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RESUMO:  

Este artigo tem por objetivo a partir de uma concepção ampla e sistemática da 

problemática educacional, identificar como a gestão democrática promove a 

redistribuição de responsabilidades, incentiva a idéia de participação, do trabalho em 

equipe, decide sobre as ações que serão desenvolvidas, analisa situações e 

promove confronto de idéias mobilizando as pessoas a participarem 

conscientemente nas novas concepções assumidas no plano social. Num primeiro 

momento, apresenta-se um sucinto histórico sobre a gestão democrática da 

educação, mostrando o movimento da sociedade brasileira e dos profissionais da 

educação para incorporá-la, como um princípio, na legislação brasileira. 

Independentemente da posição dos atores escolares todos devem entender que a 

gestão democrática baseia-se na ação coletiva, capaz de ser viabilizada se governo, 

escola e comunidade unidos, participarem coletivamente, dividirem 

responsabilidades, o que depende da vontade individual de transformar a própria 

consciência, autocrítica e humildade para aceitar a diferença como condição para o 

diálogo em conjunto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo no presente artigo é ampliar as referências iniciais que se tem 

sobre a Gestão Democrática, delimitando-a ao campo da Gestão Escolar. 

Vimos neste estudo a possibilidade de reunir os subsídios teóricos e 

conhecimentos históricos que demarcam o referido tema, na perspectiva de que o 

mesmo venha se constituir em elemento de ampliação das discussões que se 

apresentam neste campo. 

Para tanto, faze-se uma breve contextualização histórica, através da qual se 

resgata alguns elementos de reflexão que subsidiam a gestão escolar democrática e 

se traça um panorama geral do tema em questão. 

O estudo também tem como objetivo, alertar para a necessidade de todas as 

instituições escolares, familiares e sociedade, estarem envolvidas na causa. Isto 

porque, somente através de uma grande união, haverá forças para se garantir o 

acesso e a permanência dos sujeitos numa escola de qualidade. 

A exploração da temática surgiu diante da verificação de que a questão é de 

grande relevância já que os movimentos de luta por mudanças na educação ganham 

peso neste período, a despeito das contradições que caracterizam os mesmos. 

Assim, o referencial teórico foi organizado a partir de análises de conteúdos 

relevantes para o estudo. 

 

2. GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 
  

A tentativa de implantação efetiva da autonomia escolar e da gestão 

democrática da escola se deu, especialmente, após o movimento estudantil de 68 no 

mundo ocidental, como uma forma restrita, mas efetiva de realização da utopia dos 

jovens daquela década. Escolas livres ou alternativas surgiram especialmente nos 

Estados Unidos e na Inglaterra como instrumento de superação da escola 

tradicional, tecnicista e burocrática do Estado. Ainda nos Estados Unidos, 

começaram a florescer as escolas confessionais católicas como instituições mais 

eficientes que as escolas públicas. No Canadá criaram-se inúmeras escolas 

comunitárias que até hoje são administradas pela comunidade e mantidas pelo 

poder público.  
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No Brasil, sempre existiram experiências isoladas de gestão colegiada de 

escolas vinculadas a iniciativas isoladas de alguns educadores que logo eram 

interrompidas quando estes deixavam a escola, por isso, não repercutiu sobre o 

sistema de ensino como um todo (VIANNA, 1986)1. 

Nos anos 70, em pleno regime militar, surgiram escolas alternativas que 

buscavam autonomia institucional diante da burocracia e do controle estatal. Neste 

momento algumas escolas se constituíram como cooperativas outras como 

comunitárias e outras ainda como cooperativas e comunitárias. Houve também, 

dentro do próprio sistema ditatorial, a participação de alguns políticos dissidentes 

que nos seus mandatos como prefeitos disseminaram algumas escolas que se 

abriram à participação da comunidade. “Todas estas escolas concebiam uma 

alternativa e/ou resistência da sociedade civil à burocracia do sistema de ensino 

oficial precário e ineficiente”2.  

