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Gestão democrática: Conceito x Realidade 

Fabíola de Souza Dutra – bioladutra@yahoo.com.br – UFF/ICHS 

 

Resumo 

A gestão democrática é um imperativo da Constituição Federal e, no âmbito escolar, também 

é essencial, além de previsto no Plano Nacional de Educação como objetivo para todas as 

escolas do país. Por esta razão o presente trabalho se propõe a apresentar o conceito de gestão 

democrática e averiguar se a escola objeto deste estudo se enquadra nestes conceitos. Para 

tanto, foi realizada a observação em uma escola municipal de um município do norte do 

estado do Rio de janeiro, por um período de 30 (trinta) dias.  

 

Palavras-chave: gestão escolar; gestão democrática; gestão social; gestão participativa na 

escola. 
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1 - Introdução 

O tema central deste trabalho é determinar em que nível da gestão democrática está a escola 

estudada, no entanto, não é possível abordar o tema sem falar, ainda que minimamente da 

gestão escolar em si. Em suma a gestão escolar compreende a organização, articulação, 

alocação e mobilização de todos os recursos a disposição da escola, desde a questão 

financeira, pessoas e materiais; tudo com o objetivo de promover melhorias para 

aprendizagem efetiva dos alunos através de processos socioeducativos. 

O objetivo geral é fazer a apresentação de alguns conceitos relacionados a gestão democrática 

e como esta se relaciona com o ambiente escolar, objeto deste estudo. Tendo por objetivos 

específicos apontar sua importância e necessidade, além de apresentar um esboço para 

diminuição da distância entre o conceito e a realidade na escola estudada, configurando-se 

numa reflexão do papel que a escola tem na sociedade, e como seus atores se relacionam, na 

intenção de tornar o ambiente escolar sadio e acolhedor para todos que nele adentram. Tal 

perspectiva trata-se de uma tentativa de mudar índices como a taxa de evasão escolar, que é 

tão alarmante no país, chegando a 3,2% de abandono no ensino fundamental e 10% no Ensino 

Médio, enquanto que em outros países do Mercosul, como Paraguai, apresenta 

respectivamente 1,9% e 2,3% e Venezuela com 2,3% e 1% respectivamente (IBGE, 2010).   

O objeto deste estudo trata-se de uma escola municipal, no norte do estado do Rio de Janeiro, 

onde foi realizada uma observação pelo período de 30 dias úteis, sem realizar nenhum tipo de 

intervenção com o objetivo de alterar a rotina já existente na escola. 

Trazer a comunidade para o ambiente escolar e permitir que ela seja participante ativa na 

tomada de decisões pode trazer resultados e direcionamentos que apesar de ainda não terem 

sido testados, tem como objetivo estimular uma convivência prazerosa, além de gerar um 

senso de responsabilidade dos pais e responsáveis do seu papel na vida escolar além de 

permitir uma percepção da influência que os mesmos exercessem sobre o comportamento dos 

seus filhos. Outro resultado esperado diz respeito ao próprio aluno e a possibilidade de ser 

gerado nele uma identidade de cidadão e parte fundamental de tudo que acontece na escola, 

potencializando assim o desejo de se envolver nas atividades propostas, o que por sua vez 
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pode trazer novo ânimo aos professores para desenvolverem seu papel de educador tanto para 

a escola quanto para a vida. 

Tem se então como problema de pesquisa a seguinte questão: Como tornar a gestão escolar 

local mais democrática? A questão se justifica pela necessidade de agir em conformidade com 

a Constituição Federal e outros dispositivos legais que regem a educação no Brasil. Tendo 

sido realizada do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezessete até sete de julho do mesmo 

ano, durante uma hora por dia de segunda à sexta-feira na Escola Municipal em Gargaú. 

