e da função social da escola. Saviani enfatiza
que:

A democracia tem de ser a perspectiva principal de uma escola; portanto só é
possível considerar o processo educativo em seu conjunto, sob a democracia
como probabilidade no ponto de partida e a democracia como realidade, no ponto
de chegada. (SAVIANI, 1982:63).

Podemos afirmar que a democracia na escola por si só não tem perspectiva. Só fará sentido se estiver
vinculada a uma percepção de democratização da sociedade. Essa tríplice aliança; escola, família e
sociedade de que tem papéis fundamentais no sucesso da gestão democrática escolar.

Para que essa teoria venha se manifestar de uma forma prática no cotidiano escolar deve-se levar em
conta que democratizar é trabalhar com o conflito. Conflito tanto instituição escola, como as relações que
a mesma estabelece com a comunidade, com a sociedade como um todo. Sabemos que é um processo
difícil, mas é evidente que a gestão democrática é o melhor antídoto para resolução desses conflitos.
Quanto mais a escola ou o sistema escolar consegue ampliar a sua participação no agir da ação coletiva
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como um todo, envolvendo-se e analisando de forma refletiva e discursiva os problemas escolares, (para
que venha advogar a autonomia), abrindo a escola para a participação da comunidade escolar, para a
participação de pais, alunos, profissionais da educação, o papel dos gestores e funcionários da instituição
será mais significativo. Uma escola autônoma é aquela que envolve não só os alunos e professores no
processo democrático como também abre- se para acolher sugestões da comunidade; os familiares, os
alunos, por exemplo – que está no seu entorno.

O conceito de Autonomia está etimologicamente ligado à ideia de autogoverno,
isto é, à faculdade que os indivíduos (ou as organizações) têm de se regerem por
regras próprias [e de que] a autonomia pressupõe a liberdade (e capacidade) de
decidir, ela não se confunde com a independência“ [na medida em que a]
autonomia é um conceito relacional [...] sua ação se exerce sempre num contexto
de interdependência e num sistema de relações (BARROSO, 1998:16).

Quanto mais a escola ou o sistema escolar consegue ampliar sua participação na ação coletiva como um
todo se envolvendo e analisando de forma reflexiva e discursiva os problemas existentes no ambiente
escolar, o papel dos gestores e funcionários da instituição seria mais produtivo nos seus compromissos
com a sociedade. Abrindo as portas das escolas, para essa participação e essa vivencia democrática será
possível perceber um crescimento mais rápido, na forma mais maleável de lidar com esses conflitos. Pode
até ser a longo prazo e de forma lenta, mas de exercícios contínuos e persistentes a escola alcançará se
envolver e efetivar a gestão democrática. E à medida que isso ocorre, busca - se aprimorar as formas de
lidar com o conflito. Para Freire só se aprende democracia fazendo democracia pela pratica da
participação, pois:

Ninguém vive plenamente a democracia nem tampouco ajuda a crescer, primeiro,
se é interditada no seu direito de falar, de ter voz, de fazer o seu discurso crítico,
seguindo, se não se engaja, de uma ou de outra forma, na briga em defesa deste
direito, que no fundo, é o direito também a atuar. (FREIRE, 1993:88)

AS DIMENSÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL.

As atuais reflexões sobre a gestão democrática da escola, já superam o reducionismo da escolha eletiva
dos diretores, para fundamentar-se na compreensão da profunda interdependência, da ação comunicativa
das pessoas entre si e destas com o ambiente. Essa compreensão constrói uma nova concepção de poder,
não mais situado na qualidade do sujeito, em que escolha eletiva dos dirigentes escolares torna-se uma
parte importante na construção da gestão democrática. Gestão democrática é o processo de coordenação
das estratégias de ação para alcançar os objetivos definidos e requer liderança centrada na competência,
legitimidade e credibilidade. A gestão da escola e do município, por sua natureza, é um processo de
coordenação de iguais, não de subordinados. Em boa medida, portanto, escolher os rumos e a qualidade
dos processos de gestão da escola.

Definir rumos, objetivos, diretrizes e estratégias de ação é tarefa coletiva, seja pelo exercício da
democracia direta, sempre que as circunstância permitirem, seja pela democracia representativa, cujos
fóruns privilegiados são os conselhos. Caminhar nesse rumo implica competência técnica e
responsabilidades específicas dos atores, definidas na estrutura de cargos e funções.