Na década de 80, praticamente no mundo inteiro, começou um forte 

movimento de descentralização e de busca de autonomia e gestão colegiada nas 

escolas dos sistemas públicos de ensino. A experiência pioneira começou em 1975, 

na cidade de Edmonton, no Canadá, onde se implantou uma gestão baseada na 

escola com crescente expansão da autonomia financeira, pedagógica e 

administrativa. Em seguida, alguns estados americanos e algumas províncias da 

Austrália começaram a adotar política parecida. Nessa época, seguiu na Inglaterra 

um processo de descentralização e de transferência de autonomia para as escolas 

públicas. 

O discurso brasileiro seguiu esta mesma tendência mundial. Em 1982, ainda 

no regime militar, os governadores dos estados eleitos pelo povo trouxeram avanços 

importantes na direção da gestão democrática e da autonomia das escolas.  

Por outro lado, os educadores organizaram-se em associações profissionais e 

acadêmico-científicas, mobilizando-se em torno da reconstrução da função social da 

escola, refletindo a preocupação com o significado social e político da educação. Na 

pauta dos debates levantados pelo movimento dos trabalhadores da educação, 

estavam a qualidade da educação pública e a democratização do ensino. 

                                                           
1
 VIANNA, I. O. de. A. Planejamento participativo na escola: um desafio ao educador. São Paulo: 

EPU, 1986. 
2
 CAMARGO, Rosangela Ortiz. O trabalho diversificado em sala de aula. Um olhar sobre as 

práticas pedagógicas. Disponível em www.gloog.com.br Acesso em 15.05.2010. 
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Uma reversão da tendência conservadora ocorreu, no entanto, em 1988, 

quando o Brasil promulgou uma nova constituição na qual instituiu explicitamente a 

democracia participativa e a possibilidade do povo exercer o poder diretamente (Art. 

1º) No que se refere à educação, a Constituição de 19883 estabeleceu como 

princípios básicos o "pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e a "gestão 

democrática da escola pública" (Art. 206).  

Seguindo a trilha da Constituição Federal, as constituições estaduais e as leis 

orgânicas dos Municípios ratificaram o princípio da gestão democrática da escola 

pública e muitos governos estaduais e municipais criaram conselhos escolares e 

implantaram a política de eleição de diretores de escolas. Nesta mesma linha de 

princípios, o projeto de Lei das Diretrizes e Bases que, desde 1989 se encontrava no 

Congresso, também endossou estas diretrizes e buscou explicitá-las mais 

detalhadamente. 

Já na década de 90, uma nova onda de escolas cooperativas começou a 

surgir, a partir de grupos de pais, de entidades representativas de categorias 

profissionais, organizações não governamentais, grupos comunitários etc. Um 

exemplo típico desta iniciativa é a Associação do Banco do Brasil que criou escolas 

cooperativas em diferentes regiões do país. No lado governamental, apareceu em 

1991 a iniciativa da Prefeitura de Maringá que tentou transformar suas escolas 

públicas em escolas co-operativas, mas a experiência foi interrompida no final da 

administração e sepultada no governo do prefeito seguinte (GADOTTI, 1995)4.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, 

possui, como proposta básica, a gestão democrática, que se consolida na autonomia 

financeira, pedagógica e administrativa da escola pública. Esta LDB, também 

chamada de lei Darcy Ribeiro, representa um papel importante na formulação e 

gerenciamento de uma política educacional para a sociedade brasileira. 

É claro que apesar das dificuldades inerentes á instalação do sistema da 

sociedade moderna, o que se pretendeu é que a escola tivesse uma administração 

participativa, sem autoritarismos, que se preocupasse com o coletivo, com o 

desenvolvimento dos seus profissionais, porém sem perder a perspectiva de 

realização de um trabalho pedagógico de qualidade, que visasse objetivos sociais, 

usando métodos e técnicas que garantissem o alcance deles. 

                                                           
3
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado, 1988. 

4 Idem. 
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Em decorrência da situação exposta, muda a fundamentação teórico-

metodológica necessária para a orientação e compreensão do trabalho da direção 

da escola, que passa a ser entendido como um processo de equipe, associado a 

uma ampla demanda social por participação. Esse paradigma é marcado, sobretudo, 

por uma mudança de consciência a respeito da realidade e da relação das pessoas 

na mesma. Essa mudança de consciência está associada à substituição do enfoque 

de administração escolar, pelo de gestão escolar democrática. 