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

A instituição observada é uma escola localizada em um distrito a cerca de 20 quilômetros da 

cidade sede, considerado distante e isolado visto que a cidade não conta com transporte 

público municipal, apenas carros de passeio que prestam um serviço de transporte conhecido 

como lotadas, que além de não serem legalizados, não tem horários definidos e são caros. A 

mesma oferece formação do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, em dois turnos: 

manhã e tarde, sendo o turno da manhã ocupado por turmas do quinto ao nono ano e o turno 

da tarde por turmas do primeiro ao quarto ano. 

O bairro atendido pela escola trata-se de uma comunidade de pescadores composta, em sua 

maioria por famílias de baixa renda. 

Todo material ou serviço destinado à escola é providenciado pela secretaria municipal de 

educação, sejam alimentos para a merenda, materiais didáticos, produtos de limpeza, reparos 

nas instalações ou qualquer outro item, contudo a direção afirmou ter total liberdade para gerir 

a escola.  

No período observado notou-se que os alunos são assíduos, embora não costumem opinar ou 

participar muito das aulas, os pais também têm boa assiduidade comparecendo 

bimestralmente a escola para buscarem o boletim de notas de seus filhos ou a qualquer 

momento quando solicitado pela instituição, o que demonstra certo interesse em participar da 

vida escolar das crianças pelas quais são responsáveis. Os professores estão sempre presentes 

e a direção da escola pode ser encontrada a qualquer momento dentro horário de 
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funcionamento e mostra-se sempre acessível. Contudo, apesar da assiduidade de todas as 

partes, os mesmos não participam de maneira efetiva das decisões da escola, uma vez que 

todos os materiais e orientações quanto as atividades curriculares e extracurriculares vem 

através da secretaria municipal educação, caindo numa outra questão: a emancipação da 

gestão escolar.  

Se a gestão democrática é defendida na Constituição Federal, reafirmada pelo Plano Nacional 

de Educação (PNE) e definido como meta para todas as unidades de educação em todas as 

esferas é de suma importância que se verifique na prática o desenvolvimento do vínculo entre 

escola e comunidade para a gestão da educação.  

Através de uma análise do que foi observado na unidade em questão é notável que apesar da 

presença frequente dos pais e responsáveis, não há um compartilhar de ideias entre eles e os 

funcionários da instituição, da mesma maneira que não há essa troca entre os funcionários da 

instituição e a secretaria de educação que, na prática é quem desenvolve a gestão da unidade. 

Caracterizando assim, a ausência de uma gestão democrática na escola, o que motiva o objeto 

de estudo deste trabalho.  

2.1- Matriz SOWT da unidade. 

Uma análise da realidade do ambiente escolar foi realizada com o intuito de auxiliar no 

levantamento de possíveis ações a serem implantadas. Através da análise foi possível 

diagnosticar e desenhar um quadro com suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para 

implantação de um sistema de gestão mais democrático, visando a participação de todos os 

atores envolvidos na realidade da escola: alunos e familiares, professores e demais 

funcionários, além dos moradores do bairro que tenham o desejo de exercer sua cidadania 

colaborando voluntariamente com as atividades da escola. O resultado é apresentado no 

quadro a seguir: 

Quadro 1 – Análise SWOT para democratização da gestão na escola observada: 
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 2.1.1- STRENGTHS (FORÇAS)  

Ter profissionais experientes, com formação adequada e atualização constante ajuda com 

conhecimentos a serem compartilhados e com opiniões bem fundamentadas. Atualizar é mais 

simples do que construir uma base ou preparar desde o início o profissional, por isto 

configura-se uma vantagem. A assiduidade dos pais sempre que solicitado é outro fator de 

grande importância, eles são a porta de entrada para comunicação com a comunidade e sua 

presença é no mínimo um gesto de boa vontade em participar nas atividades da escola, basta 

que lhes seja dada uma oportunidade.  

2.1.2- WEAKNESSES (FRAQUEZAS)  

Apresar de a direção alegar ter total liberdade de ação e autonomia de gestão da unidade, a 

observação identificou não ser esta a realidade vivida pela mesma, visto que todas as decisões 

a serem empregadas na escola vêm da secretaria de educação, o que revela uma falta de 

consciência da direção quanto a sua própria autonomia. 

