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RESUMO:
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar as formas de participação de todos os
componentes que formam a escola. O texto é um recorte dessa pesquisa e faz referência ao papel do gestor, enquanto
articulador dos diversos segmentos, e o princípio da autonomia escolar. Utilizamos como metodologia estudos
bibliográficos e visitas na escola; como coleta de dados a entrevista semiestruturada foi necessária para conversarmos
com alguns funcionários da instituição, coordenadores e gestores. Como resultado foi possível percebermos que o
gestor escolar tem diversas funções a vivenciar na escola, destacando-se as atividades referentes às dimensões
pedagógica, administrativa e financeira. Em relação à autonomia, os dados apontaram que a unidade educativa vivencia
princípios de centralização da Secretaria Municipal de Educação, especialmente, no que se refere aos projetos
didáticos; os dados apontaram, ainda, que os técnicos de educação são os responsáveis por apresentar os projetos
para todas as escolas do município.
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RESUMEN:
 
Este trabajo es el resultado de una investigación que analiza las formas de participación de todos los componentes que
forman la escuela. El texto es un extracto de esta investigación, y aborda el papel del gerente, mientras que la
articulación de los distintos segmentos, y el principio de la autonomía escolar. Utilizamos una metodología estudios
bibliográficos y visitas en la escuela; como la recopilación de datos semi-estructurada entrevista era necesario hablar
con algunos funcionarios de la institución, ingenieros y gerentes. Como resultado, fue posible darse cuenta de que el
gestor de la escuela tiene varias funciones para experimentar en la escuela, especialmente las actividades relacionadas
con la enseñanza, administrativo y dimensiones financieras. En cuanto a la autonomía, los datos mostraron que las
experiencias unitarias principios educativos de la centralización del Departamento de Educación de la Ciudad, sobre
todo cuando se trata de proyectos educativos; datos indicó, además, que la educación de los técnicos son los
encargados de presentar los proyectos para todas las escuelas locales.
 
Palabras-clave: Gerente Escolar. Autonomía. Gestión democrática. Participación.
 
 