Na gestão democrática, a educação é tarefa de todos, família, governo e 

sociedade, mas para que ocorra essa sintonia é necessária à participação de todos 

os segmentos que compõem o processo educacional, de um trabalho coletivo que 

busque ações concretas. Para que se efetive essa gestão democrática, faz-se 

necessário vivenciar, no dia-a-dia, incorporar ao cotidiano da escola e tornar 

essencial para a vida organizacional da escola, assim como é fundamental a 

presença do professor e do aluno. 

Como a escola é o lugar privilegiado para a construção e o exercício da 

parceria, oportunizados pelo conhecimento, com base nas relações humanas, o 

objetivo específico do trabalho escolar é o próprio conhecimento. Assim, a gestão 

educacional passa pela democratização da escola sob dois aspectos: o interno que 

contempla os processos administrativos e a participação da comunidade escolar nos 

projetos pedagógicos e o externo que está ligado á função social da escola, na 

forma como produz, divulga e socializa o conhecimento. Portanto, a função sócio-

política da escola, hoje, é trabalhar competentemente com seu próprio objeto de 

trabalho. Desta forma, cabe à administração compartilhada da escola o 

acompanhamento, a vigilância e a orquestração desta competência. 

A efetivação do processo de gestão democrática na rede estadual de ensino 

tende possibilitar um conjunto de ações que a escola disponibiliza para executar as 

transformações educacionais através dos Comitês Pedagógicos e Comunitários 

decidindo as questões coletivas, individuais e sociais. 

Para funcionar em uma perspectiva democrática, o Conselho Escolar, deve 

respaldar-se em uma prática participativa de todos os segmentos escolares, ou seja, 

pais, professores, alunos e funcionários. Para tanto, é importante que todos tenham 

acesso às informações relevantes para a tomada de decisões e que haja 
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transparência nas negociações entre os representantes dos interesses e os 

diferentes segmentos da comunidade escolar. 

 As bases para a construção da gestão democrática estão pautadas na 

própria escola, isto porque, ela se organiza a partir de três pilares que são: a 

formação do conhecimento do aluno; a administração da unidade escolar; e a 

participação das comunidades apresentando seus anseios. 

A gestão democrática implica primeiramente o repensar da estrutura de poder 

da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização do poder propicia a 

prática da participação coletiva, que diminui o individualismo, que supera a 

expressão da autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários que 

elaboram políticas educacionais.  

No âmbito escolar, o diretor coordena, organiza e gerência todas as 

atividades da escola, auxiliado pelos demais elementos do corpo técnico-

administrativo e do corpo de especialistas. Atende às leis, aos regulamentos e às 

determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e às decisões no âmbito 

da escola assumidas pela equipe escolar e pela comunidade. Nesta perspectiva, o 

papel do diretor configura-se em gestor pelos princípios e atribuições que lhe são 

impostas, além disso, deve exercer sua função baseando-se em práticas 

administrativas de caráter democrático, visando o lado pedagógico em todas as suas 

ações, de maneira participativa e interativa na dinâmica escolar, garantindo que a 

relação entre o ensino e aprendizagem se concretize efetivamente.   

A gestão democrática visa também eliminar os mecanismos de exclusão das 

classes populares geralmente concretizados através da evasão e da repetência, 

buscando uma nova concepção de educação onde os educandos e não os 

conteúdos passem a ser o eixo da organização escolar, se propondo articular 

conhecimento e vida social, identidade e diversidade cultural, formação e 

humanização, cidadania e direito. 

Outro fator relevante é envolver a comunidade escolar, visto que é tido como 

uma tarefa complexa, pois articulam interesses, sentimentos e valores diversos. Mas 

compete às equipes gestoras pensar e envolver estratégias para motivar as pessoas 

a participarem da vida da escola. 

Sabemos que a escola pública tem uma intensa relação com a comunidade, 

principalmente por lidar com uma diversidade cultural brasileira, atuando num Brasil 
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real, em todos os seus sentidos. Sabemos também que a gestão democrática no 

âmbito da escola pública é uma relação entre desiguais, onde nem sempre a 

comunidade está preparada nem mesmo para o próprio exercício da cidadania 

quanto mais para a participação na administração da escola.  

