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RESUMO 

 

O trabalho aborda a proposta da gestão democrática da escola pública; por ser de interesse de 

todos os segmentos de profissionais, por fazer parte do discurso presente em todos os sistemas 

de educação a melhoria da qualidade do ensino público. A gestão democrática do ensino 

público resume-se na palavra participação, não tem mais espaço para o autoritarismo no 

convívio escolar, este deve ser excluído desse ambiente, agora pela força da Lei Federal nº 

9.394/96 (LDB), que tem como uma de suas finalidades básicas a criação de mecanismo para 

a elevação da escolaridade e da oferta de uma educação de qualidade para todos. A gestão 

democrática precisa encontrar os mecanismos que aproximem a escola e a comunidade, 

partindo desta visão ressalta-se a importância dos colegiados em especial o Conselho Escolar, 

na construção do plano de desenvolvimento da Escola (PPE), do projeto político pedagógico e 

do regimento escolar, onde todos os segmentos; professores, funcionários, pais e alunos, sob a 

liderança do diretor da escola, participam das tomadas de decisões da escola. Estas são as 

competências básicas e especiais do núcleo gestor; os desafios, compromissos e 

possibilidades da escola pública.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de construção da democracia institucional nas escolas públicas insere-

se no debate de natureza do poder, suas formas e possibilidades concretas.  

 

A escola pública no  Ceará torna-se ponto de partida no momento da elaboração 

do seu projeto pedagógico, quando delineia seu caminho, firma sua identidade, estrutura seus 

espaços e tempos, seus rituais lógicos, currículo (sem perder de vista as diretrizes nacionais), 

ressalta suas condições físicas e de trabalho e constrói sua autonomia. 

 

 

Sabemos que o processo gradativo de autonomia da escola teve início no Ceará, 

em 1995, com as eleições para diretores da escola pública estadual, buscando realizar uma 
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gestão de qualidade  acreditando que todos juntos têm mais chances de encontrar caminhos 

para entender as expectativas da sociedade. 

 

Cabe ainda à escola, no desempenho da sua função social, ser o centro de 

convivência comunitária de modo a possibilitar o intercâmbio de experiências e a integração 

de diferentes  grupos sociais. 

 

A participação da comunidade é fator primordial na construção de uma Gestão 

Democrática, tendo em vista um processo educacional caracterizado legalmente com a criação 

dos Conselhos Escolares e Articulações Comunitárias, em todos os estabelecimentos de 

ensino no nosso Estado. 

 

Mas para atender às necessidades de um novo tempo, necessário se faz que o 

trabalho Técnico-Pedagógico, passe impreterivelmente por um novo modelo de gestão. Ela 

defende que o empirismo, as tomadas das decisões e o desenvolvimento das ações de forma 

centralizada, além das posturas paternalista e corporativas que ainda permanecem, com 

participação de todos os segmentos da comunidade. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As organizações sociais mudam quando surgem pressões externas, decorrentes da 

insatisfação das pessoas com a ordem existente. A escola vem sofrendo enormes pressões 

externas e a sociedade tem demonstrado seu desagrado em relação ao trabalho realizado pelas 

instituições educacionais. Dentro da organização escolar, o descontentamento deixa claro o 

anseio por uma maneira diferente de fazer a educação. Cada escola quer determinar a melhor 

alternativa de ação, a partir de um modelo próprio e, coletivamente, alcançar a excelência que 

a comunidade escolar pretende tomar uma realidade. Pensando na solução para esta questão é 

que está se buscando implementar a gestão democrática do ensino público. Isso envolve: 

 

“autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, 

financeira e pedagógica; 

livre organização dos segmentos da comunidade escolar; 

participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios 

em órgãos colegiados; 

transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; 

garantia de descentralização do processo educacional; 



 3 

valorização dos profissionais da educação; 

eficiência no uso de recursos, etc.” (VALERIEN, 1997: 2) 

 

A descentralização não pode ser compreendida como uma transferência de 

encargos - mas entendida e aplicada como o fortalecimento da organização escolar que, ao 

possuir maior autonomia, define sua identidade, redefine o seu papel e o dos diferentes 

segmentos envolvidos, superando os processos centralizados e centralizadores até agora 

existentes, fundamentados na natureza técnico-burocrática da administração dos sistemas de 

ensino. 

 

Seria interessante refletir sobre as seguintes questões: 

 

- Descentralizar o quê, por que e para quê? 

- Que relações existem entre processos decisórios e participativos? (VALERIEN, 1997:2) 

 

Como descentralizar estabelecendo: 

 

- A democratização nas relações de poder e do trabalho escolar? 