A estrutura física é antiga e exige constantemente reparos, demandando cada vez mais 

recursos e obrigando a direção a fazer adaptações e improvisos para utilização do espaço, 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Falta de Autonomia 

Falta de consciência 
quanto a sua autonomia 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

6 

 

tornando o ambiente menos agradável do que poderia ser. A desinformação quanto à gestão 

democrática ou modelos de gestão inclusivos geram medo e incertezas quanto a manutenção 

do poder e controle por parte gestores. Alguns gestores têm medo de ter sua autoridade 

questionada se começarem a abrir espaço para diálogo entre seus companheiros e por isso 

constroem uma barreira invisível contra uma postura mais democrática de gestão. 

Por fim, outro grande problema é a falta de interesse com relação a novos métodos caindo 

sempre na repetição do mesmo. Mudar implica em esforço, dedicação e resultados 

desconhecidos, por esta razão é mais fácil e confortável manter os mesmos métodos, pois os 

resultados já são conhecidos, não havendo espaço para fracassos. Contudo, os mesmos 

resultados neste caso não são os melhores resultados possíveis, são apenas um impedimento a 

implementação de novos modelos, inclusive modelos mais democráticos. A autonomia de 

gestão é por sua vez uma ferramenta de grande importância, pois permite ao gestor tomar suas 

próprias decisões juntamente com sua comunidade, definir as prioridades e os meios para 

alcançar seus objetivos, a falta desta constitui-se em um grande obstáculo que limita as ações 

promovidas pelos gestores em exercício. 

2.1.3- OPPORTUNITIES (OPORTUNIDADES)  

O fato dos pais desta comunidade demonstrarem abertura e comparecerem à escola sempre 

que solicitados é sem dúvida uma grande oportunidade. Uma vez que eles já vão à escola, e 

conhecem o ambiente, podem atuar como voluntários na solução de alguns problemas, indicar 

recursos locais acessíveis e ainda servir como embaixadores entre a escola e comunidade. 

Outro fator a ser levado em consideração é que boa parte das mães de alunos desta 

comunidade não trabalha fora e os homens da família em geral dedicam-se a atividade 

pesqueira em alto mar durante as primeiras horas do dia tendo flexibilidade de tempo para 

atuar e cooperar com as atividades escolares, a comunidade conhece como ninguém os 

recursos locais a disposição, tem conhecimentos para solucionar alguns problemas da unidade 

e podem disponibilizar algum tempo para cooperar com a escola. Por último, a escola é a 

única no distrito e está instalada na localidade há muitos anos, as pessoas da comunidade 

acreditam na capacidade de seus profissionais, confiam neles e demonstram boa vontade em 

seguir suas orientações, se a comunidade tem grande dificuldade de acesso a outras escolas 
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todo o empenho e esforço da comunidade se bem guiado estará focado na única escola da 

comunidade, aumentando o volume de ideias e ajuda, que ficarão obrigatoriamente 

concentrados nela. 

2.1.4- AMEAÇAS (THREATS) 

A localidade possui uma lagoa, o mar e uma praça com brinquedos que são mais atraentes em 

beleza e lazer que o ambiente escolar, os múltiplos locais de lazer disponíveis, configuram-se 

em uma ameaça ao interesse pelo ambiente escolar devido à falta de interatividade entre os 

alunos e os conteúdos a serem aprendidos. Outro grande problema, é que a comunidade em 

questão tem o maior índice de incidentes com drogas ilícitas e o aliciamento dos traficantes é 

uma ameaça real e constante. Seja pelo medo da violência que pode decorrer da ação da venda 

ou do consumo de entorpecentes; ou talvez por ver na venda de drogas uma oportunidade 

melhor e mais rentável que os estudos poderiam representar para os mesmos. Ainda existe o 

fato da maioria das crianças e adolescentes sonharem em ser artistas de televisão, jogadores 

de futebol ou simplesmente não apresentarem grande expectativa com relação ao futuro, 

refletindo em um baixo interesse pela instrução formal. Estes dados revelam uma ameaça à 

construção de uma imagem atrativa junto às crianças e adolescentes desta comunidade que 

devem frequentar esta escola.  