Neste sentido, a gestão democrática na educação deve assegurar uma 

educação comprometida com a sabedoria de viver junto, respeitando as diferenças, 

comprometida com a construção de um mundo mais humano e justo para todos os 

que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida. Isso 

significa tomar decisões, organizar e dirigir as políticas educacionais que se 

desenvolvem na escola comprometidas com a formação da cidadania.   

Assim, há pelo menos duas razões que justificam a implantação de um 

processo de gestão democrática na escola pública: 

1ª) A escola deve formar para a cidadania e, para isso, ela deve dar o 

exemplo.  

2ª) A gestão democrática pode melhorar o que é específico da escola: o seu 

ensino.  

Ao assumir uma gestão democrática, a escola, terá no planejamento 

participativo a forma de integrar interesses individuais e garantir a representação de 

anseios coletivos. Segundo Pinheiro (1998)5, as pessoas devem se sentir agentes 

do processo, compreendendo a realidade onde estão inseridas e aprendendo a 

participar para que, coletivamente, construam um modelo orientador da prática 

pedagógica em função dos objetivos da e para a escola. Este modelo consiste na 

construção coletiva do projeto político pedagógico, tentando definir soluções 

próprias. 

Nesta ótica, apontam-se possibilidades para a gestão democrática na escola 

pública, destacando-se os seguintes passos possíveis na construção de práticas 

pedagógicas, com perfil democrático segundo Paro (1997)6: 

● A busca de formas de democratizar a gestão da escola pública, 

garantindo-lhe autonomia didática, administrativa e financeira, implica não somente 

na distinção entre interesses gerais e particulares e no questionamento de um 

                                                           
5
 PINHEIRO, Maria Eveline. A ação coletiva como referencial para a organização do trabalho 

pedagógico. In: VEIGA, Ilma P. A e RESENDE, Maria Lúcia Gonçalves de (org.). Escola: espaço do 
projeto político-pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 1998. 
6 PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática, 1997. 
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padrão único de desempenho, mas, sobretudo  na reafirmação da qualidade como 

foco de projetos – políticos-pedagógicos; 

● Estímulo à experimentação e vivência de formas variadas de gestão 

escolar, inclusive de gestão colegiada; 

● Incentivo de instauração de novas dinâmicas de organização escolar, 

de modo a favorecer a redefinição das relações de trabalho no espaço da escola; 

● Criação de canais de participação social para a definição, acompa-

nhamento e avaliação de planos escolares, considerando planos governamentais 

postos e envolvendo a comunidade, a instância formadora do corpo docente e a 

população usuária - caminho este que aponta para a emergência de propostas 

inovadoras; 

 ● Estímulo à autonomia pedagógica do professor, provendo meios 

necessários ao seu aperfeiçoamento constante e ao intercâmbio de experiências, 

especialmente entre escolas públicas; 

● Implantação de Planos de Cargos e Carreiras para o magistério público 

e definição de piso salarial nacional; 

● Instituição de programas de âmbito nacional de recuperação da 

situação material das escolas públicas (laboratórios, bibliotecas, etc.); 

 ● Elaboração de políticas educacionais através de ampla discussão, 

envolvendo os diferentes setores sociais.  

Em síntese, a democratização da educação dar-se-á mediante a garantia 

imediata de: 

� Eleição direta para diretores de escola. 

� Eleição direta de diretoria de Grêmios Estudantis. 

� Eleição direta dos Conselhos Deliberativos Escolares que  direcionem suas 

ações no sentido de defender a escola pública e de exigir dos órgãos competentes: 

aplicação dos investimentos destinados à educação e autonomia para gerir essas 

verbas e para construir uma gestão administrativo-pedagógica realmente 

democrática. 

� A efetiva participação da Comunidade Escolar – entendida aqui como os 

responsáveis pelas crianças (pais, mães ou outros), corpo docente e discente e 

funcionários de escola – na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e na 

garantia de sua implantação na Unidade Escolar. 
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� Os diversos setores da Educação, como: Conselho Estadual de 

Educação, Conselho Estadual do FUNDEF e outros, urgem que sejam formados 

paritariamente entre Governo e comunidade escolar. 