INTRODUÇÃO
            O trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo analisar as formas de participação dos diversos
segmentos que formam a escola e os desafios do gestor escolar diante dessa situação. O texto é um recorte dessa
pesquisa e busca refletir sobre o papel do gestor escolar e a autonomia da escola em meio aos diversos paradigmas e
políticas no interior da unidade escolar. Assim, o texto está dividido em duas seções, sendo apresentada na primeira,
uma reflexão sobre os desafios vivenciados pelo gestor escolar para consolidar a participação no interior da escola, e a
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segunda, os resultados da pesquisa sobre a autonomia escolar.
            A gestão escolar é um mecanismo importante para concretização das atividades pedagógica da escola, uma vez
que a finalidade da educação escolar é apontar caminhos para aprendizagem significativa dos envolvidos, tornando-os
autônomos e sujeitos do próprio conhecimento. Para tanto, é importante que a escola vivencie estratégias democráticas
com possibilidades de autonomia na gestão, na sala de aula e nos processos administrativos, mesmo que relativos.
Nesse contexto, a autonomia da escola é um princípio importante para refletir, uma vez que, por meio dele, configura-se
uma ação favorável para a própria instituição planejar e direcionar suas atividades pedagógica, administrativa e
financeira.
            A metodologia utilizada foi estudos bibliográficos, os quais contribuíram para compreensão dos princípios
necessários para efetivação de uma escola participativa e democrática. Foram realizadas visitas na escola para
perceber o modo de participação dos pais e da comunidade local, assim como o envolvimento destes no processo de
decisão escolar. Como coleta de dados, a entrevista semiestruturada foi necessária para conversarmos com alguns
funcionários da instituição e pais que frequentam a unidade escolar. Como análise dos dados, utilizamos a análise do
conteúdo, na perspectiva de Bardan (2002).
A escola que realizamos a pesquisa fica localizada no município de Messias no estado de Alagoas. O município é uma
cidade que tem aproximadamente 16 mil habitantes e tem cinco escolas públicas que oferecem a educação infantil e o
ensino fundamental.  A instituição pública funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno oferecendo o ensino
fundamental de 1º ao 5º ano e a Educação de Jovens e Adultos. Atualmente são 468 alunos matriculados em quatorze
turmas na escola. A faixa etária dos alunos  de 1º ao 5º ano é de seis aos dez anos e os alunos da EJA variam dos
quinze aos sessenta anos.
Os desafios da atuação do gestor escolar no contexto educativo
Estar à frente de uma instituição escolar não é uma tarefa simples, são vários os dilemas que perpassam na escola e o
gestor é o responsável para resolver essas problemáticas que surgem no âmbito escolar. Não importa qual concepção a
equipe gestora se apropria para nortear o rumo da escola, é nítido, portanto, que os problemas terão que ser
solucionados para o significativo desempenho da instituição.
 O gestor educacional deve ser um  sujeito que se preocupa com as decisões a serem tomadas para a escola, com o
processo pedagógico da instituição para um aprendizado efetivo dos alunos, a relação entre todos os funcionários e
alunos para que aconteça um processo de solidariedade e companheirismo no interior da escola e sem falar, do
processo de burocratização que perpassa em todas as instituições. O gestor sendo um líder que vivencia  a participação
e a democracia nas relações no interior da escola, se preocupa com os processos decisórios  que são ocasionados no
dia a dia. São várias as justificativas que defendem essa concepção onde todos participam e em conjunto com os
diversos segmentos que compõem a escola decidem para uma efetiva participação.
A participação como ponto essencial para todos os segmentos deve ser uma preocupação para os gestores, pois é a
partir dessa concepção que a escola caminha  pautada em prática democráticas, possibilitando  a todos que nela
frequentam uma compreensão de processos participativos, enfatizando a vez e voz de todos.
O processo pedagógico é o norte central que deve estar sob a preocupação do gestor para que seus principais agentes,
que são alunos, possam estar de fato compreendidos pelos objetivos que cabe a escola que é proporcionar o
conhecimento científico, social e a autonomia diante das perspectivas da sociedade. Araújo (2009, p.155) em relação à
essa preocupação enfatiza  que:
A gestão escolar deve ser entendida como ação que, apesar de ser liderada pelo diretor da escola, resulta na unidade
de ação no estabelecimento de ensino para promover o objetivo maior da escola que é o aprendizado, numa
perspectiva voltada para a construção da garantia de um processo que concretize e alcance os seus objetivos
educativos.
 
Diante do argumento exposto pela autora, nota-se o papel desafiador do gestor em frente às dificuldades que são
encontradas no dia a dia na escola, e que a aprendizagem dos alunos deve ser o principal objetivo para a execução do
trabalho do gestor escolar. Estar preocupado com a aprendizagem dos alunos não significa dizer que exclusivamente a
escola se deterá em conteúdos curriculares, por meio de regras e conceitos, mas sim, prepará-lo para o social e a
humanização, de modo que eles compreendam os conflitos que existem na sociedade e os dilemas que perpetuam ao
longo de sua história.
Pensar em uma instituição que proporcione aprendizagem e humanização requer um trabalho que ultrapassa as
barreiras e os paradigmas que até então foram implantadas ao longo da história nas instituições escolares. O desafio
para trabalhar em um espaço educativo que enfatize essas questões é grande e requer do gestor uma compreensão
diferente de mundo, enfim, requer um olhar pautado na pessoa e na realidade que cada ser traz em sua história.
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O gestor  é o articulador dos processos que acontecem na instituição e, como sabemos, trabalhar com pessoas com
subjetividades diferentes não é tarefa fácil e requer muita astúcia e habilidades  para nortear e desenvolver as
atividades que são proporcionadas na escola. As relações que são desenvolvidas no interior da instituição escolar são
necessárias para o sucesso efetivo das  programações e desenvolvimento da escola. Araújo (2009, p.153) afirma que
“uma característica da gestão democrática é essa preocupação de articular todos os segmentos e membros escolares
de modo que todos estejam bem nas relações entre si para a manifestação do trabalho escolar”. Nesse sentido, a
autora enfatiza que, para que de fato exista participação todos os segmentos, alunos, professores, pais, gestores e
comunidade se façam presentes nos momentos de decisão coletiva, para que assim, possam democratizar os espaços
escolares.  Destaca ainda que as relações pessoais são necessárias, para que de fato, todos os sujeitos que
compreendem o processo democrático estejam preparados para discutir e refletir sobre as propostas que serão
colocadas para deliberação.
Pensar em participação requer dá ênfase a todas as concepções e classes que existem no interior da escola, é ofertar
oportunidades para que os ideais das classes menos favorecidas possam ser ouvidas, e também,  postas em prática.
Paro (1997, p. 53) enfatiza sob essa perspectiva quando escreve:
Se a participação efetiva da classe trabalhadora nos destinos da educação escolar for uma utopia no sentido apenas de
sonho irrealizável, e não no sentido de que demos à palavra no início de nossa fala, então de nada adianta
continuarmos falando de escola de algo que possa contribuir para a transformação social e, definitivamente, deixemos
caírem as máscaras e às ilusões com relação à escola que aí estar e partirmos para outras soluções.    
 