- A reorganização dos espaços decisórios? 

- A definição dos processos de participação? (VALERIEN, 1997:2) 

 

As relações de poder e atribuições entre as diferentes instâncias Governo, 

Secretaria, Diretoria Regional de Ensino, Escola, etc. 

 

A descentralização se processa à medida que a escola vai construindo sua 

autonomia. 

 

Segundo Valerien (1997), a autonomia não significa ausência de leis, normas, 

regras ou a idéia de que a escola pode fazer o que quiser - significa sim, a possibilidade de a 

escola ser o centro das decisões, traçar seus rumos, buscar seus caminhos, criar condições de 

vir a ser o que se pretende, dentro dos parâmetros gerais definidos pelo Estado. Autonomia 

pressupõe que a escola tenha garantia de recursos materiais e humanos para poder pensar e 

fazer acontecer seu caminho, em busca de um ensino de melhor qualidade para todos. 

 



 4 

Com autonomia, a escola toma-se o centro das decisões, ao mesmo tempo que 

assume a responsabilidade por essas decisões. Para que isso aconteça, o Estado precisa 

assumir a sua responsabilidade, ou seja, oferecer à escola os meios para a concretização dessa 

autonomia. 

 

Assim, cabe ao Estado repassar à escola os recursos necessários e suficientes para 

suas atividades de ensino e avaliar seu desempenho, e, cabe à escola, pela própria lei, 

conquistar sua autonomia pedagógica, administrativa e financeira, definindo, em conjunto 

com a comunidade, as prioridades de sua atuação, e prestando contas, a esta comunidade, dos 

resultados obtidos. 

 

A prática institucional da democratização do ensino desencadeará, 

progressivamente, um processo circular, em que as instâncias envolvidas - equipe diretiva, 

corpo docente, discente, pais, funcionários - redimensionem e redefinam o fazer pedagógico, 

administrativo e financeiro. 

 

Essa construção coletiva, de forma sincronizada e abrangente, traça uma nova 

estrutura capaz de romper a cadeia de recriminações mútuas e da busca de culpados pelo 

insucesso da escola, além de avançar na concretização de desejos comuns. 

 

Nessa busca de transformação, a escola e a sociedade planejam e realizam ações 

que viabilizam o processo de qualificação do ensino pública, sem esquecer que os problemas 

de gestão estão presentes nos vários níveis decisórios, e que é imprescindível à conquista de 

autonomia, que, por sua vez, requer integração e descentralização. 

 

Segundo Hora (1993: 64), a descentralização do sistema de ensino, no contexto da 

democratização, leva a uma reorganização dos espaços de atuação e das atribuições das 

diferentes instâncias decisórias - Governo, Secretaria, Diretoria Regional de Ensino, Escola - 

com novos processos e instrumentos de participação, de parceria, de controle. 

 

Não é qualquer processo de descentralização que pode levar a uma mudança 

eficaz na gestão pública. É preciso ter clara a função do Estado, de coordenação geral da 

política educacional, de garantia da melhoria da qualidade de ensino, de manutenção do 

sistema etc., e do papel de escola nesse processo.  
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Somente uma gestão democrática, nas diferentes instâncias, poderá levar à 

descentralização da administração da educação da educação e à construção da autonomia da 

escola. 

 

"Gestão democrática implica participação intensa e constante dos diferentes 

segmentos sociais nos processos decisórios, no compartilhar as 

responsabilidades, na articulação de interesses, na transparência das ações, 

em mobilização e compromisso social, em controle coletivo." (XAVIER, 

1990:15) 

 

Quando se pensa a respeito e se faz gestão democrática, realizam-se processos 

participativos. E processo participativo pressupõe criação e ação em órgãos colegiados; 

planejamentos conjuntos e participativos; decisões compartilhadas entre os diferentes 

segmentos; pensar e fazer com parcerias; passagem do âmbito burocrático da administração 

para o âmbito pedagógico da ação; participação interativa dos segmentos da comunidade 

escolar, entre outros. Cada escola precisa construir sua gestão democrática. Não há fórmulas 

ou receitas mágicas, mas deve haver vontade, capacidade, criatividade, perseverança e certeza 

de que esse é o caminho para se alcançar uma escola pública de qualidade. 

 

Esta consultoria visa à formação de quadros de educadores cujo trabalho esteja 

diretamente envolvido com a democratização da gestão. No plano teórico, passa pela análise, 

reflexão e discussão das diferentes concepções de gestão da escola pública e, portanto, de 

administração educacional, bem como da temática da autonomia escolar. Discute as formas 

institucionais de participação e propõe parâmetros da gestão democrática do ensino público, 

numa perspectiva freireana, resgatando experiências e refletindo sobre as mesmas de forma 

contextualizada. 