Conforme Luck (2000, p. 3)7 “[...} o paradigma de gestão escolar tem como 

base alguns fundamentos muito necessários para a implantação do modelo: a) a 

realidade é global onde tudo está interligado; b) a realidade é dinâmica construída pelas 

interações entre as pessoas; c) o ambiente social e comportamento humano são 

dinâmicos e imprevisíveis; d) a incerteza, ambigüidade, contradições, tensões, 

conflito e crise são vistos como naturais e como condição e oportunidade de 

crescimento e transformação; e) a busca de realização e sucesso corresponde a um 

processo e não a uma meta; f) a responsabilidade maior do dirigente é a articulação; 

g) as boas experiências não devem ser copiadas, mas, sim resignificadas por causa 

das peculiaridades locais e organizacionais; h) as organizações devem priorizar a 

participação conjunta e mobilizar equipes atuantes, pois os talentos e a sinergia 

humanos são recursos poderosos numa organização. Estes aspectos são essenciais 

na visão democrática como garantia de mudanças comportamentais e 

organizacionais.  

O processo de democratização da escola pública não é tão simples de ser 

implantado, principalmente em curto prazo, mas também não é extremamente 

complexo ou impossível de ser realizado, constitui-se numa ação ou numa prática 

que deve ser construída pela escola. Por isso, ressalta-se a importância de uma 

conscientização e de um compromisso dos profissionais que nela atue para que 

operem e assumam responsabilidades como se fosse uma equipe com objetivo de 

superar desafios e transformar o cotidiano da escola.  

Para efetivar a implantação de uma gestão democrática, nota-se que há 

algumas resistências por parte dos membros da equipe que comanda a escola, onde 

possui uma postura mais tradicional, com o poder centralizado. Quanto aos pais e 

comunidade, ainda, existe uma concepção errônea de participação, sendo que estes 

vêm à escola apenas quando são chamados para assinatura de boletins ou 

problema de comportamento do aluno, e não para se inteirar dos acontecimentos 

que ocorrem diariamente. 

                                                           
7
 LUCK, H. Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações quanto à formação de seus gestores. 

Em aberto, Brasília, v. 17, n.72, 11-33, fev. /jun.2000.  
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Assim, as escolas públicas, em nível prático, deparam-se com diferentes 

vivências dessa proposta, como a introdução de modelos de administração 

empresariais, ou processos que respeitam a especificidade da educação enquanto 

política social, buscando a transformação da sociedade e da escola, através da 

participação e construção da autonomia e da cidadania. Falar em Gestão 

Democrática nos remete, portanto, quase que imediatamente a pensar em 

participação e autonomia. 

Notadamente, se, por um lado é importante que se fortaleçam as relações 

entre escola e sistema de ensino, na busca de condições para prestar o atendimento 

escolar necessário à população, por outro lado cada unidade deve delinear seu 

caminho para promover o ensino de forma competente, de modo a garantir que 

todos os alunos aprendam. Assim, considerando o contexto, os recursos e a própria 

realidade, cada escola pública comporta a possibilidade de definir e desenvolver seu 

projeto educativo.  

Ao ocupar a sua autonomia para realizar o trabalho educativo, a escola 

pública faz mais do que adotar e adaptar diretrizes gerais, formuladas para o 

sistema estatal como um todo. A escola, com seu projeto, trilha o caminho escolhido, 

compõe os seus valores que assume feição própria, consoante com à população à 

qual serve. Por conseguinte, a escola pública poderá oferecer a boa qualidade de 

ensino e realizar uma educação que seja emancipadora, portanto, anunciadora de 

uma sociedade mais justa e solidária. 

De maneira especial, a autonomia é uma questão vital para a gestão 

democrática da escola pública já que esta é capaz de dar a essa instituição, 

condições de se planejar e buscar meios de aglutinar pessoas e recursos para 

concretizar a cooperação pedagógica, que para nós, antes de tudo é um projeto de 

longo prazo. 

É preciso que se compreenda que autonomia escolar não significa liberdade 

absoluta, uma vez que as instituições são criadas para cumprirem uma missão 

social, devendo, portanto, ser relativa ao cumprimento dessa missão. A autonomia 

também está sujeita a restrições de natureza material, cultural, e política, advindas 

da sociedade onde a escola está inserida. 