3 – Referencial Teórico 

A Constituição Federal de 1988 em seu terceiro capítulo que trata da educação, da cultura e 

do desporto, seção I, artigo 206 determina: “O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: [...] VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; [...]”. Esta 

determinação, contudo, não traz em seu corpo a definição do que deve ser entendido como 

gestão democrática, da mesma maneira a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em seu artigo de número 14 diz que: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

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. 
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E a lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que define o Plano Nacional de Educação – PNE 

trata no segundo artigo das diretrizes do mesmo, onde uma delas é a “promoção do princípio 

da gestão democrática da educação pública”; determinado em seu artigo VI.  

Em nenhum dos dispositivos legais acima descritos é apresentado exatamente o conceito de 

gestão democrática ou como esta deve ser desenvolvida nas escolas, então está será a questão 

nos próximos tópicos. 

3.1 Gestão democrática. 

Segundo Lück (2005), a gestão democrática pode ser compreendida como uma forma de gerir 

que permita a participação de todos os atores de uma organização em seu processo decisório, 

e vale salientar que, neste caso, participação não significa apenas contribuir com uma 

proposta preparada por algumas pessoas, mas representa uma construção conjunta, tendo 

assim o potencial de gerar em seus atores sentimentos de pertença e importância capaz de 

revelar conhecimentos e competências ainda desconhecidos pelos gestores da escola. Os 

sentimentos gerados são capazes ainda de elevar a autoestima de seus atores e construir uma 

autoimagem e orgulho coletivos que por sua vez podem motivar tanto funcionários quanto as 

famílias que usufruem da unidade escolar, e estender-se assim para a comunidade em que está 

inserida como um todo (GANDIN, 2004). 

Paro (1997), em seu livro intitulado Gestão democrática da escola pública, inicia uma 

jornada contra a ideia de que a participação da comunidade de forma organizada na gestão 

escolar é uma utopia, defendendo que, por definição, é sim uma utopia, um lugar que não 

existe, mas que pode e deve vir a existir para um bom desenvolvimento da educação local e 

cumprimento do plano nacional de educação, por isto faz parte dos pilares da educação 

nacional. 

Alguns autores, apesar de adotar outra nomenclatura, Gestão Social, suas definições 

corroboram com as definições anteriores. 

França Filho (2008) afirma que a gestão democrática, aqui chamada de social: 
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Corresponde então ao modo de gestão próprio às organizações atuando num circuito 

que não é originariamente aquele do mercado e do Estado, muito embora estas 

organizações entretenham, em grande parte dos casos, relações com instituições 

privadas e públicas, por meio de variadas formas de parcerias para consecução de 

projetos.  Este é o espaço próprio da chamada sociedade civil, portanto uma esfera 

pública de ação que não é estatal.  

Tenório (2008) a apresenta “Como processo gerencial dialógico em que a autoridade decisória 

é compartilhada entre os participantes da ação”; “onde os interessados na decisão, na ação de 

interesse público, são participantes do processo decisório” (TENÓRIO, 2006, p.128). 

E ainda Fischer; Melo (2006) diz que “a Gestão Social pode ser definida como aquela 

orientada para o social (enquanto finalidade) pelo social (enquanto processo), norteada pelos 

princípios da ética e da solidariedade”. 

3.2 A motivação interior como ferramenta para o envolvimento na gestão 

participativa 

É preciso despertar em cada um dos atores sociais envolvidos no ambiente escolar o que 

Pintrich & Schunk (2002) chamam de motivação e explicam que se trata de uma derivação do 

verbo em latim “movere”, o que aponta para o fato da motivação levar uma pessoa a fazer 

algo, mantendo-a na ação, ajudando-a a completar tarefas, sendo assim um processo, não um 

produto acabado. Murray (1986) salienta que se trata de um fator interno que dá início, dirige 

e integra o comportamento de uma pessoa. Seguindo na mesma direção, Pfromm (1987) 

defende que os motivos ativam e despertam o organismo, dirigem-no para um alvo em 

particular e o mantém em ação. Não discordante, Garrido (1990) a descreve como um 

processo psicológico, uma força que tem origem no interior do sujeito e que o impulsiona a 

uma ação. 