A partir dos apontamentos de Paro (1997), se faz necessário que a escola, enquanto instituição social, contribua com a
transformação social dos indivíduos que frequentam esse espaço, de modo que esses sujeitos sintam-se motivados a
colaborar, no futuro, com a sociedade e a transformar a sua realidade. Assim, a escola tem a função de colaborar com
práticas efetivas de participação com todos os segmentos e classes, dando oportunidades para que esses possam falar
e avaliar os processos que são e serão desenvolvidos na instituição educativa.
Em meio a tantas preocupações que vivencia um gestor escolar nas  instituições educativas, ele, ainda, tem que se
envolver com as questões burocráticas, pedagógicas e financeiras que existem em todas as instituições. Para alguns
gestores às burocracias existentes nas escolas (como, assinar documentos, enviá-los aos órgãos competentes, registrar
faltas e presenças dos funcionários, entre outros) são as principais preocupações para o sucesso da escola. Portanto, é
relevante destacar que esses aspectos são necessários para um processo educativo de sucesso, mas não são afazeres
que devem estar em primeiro lugar numa escola. As práticas educativas, as atividades pedagógicas devem ocupar o
primeiro lugar nas atividades dos gestores educacionais.
Contudo, se faz necessário destacar que a concepção de gestão esteja bem clara nas atitudes do gestor para que de
fato venha solucionar os problemas que surgem na escola. Como já foi mencionado, é difícil ser gestor em  uma escola 
multicultural com diferentes pessoas e diferentes realidades, em que todos exigem atitude e cobram do diretor uma
postura que venha beneficiar a escola.
O gestor escolar, como líder, é o responsável em cultivar a participação de todos nos espaços educativos,
proporcionando uma efetiva participação para um significativo desenvolvimento da instituição. O desenvolvimento
escolar se dá, em primeira instância, na aprendizagem dos alunos, em que cada aluno consegue terminar com sucesso
cada ano letivo. Compreender cada questão que perpassa na escola exige uma equipe que consiga articular as
diferenças e coloque os alunos e as necessidades da instituição escolar em primeiro lugar. Lück (1998, p. 19)
argumenta que:
A literatura sobre a gestão participativa reconhece que a vida  organizacional contemporânea é altamente complexa,
assim como seus problemas. No final da década de 1970, os educadores e pesquisadores de todo o mundo começaram
a prestar maior atenção ao impacto da gestão participativa na eficácia das escolas como organizações. Ao observar que
não é possível para o diretor solucionar sozinho todos os problemas e questões relativas à sua escola, adotaram a
abordagem participativa fundada no princípio de que, para a organização ter sucesso, é necessário que os diretores
busquem o conhecimento específico e a experiência dos seus companheiros de trabalho. Os diretores participativos
baseiam-se  no conceito de autoridade compartilhada, por meio da qual o poder é delegado a representantes da
comunidade escolar e a responsabilidade é assumida em conjunto.
 