É evidente que a gestão democrática por si só não garante o funcionamento da 

escola, todavia é o caminho mais curto para minimizar as dificuldades históricas das 
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escolas da rede pública uma vez que o processo educacional tem seus desafios e 

que o ensino de qualidade exige do docente o comprometimento do seu papel na 

sociedade. 

A educação escolar não se restringe mais, como no passado, a mera trans-

missão de conhecimentos, onde a atividade de ensinar era centrada no professor, 

detentor dos saberes e o aluno, um mero recebedor dos ensinamentos. Na 

sociedade atual, com a ampliação das competências da formação escolar, o aluno 

passa a ser o centro do processo didático-pedagógico e a educação escolar, agora, 

é entendida como um processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral do 

educando. 

Atualmente, novas exigências foram acrescentadas ao trabalho escolar, isto 

porque se espera que a escola pública responda às necessidades de afeto dos 

alunos; que resolva os problemas da violência, da droga e da indisciplina; que 

prepare melhor os alunos para as áreas da matemática, de ciências e tecnologia 

para colocá-los em melhores condições de enfrentar a competitividade no mercado 

de trabalho; que restaure a importância dos conhecimentos historicamente produzidos 

e da credibilidade das certezas científicas; que seja a regeneradora das culturas 

perdidas com as desigualdades sociais. 

 Essa mudança de percepção da concepção do espaço escolar implica num 

novo enfrentamento do homem com sua própria realidade. Isto sugere uma 

necessidade constante de ampliar cada vez mais os conhecimentos, não só do 

ponto de vista dos métodos e técnicas pedagógicas, mas também dos objetivos com 

os quais a escola pública enfrenta para ensinar e ensinar bem a todos.  

Como bem indica Luck (1996, p. 15) “[...] é pela gestão que se estabelece 

unidade, direcionamento, ímpeto, consistência e coerência a ação educacional, a 

partir do paradigma, ideário e estratégias adotadas para tanto”. Em suma, 

aperfeiçoa-se e qualifica-se a gestão para maximizar as oportunidades de formação 

e aprendizagem dos alunos. A boa gestão é, pois identificada, em última instância, 

por bons resultados já que esta é a mola propulsora da qualidade na educação 

básica. 

Em busca de um melhor desempenho no ensino-aprendizagem, é de 

fundamental importância à didática empregada pelo professor. Neste sentido, vemos 

à didática como uma técnica de estimular, dirigir e encaminhar, no decurso da 
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aprendizagem, a formação do homem, sendo necessário sabermos em que contexto 

sócio - cultural vivem esses homens, para que possamos atender as necessidades e 

os objetivos dos mesmos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN´s (1997) servem de apoio à 

reflexão sobre a  prática diária do professor, no planejamento das aulas e sobre tudo 

para o desenvolvimento da metodologia e do currículo da escola, contribuindo, 

ainda, para a sua adequação profissional. Verifica-se ainda que, de acordo com esta 

legislação, a atuação profissional do docente não se restringe mais à sala de aula, 

constitui-se parte da sua responsabilidade a colaboração nas atividades de 

articulação da escola com as famílias dos alunos e a comunidade em geral, 

ampliando-se assim, o seu papel do profissional da educação, como da própria 

escola, colocando ambos como elementos dinâmicos plenamente integrados na vida 

social mais ampla. 

Assim, o professor precisa ter consciência clara da concepção pedagógica 

que orienta a sua prática educativa e do seu compromisso político com os seus 

alunos. Ao se trabalhar com a classe popular precisamos trabalhar a favor deles. A 

democratização da sociedade brasileira e, especificamente, da educação, dar-se-á 

não apenas pela garantia de acesso à escola, mas também pela permanência e do 

sucesso escolar do educando. 

Democratizar a escola é formar um aluno capaz de se expressar bem; capaz 

de se comunicar de diversas formas, de desenvolver o gosto pelo estudo, de 

dominar o saber escolar; é ajudá-lo na formação de sua personalidade social, 

percebendo-se dentro de uma coletividade. Trata-se de proporcionar-lhe o saber e o 

saber-fazer para orientar a sua participação em outras instâncias na vida social, 

inclusive para melhoria de suas condições de vida.  