Maximiliano (2007) define motivação como algo específico, não defendendo a existência de 

um estado geral de motivação, ou seja, não leva uma pessoa a ter sempre disposição para 

tudo. Por fim Klava (2010) complementa que se trata de um motivo para fazer determinada 

tarefa, agir com algum propósito ou razão que lhe dá felicidade durante a execução da tarefa. 

Fatores externos podem colaborar para este estado de felicidade, mas a razão principal para 

esta felicidade é principalmente interna, resultando em uma parcialidade única que requer 
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cuidados e atenção, sendo imprescindível para a gestão escolar participativa, a fim de 

viabilizar o desenvolvimento de ações conjuntas que aproximem a escola, quanto instituição, 

seus funcionários e alunos da comunidade onde está inserida. 

4 – Plano de Ação 

Gasparin (2009) em seu livro intitulado: “Uma didática para a pedagogia histórico-crítica” 

descreve cinco passos para um trabalho sob a ótica do mesmo título, que se trata de um 

processo pedagógico que envolve os receptores, objetos das ações no planejamento destas 

ações que serão aplicadas. Apesar de seu foco ser para elaboração do currículo escolar de uma 

maneira mais democrática, por entender todos os envolvidos como possíveis atores e não 

apenas espectadores das ações a serem desenvolvidas, compartilhando assim informações, 

perspectivas, e principalmente, a responsabilidade. Estes passos são a prática social inicial, 

problematização, instrumentalização, catarse (exteriorização) e, prática social final, que no 

quadro a seguir será apresentado de forma extremamente resumida e comparado neste 

trabalho sua utilização na gestão democrática de toda a escola e não apenas para as aulas: 

Quadro 2 – Adaptação dos 5 passos da pedagogia histórico-crítica para gestão democrática: 

Passos 

Pedagogia Histórico-Crítica 

Professor-aluno 

Gestão Democrática 

Gestor- Demais atores 

Prática Social 

 

Anuncia aos alunos os conteúdos 

que serão estudados e seus 

objetivos, busca descobrir através do 

diálogo o que os mesmos conhecem 

sobre o conteúdo, provoca neles o 

interesse para conhecer a sua 

realidade e as relações desta com os 

conteúdos trabalhados na escola. 

O Gestor anuncia aos alunos, pais, 

funcionários e comunidade os 

objetivos da escola, a importância da 

participação de cada um, as 

necessidades e problemas; dialoga 

sobre a realidade local, dentro e fora 

da escola, estabelece relações entre 

as partes e trabalha para despertar o 

interesse na participação coletiva. 

Problematização: 

 

Identifica as questões que precisam 

ser resolvidas no âmbito da prática 

social e os conhecimentos 

necessários para resolvê-las, discute 

com o grupo sobre esses problemas 

e sua relação com o conteúdo 

científico, identificando as razões 

pelas quais o conteúdo deve ser 

Identifica questões da escola e 

comunidade que precisam ser 

resolvidas, discute com o grupo os 

problemas, bem como as 

possibilidades de solução. Identifica 

e expõe a importância de solucionar 

as questões em conjunto, como 
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compartilhado, considera sob 

múltiplos olhares. 

sociedade. 

Instrumentalização 

Apropria-se das ferramentas 

culturais, teóricas, científicas e 

metodológicas necessárias à luta 

social, apresenta aos alunos o 

conhecimento científico e estes por 

meio de ações específicas 

estabelecem uma comparação com a 

vivência cotidiana para se 

apropriarem do novo conteúdo 

Apropria-se das ferramentas 

culturais, teóricas e metodológicas 

necessárias à luta social; cria um 

forte vínculo social entre os atores 

sociais envolvidos. Conhece a 

melhor maneira de se relacionar com 

os atores sociais, como expor, ouvir, 

acatar ou rejeitar propostas. 