 

A eleição direta de Direção, a organização democrática da comunidade escolar, a 

dinamização dos grêmios estudantis, são elementos indispensáveis ao bom exercício da 

cidadania e democracia na Escola. 

 

Vejamos o que Valerien (1997: 4) diz a respeito da questão Gestão Democrática e 

Autônoma da Escola: 
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1. Garantir a eleição de diretores pela comunidade escolar, revendo a legislação vigente, 

após discussão dos critérios com as bases. Que as direções das Unidades escolares, uma 

vez eleitas, não possam ser destituídas sem consulta prévia à comunidade que a elegeu; 

2. Em substituição às Ministério da Educação Superior (MES), Instituir o conselho paritário, 

deliberativo, constituído por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar; 

3. Garantir a construção coletiva e implementação do projeto político pedagógico em cada 

Unidade escolar, num eixo filosófico multicultural e pluriétnico; 

4. Assegurar, nos estabelecimentos de ensino da rede estadual, a livre criação de Grêmios 

estudantis, sendo competência exclusiva dos estudantes a definição, dos critérios, dos 

estatutos e demais questões referentes a sua organização; 

5. Estabelecer espaço e tempo para a discussão da política pedagógica, na escola, 

objetivando o amadurecimento e a interação dos profissionais, pais e alunos com vista a 

desenvolver um projeto político pedagógico e um planejamento participativo, 

determinado no calendário escolar ou definido pela comunidade, democraticamente, 

garantindo o acesso aos seus direitos, conhecimento e exercício de seus deveres, fazendo 

de todos co-partícipes e co-autores no processo educacional; 

6. Elaborar, implementar e avaliar, junto com toda a comunidade educativa, projetos que 

enfoquem temas fundamentais de formação integral de aluno-cidadão. 

 

A utilização de prédios próprios desvinculados das administrações municipais é 

condição estratégica para melhor adequar o projeto de uma escola mais integrada com as 

realidades e necessidades do educador e aluno da rede estadual. Nas circunstâncias em que 

essa opção não se possa materializar deve-se buscar a implantação urgente do SIEB (Sistema 

Integrado de Educação Básica), como forma de assegurar o bom funcionamento das escolas 

onde funcione a modalidade de ensino de educação de jovens e adultos, assim como dos 

colégios estaduais que funcionam em prédios municipais.  

 

O objetivo desta consultoria é atender às demandas específicas apresentadas pelas 

instituições e organizações governamentais e não-governamentais em relação às suas 

necessidades/dificuldades em colocar em prática um projeto voltado efetivamente para a 

gestão democrática do ensino. Nesse sentido, desenvolve, ainda, estudos voltados para a 

organização dos sistemas e sub-sistemas educacionais que objetivam a formação para a 

cidadania ativa e a educação para o desenvolvimento. 
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A consciência e a prática democrática precisa ser exercida dentro da Escola, a fim 

de que toda sociedade possa saber colocar em prática sua cidadania de forma consciente, 

intervindo na realidade cruel em que vivemos, e assim transformá-la. 

 

Os Organismos Colegiados são partes constitutivas da Gestão Democrática da 

Educação, que tem como elemento definidor o trabalho como princípio educativo. Essa 

concepção de Gestão democrática de educação é entendida como o esforço de superação da 

dicotomia entre o pensar e o fazer, entre o planejar e o executar, entre aquele (a) que manda e 

aquele (a) que obedece. O trabalho de equipe é a construção coletiva desse processo 

caracterizam a ação dos Organismos Colegiados, que, juntamente com os Núcleos Gestores 

escolares, dão vida aos preceitos legais, acreditando ser possível construir uma escola pública, 

democrática, de qualidade e com sustentabilidade à escola do novo milênio.  

 

Os Organismos Colegiados são organizações autônomas, que legitimamente 

congregam pessoas representativas dos diferentes segmentos, cujo objetivo é garantir o 

processo de tomada de decisões coletivas, a conquista de interesses comuns e a unidade das 

políticas públicas.  

 

Conceitua-se Conselho Escolar como sendo o órgão de caráter deliberativo, 

normativo, consultivo e fiscalizador/avaliativo que situará nos assuntos referentes à gestão 

pedagógica, administrativa e financeira da Unidade Escolar, respeitadas as normas legais 

vigentes.  