A partir do exposto, podemos perceber a importância que, a coletividade e a parceria, têm para os processos
organizacionais das instituições escolares. Nessa perspectiva, é papel primordial dos gestores, articular a equipe
pedagógica da escola (professores, coordenadores, gestores) para compreender quais estratégias são necessárias para
o desenvolvimento da escola. A coletividade e a parceria se tornam princípios para a cooperação das atividades
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desenvolvidas na instituição escolar. Outro ponto relevante que a autora destaca, é a responsabilidade dos gestores,
eles devem dividir cada atividade com a equipe escolar, de modo que, todos possam se sentir parte integrante dos
processos educativos e comprometidos com uma educação de qualidade (LÜCK, 1998).
Enfim, proporcionar em uma escola, práticas democráticas, exige de todos os profissionais que atuam nesse espaço,
momentos em que estes possam decidir. Não basta apenas, que o gestor tenha práticas democráticas, mas sim, todos
os profissionais. Desse modo, os professores, em sala de aula devem proporcionar momentos com os alunos para que
eles possam exercer a cidadania e a democracia, por meio de debates e oportunidades, favorecendo o  exercício pleno
de participação.
 Outra dimensão que é relevante consultar são os alunos sobre os eventos pedagógicos que acontecem no interior da
escola, seria muito significativo consultá-los acerca do que eles gostariam de realizar, quais sugestões eles teriam para
contribuir e quais as expectativas que eles têm para cada atividade. Nessa perspectiva, a escola estará proporcionando
momentos democráticos e participativos com os alunos, cada atividade estará sendo planejada junto com eles, e assim,
terão mais sentido para os alunos.
Outro aspecto a destacar é que, a escola deve viabilizar momentos com a comunidade, pais e famílias para que assim,
esses avaliem as práticas pedagógicas da instituição e possam dá sugestões de como deveriam ser proporcionadas às
atividades pedagógicas, bem como pudessem reclamar com o que não estão de acordo, apresentando novos caminhos
para a vivência da instituição.
Nesse sentindo, Lück (1998, p. 15) afirma que:
Em organizações democraticamente administrativas inclusive escolas- os funcionários são envolvidos no
estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e manutenção de
padrões de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo adequadamente às  necessidades do
cliente. Ao se referir as escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão participativa envolve,  além de professores e
outros funcionários, os pais, os alunos e qualquer  outro, representante da comunidade      que esteja interessado na
escola e na melhoria do processo pedagógico.
 
Lück (1998) nos ajuda a refletir sobre a importância da participação de todos os segmentos na construção ideal da
escola, ou seja, na elaboração dos objetivos e metas que serão realizadas durante um determinado período. A
construção coletiva é necessária, pois todos se sentem motivados a realizar as atividades que os próprios ajudaram a
construir. Outro ponto relevante que a autora destaca é a participação dos pais e comunidade, eles são sujeitos
importantes para a construção de um projeto, pois eles destacam qual seria o papel da escola e qual os anseios que
têm em relação à instituição escolar.
A contribuição de todos que compõem a escola, numa perspectiva de planejar os projetos da instituição demostra a
eficácia que a escola tem em relação ao seu ideal, bem como a importância que essa equipe escolar dá aos processos
educativos. Numa escola que há parceria de todos os segmentos, percebe-se a preocupação que a instituição tem em
relação aos alunos e a necessidade que a unidade educativa tem de uma efetiva participação para o sucesso da escola.
Para que de fato todas essas dimensões possam acontecer, é necessário que o gestor tenha uma formação que
compreenda os espaços educativos, que valorize os alunos e todos os funcionários que há na escola. Porém, o mais
importante é que o gestor escolar  precisa se preparar de maneira que possa dialogar com todos os membros da escola,
tenha autonomia e, principalmente em suas ações as atividades pedagógicas estejam em primeiro lugar, ou seja, o
aprendizado dos alunos  seja a sua maior preocupação ofertando uma educação de qualidade para todos.
Enfim, são várias as dificuldades e dilemas que o gestor escolar enfrenta ao estar na direção de uma instituição escolar,
porém esses dilemas existentes são necessários para que assim aconteça um diálogo entre os sujeitos que compõe a
instituição, bem como esses contribuem para uma educação que favoreça a autonomia e a participação de todos.
Apontar os desafios que os gestores escolares enfrentam no cotidiano é significativo para compreendermos os
princípios que são necessários para a vivência da gestão escolar, principalmente, numa perspectiva da gestão
participativa. Assim, é relevante que os gestores tenham conhecimento dos princípios que embasam a  gestão
participativa para vivenciá-la no cotidiano.
 