Catarse 

(Exteriorização) 

Incorporação dos instrumentos 

culturais, transformados agora em 

elementos ativos de transformação 

social, expressa uma nova postura 

mental unindo o cotidiano ao 

científico em uma nova totalidade 

concreta no pensamento. Neste 

momento o educando é capaz de 

fazer uma avaliação do conteúdo 

exposto e traduzir de forma própria, 

considerando as dimensões sob as 

quais o conteúdo foi tratado. 

Nesta fase todos os atores sociais 

envolvidos sabem seu papel, a 

dinâmica de participação, sabem 

ainda como acolher os recém-

chegados e colaboram socialmente 

pensando de forma coletiva e para 

coletividade. 

Prática Social Final 

É a manifestação de uma nova 

postura teórico-prática com atitudes 

e intenções de como o aluno levará à 

prática, fora da sala de aula, os 

novos conhecimentos científicos e 

pelo compromisso por ele assumido 

com ações cotidianas colocada em 

um ativo exercício social do novo 

conteúdo científico adquirido. 

Há em cada indivíduo a 

manifestação de uma nova postura, 

todos assumem a responsabilidade 

por tornar a escola a melhor possível 

e levam a ideia de viver social a 

outras pessoas e grupos. 

  Fonte: Contextualização de Gasparin (2009). 

Para seguir os passos a cima e garantir que este esteja sendo posto em prática corretamente, o 

ciclo PDCA pode ser utilizado, como apresenta o próximo tópico. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Quadro 3 – Apresentação do PDCA sugerido para escola observada. 

PLAN (PLANEJAMENTO) 

Este é o momento de pesquisar sobre gestão democrática, o que é, como implementar e a 

partir de aí desenvolver uma estratégia contextualizada para que seja adequada à realidade 

local. É importante aqui pensar em como a nova estratégia será explicada aos funcionários da 

escola, bem como aos alunos e à comunidade. Os encontros devem ser pensados e planejados 

com antecedência, bem como o local, os recursos que serão utilizados, os assuntos, de forma 

que todos compreendam as mudanças e a importância de cada indivíduo na construção da 

escola que todos desejam.  
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Na prática, é definir quantas reuniões, de quanto tempo, e quais métodos o gestor precisará 

para informar os atores sociais de seu contexto escolar da importância deles para democratizar 

a gestão neste ambiente, estabelecer a melhor forma de apresentar as necessidades da unidade, 

como serão ouvidas e aproveitadas as sugestões que surgirão e ainda sobre como a prestação 

de contas será feita para que seja clara e eficaz em sua comunicação e divulgação. 

DO (REALIZAR) 

Após o planejamento é a hora de começar a realizar os encontros explicativos construindo um 

relacionamento e o estreitamento entre todos os participantes até começarem a deliberar 

conjuntamente sobre aquisição de insumos e materiais, utilização dos recursos disponíveis e 

troca de ideias para construção do ambiente por todos desejados.  

Nesta etapa é comprar, consertar e fazer tudo que foi decidido na (s) reunião anterior (es), 

seguindo as prioridades definidas. É importante não fazer nada que não tenha sido definido 

em conjunto, nas reuniões, o que pode ser algo difícil, porém vai ajudar a criar o hábito de 

decidir tudo em conjunto e a estudar melhor as necessidades e a forma que ela será 

apresentada à comunidade escolar. 

CHECK (CHECAR)  

Após o planejamento e a realização de cada encontro, seja explicativo ou deliberativo, é 

importante checar se os envolvidos estão compreendendo o que está sendo exposto bem como 

a importância de sua participação. É importante também, verificar se os recursos e métodos 

utilizados estão sendo adequados para alcance do objetivo proposto; avaliar se o cronograma 

está sendo cumprido, bem como se os objetivos estabelecidos estão sendo buscados conforme 

determinado nos encontros deliberativos.  