A gestão democrática deve, dessa forma, ser compreendida não apenas como um princípio do novo
paradigma, mas também como um objetivo a ser sempre perseguido e aprimorado, além de configurar-se
como uma prática cotidiana nos ambientes educativos. Nesse sentido, constrói - se um cidadão capaz de
também colocar – se frente à sociedade em que vive, como um participante consciente de sua inserção
social. Para a superação da visão diminuta, simplificadora e reprodutiva que a gestão da educação
encarnou durante várias décadas, consequência do paradigma positivista, Lück (1997) apresenta cinco
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mudanças que considera fundamental para que a gestão da educação possa vir a ser uma gestão
democrática e assim, cumprir seu papel social. São elas: da ótica fragmentada para a ótica globalizadora;
da limitação de responsabilidade para sua expansão; da ação episódica para o processo contínuo; da
hierarquização e burocratização para a coordenação; da ação individual para a coletiva.

Depreende – se dessa proposta que a gestão democrática da educação precisa ser um processo contínuo
de coordenação da prática educacional coletiva, que desenvolve de forma não fragmentada, num dado
contexto histórico. E, certamente todos os aspectos apontados têm suporte num novo paradigma para a
gestão democrática da educação, em que tem destaque, seu caráter mediador e transformador da
realidade. Ratificando essa posição, Paro (1997) demonstra que a gestão da educação

Pretende dar conta do real de forma mais precisa, tomando a atividade
administrativa em seu caráter mediador na busca de fins estabelecidos pelo
homem. Dessa forma, entra no rol das preocupações da administração, na escola,
tudo que diz respeito ao processo pelo qual se busca alcançar os fins educacionais
estabelecidos. "Por conseguinte, é objetivo de estudo da administração, em igual
medida, tanto a coordenação do esforço humano envolvido quanto à organização
e racionalidade do trabalho que se realiza para atingir os resultados desejados.
(PARO, 1997).

Nesse sentido, o caráter transformador que está subjacente ao conceito de gestão da educação precisa
estar refletido em todo o processo, isto é, em tudo que diz respeito ao processo pelo qual se busca
alcançar os fins educacionais estabelecidos (Paro, 1997), em todas as dimensões dessa prática:
pedagógica, financeira, de pessoal, de material e patrimônio. Todas precisam estar organizadas para
transformar a realidade, na busca do atingir os fins previstos na proposta educacional.

Há muita discussão de gestão democrática no âmbito da administração das escolas públicas de educação
básica no Brasil. Mas pouco se vê a sua verdadeira implementação. Podemos dizer que, em grande parcela
delas, a realização da gestão democrática resume- se basicamente à eleição de diretores e diretoras.
Grande é o discurso, pouco é a prática. As eleições de diretores é um instrumento fundamental. Mas nós
descobrimos que não bastam as eleições de diretores, que o processo de participação está além da
escolha democrática pelo voto. Que a lei se dá pelos colegiados deliberativos. É preciso construir um
Projeto Político Pedagógico, que se dá pela centralização do aspecto administrativo pedagógico, que se dá
finalmente pela construção de uma autonomia pelas unidades escolares em relação às Políticas Públicas.
Não no sentido do afastamento dessas escolas, dessas políticas. Ao contrário, porque a escola precisa está
comprometida com as políticas nacionais.

A gestão democrática na escola é formada por alguns componentes básicos; Elaboração do Projeto Político
Pedagógica 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 (a). Contudo, a democracia,
mesmo com suas imperfeições e limitações, tem se mostrado como a forma de governo que mais vem ao
encontro da ideia utópica de uma sociedade justa e igualitária.

Transpondo a questão da democracia para o âmbito escolar, constatamos que “(...) uma escola não é
democrática só por sua prática administrativa. Ela torna-se democrática por suas ações pedagógicas e
essencialmente educativas” (Fonseca, 1944, p.49)

É necessário instrumentalizar a escola e o município de forma a garantir as condições necessárias ao
sucesso de sua prática educativa. Importante destacar que, assim como não existe um currículo pronto
(modelo) que esteja adequado à velocidade de cada município e de cada escola, da mesma forma, o
município e a escola não terão, de inicio, todas as condições destacadas, tornando imperativo que os
gestores educacionais estabeleçam metas e ações que objetivem criar essas condições. Isto quer dizer que
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o Plano Municipal e o Projeto Político-pedagógico da escola, ao terem a elaboração e o desenvolvimento do
currículo como centro, precisam manter e ampliar em termos quantitativos e qualitativos os meios
necessários para garantir a qualidade do processo educativo, dentre os quais se destacam: Professores em
quantidade suficiente para atender a toda demanda; política de valorização do magistério; professores
com formação técnica adequada e politicamente consciente de seu importante papel social; pessoal de
suporte pedagógico e de apoio administrativo em quantidade e qualidade suficientes; materiais
pedagógicos e equipamentos auxiliares necessários ao trabalho docente; prédios, salas e espaços
educativos em condições satisfatórias (ventilação, iluminação, tamanho, mobiliário); recursos financeiros
necessários para a manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) administrados de forma democrática.