O espaço de autonomia da escola para realizar o trabalho pedagógico
 
            A escola que tem práticas que viabilizam a participação e a democracia em seus trabalhos deve ter princípios
básicos que possibilitem a gestão participativa, como diálogo, participação, cidadania, coletividade e autonomia. Dentre
estes princípios a autonomia é o elemento que proporciona a instituição escolar elaborar e vivenciar seus projetos,
almejar suas perspectivas para o ano letivo e executá-las.
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            A autonomia é um dos princípios essenciais que deve está  presente no cotidiano escolar. Esse princípio deve
existir em todos os âmbitos da escola, do portão à sala de aula, e por meio desse é construído a cidadania na
instituição. A autonomia é uma ação que é construída no desenvolvimento dos projetos e atividades na escola e ao
conseguir assegurar esse princípio democrático à escola pauta-se de ações que contribuirão para seu sucesso
pedagógico, administrativo e financeiro. 
Nessa perspectiva, é necessário que as instituições educativas tenham espaço para realizar suas atividades junto à
comunidade e todos os agentes que compõem a unidade escolar. Portanto, a autonomia se efetivará no interior da
escola pública quando a sociedade compreender e vivenciar em suas ações aspectos que possibilitem o entendimento
desse princípio democrático (GADOTTI, 1995).
A pesquisa desenvolvida na escola pública teve como participantes gestores, professores, coordenadores, pais e
funcionários.  A instituição pública funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno oferecendo o ensino fundamental
de 1º ao 5º ano e a Educação de Jovens e Adultos. Atualmente são 468 alunos matriculados em quatorze turmas na
escola. A faixa etária dos alunos  de 1º ao 5º ano é de seis aos dez anos e os alunos da EJA variam dos quinze aos
sessenta anos.
A gestora da instituição nos afirmou que o espaço de autonomia da escola é quase inexistente no que se refere às
decisões importantes da unidade educativa, pois a Secretaria de Educação deve apresentar sua visão em relação às
atividades que a escola está vivenciando. Assim, a entrevistada afirma:
 [...] Algumas coisas até que a escola tenta fazer de forma desligada, às vezes temos que comunicar. Então é uma
autonomia meio que inexistente, até porque tudo que é feito na escola tem que ser aprovado pela Secretaria para ser
executado. Prova disso, que a escola não tem total autonomia pra executar suas funções que até um ofício que precisar
para alguma viagem com os alunos tem que passar pela secretária de educação para que ela aprove e encaminhe para
o setor de transporte (Gestora da instituição).
 