 

O Conselho Escolar, como colegiado apresentativo é uma exigência da 

organização democrática no sistema escolar. Tal colegiado, pouco tem a ver com o faz de 

conta das frágeis associações de pais, mestres e comunitários, até aqui criadas simbolicamente 

e concretizadas, apenas, nas reuniões rotineiras da escola com os pais ou responsáveis para 

assinatura de boletins, apresentação de calendários e normas elaboradas unilateralmente. 

 

“Está presente no cotidiano da escola. não é um mero apoio da direção nem 

um grupo a ser reunido quando se julgar necessário. É um colegiado 

constante que pode proporcionar uma significativa ampliação de 

corresponsabilidade da comunidade educacional e que, sobretudo, pode 

insejar a participação efetiva dos cidadãos comunitários nas decisões, no 

acompanhamento e na avaliação das ações e resultados da educação 

vivenciada.” (GANDIN citado por LIMA, 2000: 4) 
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É formado por pais, alunos, professores, funcionários, direção e representantes da 

sociedade civis, eleitos para decidirem coletivamente os rumos e ritmos da escola.  

 

O Conselho Escolar desempenha as funções deliberativas, referindo-se à tomada 

de decisões quanto ao direcionamento das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da 

unidade escolar. A função consultiva quando se refere à emissão de pareceres para dirimir 

dúvidas sobre situações decorrentes das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, bem 

como, a proposição de alternativas, de solução e procedimentos para a melhoria da qualidade 

do trabalho escolar, respeitada a legislação em vigor. Já a função normativa referindo-se ao 

estabelecimento de normas quanto ao direcionamento das ações pedagógicas, administrativas 

e financeiras da Unidade Escolar. E finalmente, as funções avaliadoras/avaliativas referem-se 

ao acompanhamento sistemático e ao controle das ações desenvolvidas pela Unidade Escolar, 

objetivando a identificação de problemas e verificando a adequação das decisões. A prática do 

Conselho Escolar na escola tem um efeito político-pedagógico mais concreto do que o 

simples discurso sobre a prática e a necessidade da democracia. 

 

O aspecto político-pedagógico é incorporado na escola desde a organização até a 

forma da escolha dos membros que só podem ser escolhidas, pelas definições contidas no 

estatuto e não escolhidas por elementos vinculados a uma história de escolas centradas em si 

mesmos. 

 

Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, em seu artigo 206, inciso VI 

é preconizada a gestão democrática do sistema público de ensino. “Gestão democrática do 

ensino público na forma da lei”. 

 

Na Constituição Estadual do Ceará, no artigo 215, inciso V é definida: “Gestão 

democrática da instituição escolar na forma da lei, garantidos os princípios de participação de 

representantes da comunidade”. 

 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) n° 10884 no seu artigo 14, estabelece: 
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“Os Sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

púbico 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 da comunidade escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes.” 

 

Na composição do Conselho Escolar deverão estar representados todos os 

segmentos existentes uma comunidade escolar, ficando assegurado a disparidade, ou seja, 

número igual de representantes para cada segmento e proporcionalidade de 50% para 

membros da escola e 50% da comunidade. 

 

O (a) Diretor (a) será membro nato e indispensável no conselho; o aluno deverá 

estar matriculado, cursando e ter a idade mínima de 12 anos; no segmento pais: um dos pais 

ou responsável legal pelo aluno matriculado e cursando a escola; segmento professor: poderá 

participar o membro do magistério que estiver em efetivo exercício na escola; no segmento 

funcionário/servidor: participará o membro do setor administrativo e de apoio em efetivo 

exercício na escola. O Conselho Escolar é constituído por um número de titulares e suplentes, 

conforme os critérios estabelecidos no regimento e de acordo com a realidade de cada escola. 

Haverá um único Conselho Escolar representando os três turnos da unidade escolar.  

 

O Grêmio Estudantil é um movimento organizado, que tem o objetivo de articular 

os estudantes, visando defender seus interesses individuais e coletivos. O Grêmio Estudantil 

extrapola os muros da escola, pois esse movimento tem estrutura própria e congrega um 

conjunto maior de escolas e de estudantes. 

 

Cabe ao grêmio, além de representar os interesses dos alunos e levar as suas 

reivindicações às instâncias escolares, propor e executar as mais diversas atividades no 

interior do estabelecimento de ensino. 

 

Palestras, conferências, exposições, campeonatos esportivos, espetáculos, festas, 

festivais, teatro, gincanas, excursões, vestibulares simulados, aulas complementares, e até 

mesmo programas de auxílio a estudantes carentes ou com dificuldades de adaptação ou 

aprendizagem. Um universo enorme se abre ao grêmio bem articulado, composto de 

estudantes comprometidos com a sua organização.  
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Diante da gama variada de possibilidades que o Grêmio abre aos estudantes ele 

também representa uma grande responsabilidade. Tanto é assim que a sua organização é 

regulamentada por lei federal, e a maioria dos estados brasileiros também dispõe de 

instrumentos legais que trata sobre entidades representativas dos estudantes do ensino 

fundamental e médio, público ou privado. 