A democracia sugere a reflexão sobre a educação e a comunicação que queremos. Dessa forma, ao
constatarmos que a sociedade brasileira é formada por diversos segmentos e grupos sociais que possuem
diferentes condições materiais e existenciais, e por isso interesses contraditórios e opostos, inferimos que
é impossível que a educação sirva neutra aos diversos interesses. Uma escola democrática é aquela que
por entender o seu caráter político, ultrapassa práticas sociais alicerçadas na exclusão, na discriminação,
na apartação social que inviabilizam a construção do conhecimento; por perceber a dimensão humana do
processo ensino-aprendizagem, aposta no crescimento pessoal e interpessoal vinculado às relações sócio
históricas em que se dá esse processo; por considerar que o fato de administrar uma escola tem uma
dimensão técnica, preocupa-se em organizar, numa ação racional, intencional e sistemática, as condições
que melhor propiciem a realização de sua finalidade, lembrando sempre que este aspecto não é neutro
nem apenas instrumental.

Quando todas essas dimensões se articulam, eleger o/a diretor/a da escola, buscar a participação mais
expressiva de professores, pessoal de apoio administrativo, pais, responsáveis, alunos no cotidiano da
escola e oferecer á população educação de qualidade, que é direito de todos, é algo que se constrói na
própria dinâmica do processo. A gestão da escola pública passa, necessariamente, pelo entendimento de
que administrar uma escola é possibilitar que crianças e jovens, de quaisquer camadas sociais, se
apropriem do conhecimento e construam valores e que isso só ocorrerá se ela se organizar
pedagogicamente para isso. Um conceito fundamental para pensar a educação é o de Projeto, pois ele se
recusa a considerar a escola como um modelo ideal, pronto e acabado. Uma escola como um modelo ideal
e não flexível não existe, uma vez que ela vai se construindo nas contradições do seu cotidiano, que
envolve situações diversas, correlações de força em torno de problemas, impasses, soluções, vivenciadas
a cada momento. Assim, uma instituição como a escola precisa ter o seu Projeto Político-Pedagógico. A
dimensão política do Projeto é fundamental porque educar, segundo Freire (1999): é um ato político; a
formação do sujeito ético-histórico; do cidadão que tenha condições de fazer sua inserção comprometida
na sociedade são premissas da educação emancipatória, necessária para o ser humano sair da
mediocridade (Kant, 1980).

A dimensão pedagógica, presente no próprio “saber fazer” do processo ensino-aprendizagem, é
imprescindível, pois a construção e sistematização do conhecimento e dos saberes se viabilizam através da
ação pedagógica; a gestão, a organização do processo de trabalho, a prática docente, as ações coletivas, a
cultura organizacional, o envolvimento da comunidade são espaços/instâncias pedagogizados.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.