Como foi declarado pela gestora a autonomia é um aspecto meio que inexistente na instituição e essa autonomia
limitada da escola nos possibilita inferir que o vínculo com a Secretaria de Educação é fundamental para realização das
atividades que são desenvolvidas. Porém, é importante destacar que não basta a escola está vinculada com as
instâncias superiores, mas sim, contar com a participação dos pais e da comunidade para que juntos vivenciem a
autonomia (PARO, 2001).
O espaço da autonomia de cada instituição educativa é reflexo de seus trabalhos, bem como da conquista do espaço
para a participação de todos na escola, pois com a participação efetiva da comunidade e da família  na instituição
educativa assegura força e autonomia no cotidiano, e consegue resolver seus problemas com a efetiva contribuição
estabelecida com todos que frequentam a escola.
Assim, a autonomia é o princípio para a prática participativa e torna-se fundamental para a vivência no cotidiano escolar.
É necessário, portanto, possibilitar práticas participativas na escola pública, pois dessa maneira os agentes envolvidos
estarão se preparando para o exercício consciente de cidadania e percebendo a importância das ações democráticas na
sociedade.
Um aspecto referente à instituição foco de nosso estudo é sobre a autonomia limitada junto as atividades planejadas à
serem executadas, principalmente no que se refere aos transportes necessários  para realizar essas atividades. A
autonomia limitada da escola fica explicitada quando a gestora enfatiza que os ofícios devem ser encaminhados para
Secretaria de Educação para que, se aprovado, a secretária envie ao setor de transporte para que a escola desenvolva
suas atividades.
Diante do exposto é pertinente destacar que as atividades são planejadas pela escola e, portanto, a instituição sabe do
que necessita, suas dificuldades e sua realidade. Assim, as atividades pedagógicas devem acontecer de modo que
valorize e atenda as demandas da instituição e viabilize uma significativa autonomia a todos os envolvidos.
Nessa perspectiva, o planejamento coletivo com professores, gestores e comunidade serve como base para a
realização dos projetos vivenciados pela escola, bem como a existência  significativa dos princípios participativos e
democráticos. A escola foco de nosso estudo realiza diversas atividades que demandam a presença dos pais e da
comunidade, a principal delas são as feiras de cultura que são realizadas todos os anos e que conta com a presença
desses sujeitos sociais. Outra atividade é o desfile cívico no dia da emancipação política da cidade, em que necessita
da participação de todos para o sucesso dos trabalhos da escola pelas ruas do município.
A partir do cenário que a referida instituição educativa enfrenta em relação à construção de autonomia na realização de
suas atividades pedagógicas, podemos afirmar que há dificuldades para o desenvolvimento dos projetos, das
atividades, enfim, das ações planejadas pela escola. As consequências são nítidas para todos  como enfatiza a
coordenadora da escola:
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Sempre temos que estar ligados a Secretaria, nada é resolvido na escola sem que tenha o consentimento da secretária
de educação. Então, praticamente não existe autonomia. Existe o cumprimento das solicitações enviadas pela
Secretaria de Educação, há também uma equipe técnica de direciona todas as atividades para as escolas realizarem
juntamente com a secretária de educação. Nossos projetos, muitas vezes, não são valorizados pelo pessoal da
secretaria (Coordenadora da instituição).
 
Refletindo acerca da declaração da coordenadora da instituição, podemos inferir que a escola é gerida pela secretária
de educação do município e o gestor escolar, na verdade, se torna apenas um funcionário sob o comando dos órgãos
superiores, o que desfavorece todos os aspectos importantes para a concretude da efetiva democracia no âmbito
escolar. É oportuno destacar também que o gestor e os demais funcionários da escola são profissionais de suma
importância para compreender as reais necessidades da instituição, bem como são sujeitos que vivem no cotidiano
escolar e, portanto, merecem confiança e autonomia para desenvolver as atividades pedagógicas, administrativas e
financeiras.
Desse modo, a autonomia limitada no interior da escola pressupõe que existe uma falsa liberdade no planejamento
educativo, inviabilizando a construção de um Projeto Pedagógico coletivo em que possa vivenciar as metas planejadas
pela unidade educativa, visto que o PPP é a identidade da instituição, ou seja, é por meio deste que a escola deve
seguir as suas ações cotidianas.
O Projeto Político-Pedagógico deve ser elaborado por todos, de modo que seus objetivos tentem suprir  as
necessidades da instituição e refletir sobre  a realidade cotidiana da escola. É por meio do PPP da escola que é possível
perceber se a instituição assume uma perspectiva democrática através do processo e a vivência em seu interior. Sobre
essa questão a gestora declarou:
A escola tem um PPP, mas está em processo de construção, porque logo quando a escola foi fundada tinha um modelo
de PPP vindo da Secretaria de Educação para todas as escolas. A orientação que recebemos era que com esse modelo
poderíamos construir com os professores, mas devido à dificuldade em paradas com todo mundo, por conta do
calendário que tem que ser cumprido, ainda não foi concluído a reformulação do PPP. [...] a única reunião que houve foi
com os professores para traçar algumas estratégias, mas nenhum outro segmento participou (Gestora da instituição).
 