A criação de ambientes participativos é, pois, uma condição básica da gestão 

democrática e da permanência do aluno na escola. É importante destacar que as 

qualificações de escolas e de sistemas de ensino são importantes, na medida em 

que considera o direito de todo educando a ter acesso à educação e, ainda, que os 

indivíduos devem se sentir agentes do processo, compreendendo a realidade onde 

estão inseridos e aprendendo a participar para que, conjuntamente alunos, direção, 

equipe técnica, professores e pais, construam um modelo orientador da prática 

pedagógica em função dos objetivos da e para a escola. Este modelo consiste na 
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construção coletiva do projeto político pedagógico, que define soluções próprias 

para cada escola. 

O projeto político pedagógico é o instrumento de trabalho, definido 

coletivamente, que mostra o que vai ser feito, por quem, para obter determinado 

resultado. Segundo Veiga (2001), na sua concepção deve apresentar as seguintes 

características: ser um processo participativo de decisões; preocupar-se em 

instaurar uma forma de organização do trabalho que desvele conflitos e 

contradições; explicitar princípios baseados na autonomia, na solidariedade e no 

estímulo à participação; conter opções explícitas na direção da superação de 

problemas; explicitar o compromisso com a formação do cidadão. Na sua execução, 

implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da instituição. É 

construído continuamente, pois é produto e processo, incorporando ambos numa 

interação possível. 

A construção do projeto político pedagógico implica também, a existência da 

gestão democrática, pois, para delinear tal projeto, é fundamental conhecer as 

expectativas da comunidade, suas necessidades, formas de sobrevivência, 

valores, costumes, manifestações culturais e artísticas, o que implica um conjunto 

de consensos e a agregação de diferentes parceiros, fornecendo os meios para que 

o sentido da ação comum possa ser conduzido. A prática democrática também se 

faz necessária, para que as decisões sejam precedidas de discussão, uma vez 

tomada a decisão esta seja implementada e posteriormente avaliada.  

Desta forma, a mudança de paradigma tão necessária ás escolas públicas 

deve perpassar pela implantação de novas práticas voltadas para a interação, 

participação, envolvimento e buscas de parcerias para solução de problemas e 

ampliação de novos olhares no contexto educativo. Só assim, será possível, definir 

soluções próprias para planificar uma educação de qualidade. 

Assim sendo, a gestão democrática da escola significa, portanto, a união entre 

instrumentos formais tais como: eleição de direção, conselho escolar, autonomia 

escolar, descentralização financeira e, práticas efetivas de participação, que atribui a 

cada escola sua singularidade, articuladas a um sistema de ensino que igualmente 

promova a participação nas políticas educacionais mais amplas.  

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 14

3. CONSIERAÇÕES FINAIS 
 

Ao se adotar a gestão democrática na escola é necessário que se abandone 

o modelo arcaico, antigo e fundamentado na cobrança e investir em conhecimento 

socializando-o para que a organização escolar aumente sua capacidade de criar e 

de inovar. 

Quando somos chamados à reflexão para pensar a escola dentro de uma 

gestão democrática é preciso entender que esta prática já vem se desenvolvendo 

historicamente por processo de lutas contra o regime discriminador que construiu um 

sistema escolar para poucos e, que os anseios da sociedade são de participação e 

inclusão social. 

Nessas condições, quando se insiste na gestão democrática da escola como 

uma das condições de melhoria de ensino, não se pode reduzir essa melhoria a um 

ensino simplesmente mais eficiente no seu conteúdo estritamente escolar. O 

fundamental é que as escolas públicas estejam impregnadas de um ideal 

pedagógico que constitua a base de uma tarefa educativa, cuja excelência há de ser 

medida pela capacidade de instalar uma convivência democrática, e, por isso 

mesmo, de formar homens críticos, livres e criativos até mesmo a partir de 

condições sociais, políticas e econômicas adversas. 

Portanto, uma sociedade que vive em um regime democrático só comportaria 

uma administração escolar fundamentada em princípios democráticos. Esses 

princípios orientam para a promoção de uma educação compartilhada entre a escola 

e a família, sendo cada um, elemento importante para o desenvolvimento da gestão 

democrática. 

A partir dessa reflexão esperemos que surjam os caminhos a serem seguidos 

na ação educacional, concretizados na forma de proposta pedagógica, planos de 

curso e no plano de gestão escolar. 
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