À medida que a sociedade evolui politicamente e democraticamente, muitos desses seus aspectos se
reorganizam. É exigido do estado uma nova postura na condução da sua política e suas ações. A ideia da
escola pública como um bem público. E a garantia da escola pública para todos e a garantia de que essa
escola seja de qualidade. Uma qualidade socialmente referenciada. Essa é uma grande mudança que
devemos fazer hoje na visão de qualidade. E um dos obstáculos maiores a implantação da proposta de um
Projeto Pedagógico nessa concepção inovadora, participativa, coletiva, de ruptura de protagonismo.
Agente encontra a questão da resistência, porque o novo dá medo. O novo implica não repetir o velho.
Existem algumas dificuldades e resistência por parte de algumas pessoas que estão envolvidas na escola.
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Mas muitas coisas já mudaram, muitos professores estão se abrindo para o novo, mudando sua prática
pedagógica. Quando nos deparamos com a definição de metas para uma nova educação pública,
percebemos avanços e retrocessos. As ações devem promover mudanças a fim de ampliar as relações da
escola com a comunidade. Para isso são exigidos novos comportamentos. Percebemos o avanço do
envolvimento da comunidade como um todo. O envolvimento dos pais, de outras pessoas da comunidade,
as parcerias que se apresentam nas escolas, para que possa desenvolver o projeto. A escola tem que
buscar parcerias na comunidade para sobreviver, e possa desenvolver todos os seus trabalhos que a está
se propondo fazer (A escola que queremos). Queremos uma escola viva, onde possamos
Aprender-Aprender Aprender a ser. Aprender a fazer. 1-Organizar e dirigir situações problemas; 2-
Compreender para onde se encaminha o ofício de professores; 3-Trabalhar em equipe, compartilhando,
motivando e explorando potencialidades. 4-Utilizar mídias integradas no contexto educacional.
5-Administrar sua própria formação continuada. 6-Definir o que é mais importante no processo ensino
aprendizagem. O que eu vou ensinarO que eu quero aprender7- ser um eterno aprendiz. 8- Desenvolver
competências e habilidades fundamentadas em uma cultura tecnológica. 9- Administrar a progressão das
aprendizagens. 10- Comunicar-se a distância por meio da telemática.

A partir dessas perspectivas, a educação como prática libertadora tem no diálogo sua forma de efetivação,
pois esse é uma relação horizontal entre sujeitos, que: “nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (...)
o diálogo é, portanto o indispensável caminho, não somente nas questões vitais para a nossa ordenação
política, mas em todos os sentidos do nosso ser”. (Jaspers apud Freire, 1983:108)

Assim, a formação dos indivíduos críticos e conscientes de suas possibilidades de atuação no contexto
social implica a relação dialógica “enquanto prática fundamental, de um lado á natureza humana e à
democracia; de outro, como uma exigência epistemológica” (Freire, 2003 a: 123).

O papel do conselho escolar enquanto mecanismo de gestão colegiado na escola, que expressa à vontade
da comunidade escolar e local na formulação e aplicação do Projeto Político Pedagógico, bem como na
gestão administrativa, financeira e pedagógica. Devemos abordar um ponto a ser exigido dos Conselhos
de Educação e dos conselheiros é a presença ética no domínio da educação como serviço público. A eles se
aplicam os princípios postos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência... Responsáveis por autorizações, reconhecimentos tornam-se co-responsáveis na
medida do rigor e do zelo com que se submetem a esses princípios e os aplicam em seus atos. Aos
conselhos de Educação e aos Conselhos de Controle Social cabe, dentro de suas atribuições, a busca
incessante do diálogo entre Estado e todos os setores implicados, interessados e compromissados com a
qualidade da educação escolar em nosso país. A eles incumbe trilhar a via de mão dupla que vai do Estado
à Sociedade e desta para aquela. Aos conselhos Escolares cabe aprofundara busca da qualidade dos
estabelecimentos e palmear o caminho que vai da comunidade à escola e vice- versa.

O Projeto Político-Pedagógico de uma escola, para conseguir contemplar as referidas dimensões, precisa
ter compromisso com a qualidade, enquanto um atributo que a leva a ser reconhecida, como uma
instituição que se produz na tensão entre repetição e inovação, isto é, entre a transmissão de
conhecimentos historicamente construídos e a produção de novos conhecimentos/saberes. Por isso
mesmo, considera-se que a elaboração de um Projeto Político-Pedagógico tem de partir, necessariamente,
de uma concepção de educação. Essa concepção é que se constitui como o referencial teórico, que deve
nortear os procedimentos, processos, atividades, organização administrativa e pedagógica, estruturação
curricular, organização dos tempos e espaços da escola. Toda escola deve ter definhada, para si mesma e
para sua comunidade escolar, uma identidade e um conjunto orientador de princípios e de normas que
iluminem a ação pedagógica cotidiana. O PROJETO POLÍTICO PEDADAGÓGICO vê a escola como um todo
em sua perspectiva estratégia, não apenas em sua dimensão pedagógica. É uma ferramenta gerencial que
auxilia a escola a definir suas prioridades em metas educacionais e outras concretas, a decidir o que fazer
para alcançar as metas de aprendizagem, a medir se os resultados que foram atingidos e a avaliar o
próprio desempenho. O PPP é uma ação internacional, comprometido sócio-político no sentido de
compromisso com a formação do cidadão, para um tipo de sociedade e pedagógico: no sentido de definir
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as ações educativas e as características necessárias às escolas para que essas cumpram seus propósitos e
sua intencionalidade. Legalmente, observamos que a gestão democrática está amparada tanto pela
Constituição Federal (CF 05/10/1988), quanto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
Educação (PNE-Lei n. 10.127,09/01/2001).