Como foi declarado, constatamos novamente, a limitação da autonomia da unidade educativa, bem como a ausência de
práticas participativas na realização do Planejamento Pedagógico da escola. Outro fator que é necessário destacar
diante da declaração da gestora é o modelo de PPP vindo da Secretaria de Educação e distribuídos à todas as
instituições escolares do município.
Essa prática vivenciada pela escola nos ajuda a refletir sobre o processo de vivência da autonomia no âmbito escolar.
Ao ser entregue um modelo de PPP na unidade educativa é quebrada uma significativa oportunidade de participação
entre todos os sujeitos que formam a escola para discussão e elaboração de uma proposta pedagógica em que seja de
fato elaborada por todos. O processo de participação na elaboração de uma proposta pedagógica significa a construção
de metas e objetivos que serão vivenciados por todos, logo, todos são responsáveis e se esforçarão para cumprir seu
papel para alcançá-los.
Nesse sentido, é pertinente enfatizar que a elaboração do PPP de qualquer instituição deve ser feito por todos que
compõem a unidade educativa direta ou indiretamente e cada instituição deve ter o seu projeto, pois cada uma tem a
sua própria realidade e por meio desse planejamento é enfatizada a concepção de mundo, sociedade e de homem que
a escola almeja formar (GADOTTI, 1995). As práticas participativas devem ficar bem claras  na elaboração e vivência do
projeto da instituição e possibilitar a efetiva democracia no cotidiano escolar. A democracia entrelaçada com a
autonomia viabiliza práticas participativas e requer atitudes  democráticas, principalmente no que se refere a
coletividade e a cooperação da comunidade e dos pais na escola.
Os pais dos educandos são sujeitos importantes para a construção de uma efetiva escola democrática, em que todos
participem e colaborem nas dificuldades e decisões da instituição escolar. Caso contrário, os pais e a comunidade serão
apenas expectadores dos trabalhos executados pelos alunos e demais profissionais da educação, mas parceiros em
meio às atividades desenvolvidas.
A escola ao se preocupar com a participação dos pais e de todos os segmentos no interior da escola contribui com a
coletividade, democracia, cidadania, ou seja, a escola vivencia práticas que ajudam aos educandos  e a comunidade  a
estarem participando de situações  que os façam compreender a importância da democracia e da participação nas
atividades escolares.
Nessa perspectiva, é papel da equipe gestora articular todos os segmentos para o planejamento do PPP e conscientizar
o papel da comunidade diante da realização dos objetivos planejados. Assim, a parceria entre comunidade  escolar, pais
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e comunidade local possibilita maior interação dos reais problemas vividos pela escola e pela sociedade.  Contudo,
percebemos a importância que o planejamento pedagógico tem na instituição escolar e por meio dele entende-se a
concepção de mundo, homem, escola, enfim é através  do Projeto Político Pedagógico que são estabelecidas práticas à
serem vivenciadas no cotidiano escolar. Para tanto, a participação de todos (família, comunidade e funcionários) se
torna essencial para a efetiva democratização da escola pública (GADOTTI, 1995).
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos, é pertinente destacar que a gestão participativa/democrática é a mais indicada para a
vivência no cotidiano escolar, pois seus princípios proporcionam ações que demandam atuação de todos que
frequentam a unidade educativa. Por meio desta, os agentes sociais se sentem parte integrante da instituição e, na
medida do possível, articulam opiniões e ações de modo que favoreça uma significativa contribuição a todos. Portanto, é
necessário enfatizar que  a gestão participativa tem seus limites, seus desafios e que não é fácil colocá-la em prática.
No que se refere aos resultados da pesquisa, foi possível perceber que a escola em análise não vivencia sua autonomia
no cotidiano, uma vez que seu planejamento, o PPP não é construído pelos próprios integrantes da instituição,
configurando-se em uma centralização do poder da parte da secretaria municipal de educação, evidenciando assim,
uma gestão centralizada e não democrática.
Nessa perspectiva, é importante refletir que as mudanças educacionais, paradigmas e concepção de gestão escolar é
um princípio pertinente para vivenciar no interior das escolas. É necessário romper com práticas conservadores,
centralizadores e manipuladoras para possibilitar que cada unidade escolar apresente suas propostas com propriedade
e tenha autonomia em meio ao seu planejamento. Desse modo, a gestão democrática e participativa é uma concepção
propícia para vivência desses aspectos.
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