ADJUST (AJUSTES) 

Este é o momento corrigir o que não foi bem executado, adaptar o que não foi adequado ao 

contexto, prestar contas dos objetivos que já foram atingidos, dimensionar o que falta para 
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atingir os outros objetivos propostos e, se por alguma razão não poderá ser realizado, explicar 

estas razões e, por fim, definir novos rumos e cada passo seguinte. 

4.3- Competências do Gestor 

Segundo Luck (2005) para desenvolver o plano acima apresentado o gestor da escola deve 

possuir a capacidade de desenvolver algumas competências, como: 

a) Facilitar e estimular a participação de pais, alunos, professores e demais 

funcionários, na tomada de decisão e implementação das ações necessárias para a 

sua realização, b) promover a comunicação aberta na comunidade escolar, c) atuar 

como referência pessoal de orientação pró-ativa, d) construir equipes participativas, 

e) incentivar e orientar a capacitação, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos 

professores, funcionários e alunos, f) criar um clima de confiança e receptividade 

nos ambientes escolar e comunitário g) catalisar energia, dinamismo e entusiasmo, 

h) nortear e organizar o trabalho conjunto, i) monitorar e coordenar ações de 

capacitação contínua em serviços como ação coletiva e de conjunto.  

Enfim, cabe ao gestor, dotado das características acima, trazer a comunidade para dentro da 

escola. Num primeiro momento convidando-os para fazer parte da construção de uma escola 

melhor. A direção faz um encontro onde expõe os desafios da escola e ouve o que os 

presentes entendem como desafios, então a diretora pergunta o que podem fazer juntos para 

vencerem os desafios apresentados, escutando, anotando e sistematizando as sugestões que 

surgirem, sejam de pessoas da escola ou da comunidade. É fundamental expor de forma clara, 

em local bem visível e acessível os resultados da primeira reunião, para criar confiança entre 

os envolvidos e para que eles possam acompanhar o que está sendo realizado. Por exemplo, 

colocar próximo a entrada um mural, ainda que com folha A4 e caneta hidrocor, os desafios 

diagnosticados na primeira reunião e o que foi definido que será feito para enfrentá-los, 

juntamente com a data da próxima reunião. 

Para resolver a carência de alguns materiais e questões relacionas a estrutura física, o 

voluntariado pode ser incentivado, começando pela própria direção e professores, motivando 

a comunidade a seguir o exemplo. A cada encontro novos desafios serão fomentados, novas 

soluções propostas e juntos, escola e comunidade, aprenderão a conviver de forma a 

estabelecer um vínculo efetivo e duradouro para construção e manutenção de uma escola mais 

contextualizada e democraticamente administrada. 
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5 – Conclusão    

O objetivo geral do trabalho era averiguar a situação atual da escola estudada ante a gestão 

democrática, ficou claro que a tomada de decisão não é feita coletivamente e que a 

participação da comunidade local nestas decisões é nula. Para chegar a tal conclusão foi 

pesquisado e exposto o significado de gestão democrática, que se trata de um imperativo legal 

para todos os âmbitos da sociedade, afinal, é o diálogo entre gestores públicos e sociedade 

civil que sustenta um regime democrático, e a democracia deve alcançar a educação no país. 

Comparando os conceitos aqui apresentados com a realidade da escola observada evidenciou-

se que na prática está muito distante de ter uma gestão que possa ser chamada de democrática. 

Foram apontadas sugestões para a diminuição desta distância entre o conceito e a realidade 

observada, entretanto nada pôde ser desenvolvido e aplicado de forma concreta; visto que a 

direção alegou a necessidade de consultar a secretaria municipal que não deu nenhum retorno. 

Por isto, faz-se necessário a realização de outros estudos que contemplem não apenas a escola 

objeto deste estudo, mas que se amplie e englobe toda a rede municipal para discussão da 

temática, acrescentando ainda o debate e estudo da emancipação escolar, sem a qual a gestão 

democrática ficaria comprometida. 
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