Na CF, no Cap.III, que se intitula “Da Educação, da Cultura e do desporto”, o Art. 206, o item VI afirma a
“gestão democrática do ensino público, na forma da lei”; e, ainda, no item VII, “garantia de padrão de
qualidade”.

A LDB/96, no Art. 3, item VIII, reafirma tal ideia utilizando os termos: “gestão democrática do ensino
público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino”. E os artigos 12 a 15 da mesma lei
reafirmam a autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, a importância da elaboração
do Projeto Político – Pedagógico da escola, acentuando a importância da articulação com “as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola” (Art. 12, item VI).

Para isso é preciso ter presente o processo educativo se realizando na sala de aula, não nos gabinetes
burocráticos. É lá que se concretizam as políticas educacionais (Bordignon, 1993; 156); perceber que o
novo paradigma de gestão precisa resgatar o papel e o lugar da escola como centro e eixo do processo
educativo autônomo. Se o conceito fundamental da cidadania é o exercício da autonomia, a construção da
emancipação, uma escola subserviente, mera reprodutora de ‘’ordens’’ e decisões elaboradas fora de seu
contexto, não cumprirá sua finalidade. A escola autônoma é aquela que constrói no seu interior o seu
projeto, que é a estratégia fundamental para o compromisso com sua realidade. É bem verdade que a
estrutura legal e jurídica e as demandas do sistema educacional impõem, muitas vezes, condicionantes
que limitam a escola na definição de políticas e diretrizes e no acompanhamento de ações. Mas, mais do
que lamentar os espaços não cedidos pelo sistema, por meio do planejamento, as escolas e os sistemas
municipais podem agir pró-ativamente, explorando os espaços que esses condicionantes não tolhem e
criando novos, negociados com o ambiente, garantindo sua legitimidade e gerando mecanismos de
salvaguardas amortecedoras dos impactos negativos.

A autonomia só é verdadeira e duradoura quando conquistada. As leis são, por natureza, conservadoras. A
ação é que deve ser inovadora, criando o ambiente para as leis avançarem. A quem pertence a escola
pública Se não houver a consciência de que a mesma pertence ao público, que constitui a escola e seu
entorno, não haverá como envolver seus segmentos, desencadear a efetiva participação. Se escola e seus
objetivos pertencerem ao diretor, ao governo, não há por que o professores, os funcionários, os agentes
da comunidade se sentirem comprometidos com ela. Finalmente, a participação requer a posição de
governantes, não de meros coadjuvantes, ou seja, requer espaço de poder. Portanto, ela só é possível em
clima democrático. Participação é condição para a gestão democrática, uma não é sem a outra. Ambas são
fundamentos de um clima organizacional positivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário educacional em pleno século XXI ainda encontramos entraves que se diz respeito à gestão
democrática escolar apesar de que muitos dos que estão inseridos no processo democrático da educação
visam a melhoria de uma instituição escolar no projeto político pedagógico, articulando a autonomia,
cidadania, gestão participativa com desafios e possibilidades de alcançar justamente uma escola
democrática participativa. Quanto a Constituição Federal e LDB que trata da Gestão Democrática ainda há
uma defasagem nas escolas públicas em diferentes locais. De acordo com a pesquisa, professores e
pesquisadores preocupados vêm refletindo e debatendo no intuito de propor novos olhares sobre as
políticas educacionais na gestão democrática escolar. Para que aconteça uma real gestão participativa e
democrática na escola, é necessário cumprir as metas e diretrizes do Projeto Político pedagógico onde
deve haver uma participação ativa dos profissionais da educação, tais como: diretores, supervisores,
coordenadores, professores, aprendizes e a comunidade na tomada de decisões do ambiente escolar, pois
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sem isso de nada adianta ter uma Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que concede autonomia à
comunidade pedagógica, autonomia essa que é construída de forma contínua de modo a atender a
comunidade escolar e extra-escolar. Até porque a educação não está para atender aos interesses de uma
minoria, pelo contrário, ela deve atingir a sociedade em geral, pois só assim pode-se fazer da escola um
espaço verdadeiramente democrático.
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