 

Não existe a gestão democrática da educação sem a participação direta da 

comunidade local. Mas é preciso que essa relação deixe de ser algo muito amplo e abstrato. É 

necessário concretizar essa idéia, o que só será possível através de um mecanismo que esteja 

ao alcance de todos os movimentos e organizações da sociedade civil. Um desses mecanismo 

é a Associação de País e Comunitários-APC.  

 

A Associação de País e Comunitários APC é uma entidade civil, sem fins 

lucrativos, constituída juridicamente. Tem Estatuto e Regimento Interno. É formada pelos 

pais dos alunos e representantes de movimentos e organizações inseridos na comunidade 

local. Para cada escola deve existir uma APC. 

 

Na fundação de uma APC é necessário que haja amplo debate e participação da 

comunidade local e da Escola. O foco desse amplo debate deverá ser a finalidade e os 

objetivos da APC. 

 

Para definir a finalidade e os objetivos, é imprescindível que haja uma exploração 

que considere o seguinte: o processo histórico que gerou a política pública da gestão 

democrática da educação e a concepção de gestão democrática, seus pressupostos, seus 

mecanismos, suas conquistas, seus desafios e suas perspectivas. 

 

Na definição dos objetivos de uma APC deve constar a idéia de um organismo 

colegiado que cuidará dos interesses dos pais e comunitários na escola. No entanto, esses 

interesses não são corporativistas, mas voltados para cuidar da escola estudada em todos os 

seus aspectos, inclusive os referentes á qualidade do ensino e aos meios propiciadores dessa 

qualidade. 
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Ainda deve constar a relação de parceria e de co-gestão como Núcleo Gestor, com 

o Conselho Escolar e com o Grêmio Estudantil. 

 

Atuar em benefício da melhoria da ação educativa, notadamente no que diz 

respeito à assistência ao estudantes, prioritariamente no ensino fundamental. Além disso, 

contribui com a melhoria e conservação dos equipamentos e do próprio prédio e espaço 

escolares. 

 

Proporcionar o entrosamento entre pais, alunos, professores, núcleo gestor e 

comunitários, através do desenvolvimento de atividades sociais, culturais e desportivas. 

 

Desenvolver campanhas educativas que visem à criação, nos alunos, do hábito de 

zelar pelos bens e serviços colocados para o seu uso. Para que isto ocorra com sucesso será 

imprescindível refletir sobre o que é a coisa pública, sua origem e destinação. 

 

Promover a cooperação entre todos os segmentos da escola para aprimorar o 

trabalho escolar (divisão de responsabilidades, elaboração coletiva dos planos, programas e 

projetos, prestação de contas, avaliação da aprendizagem e institucional).  

 

Pautar suas decisões e ações num código de ética que valorize a vivência da 

democracia participativa, a independência, a autonomia, o respeito às liberdades fundamentais 

da pessoa humana, a construção cotidiana da cidadania para todos ao seu papel.   

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo visa expor as conclusões obtidas no decurso de entrevistas sob 

temas pertinentes à gestão democrática e participativa na escola, atendendo as demandas 

formuladas para adquirir informações no âmbito educacional, permitindo múltiplas visões 

compreendidas e diferenciadas quanto as temáticas abordadas no referente roteiro realizado 

junto aos alunos, pais, professores, funcionários e diretores pertencentes a escola da rede 

municipal da cidade de Fortaleza-Ceará. 
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ANÁLISE DE DADOS 

 

 

De acordo com os resultados das entrevistas obtidas, pode-se perceber que a 

“Gestão Democrática e Participativa: Uma questão de autonomia” apresenta as questões 

abaixo: 

 

Na visão do aluno é correto afirmar que o processo democrático na escola é muito 

comentado. Baseado nas respostas do mesmo, nos mostra particularmente a esperteza no 

sentido de praticar este processo. Não é autônomo, portanto demonstra sua criticidade no que 

diz respeito aos interesses educacionais, visando o desconhecimento e dificuldades em 

responder alguns aspectos relevantes ao assunto, e fazendo uma análise na situação que se 

encontra a falta de informações no âmbito educacional e na própria escola.  

 

Na visão da mãe é correto afirmar que não houve nenhum receio em repassar 

informações. Baseada nas perguntas e respostas foi clara e sincera no que diz respeito a 

realidade da escola. Atendendo as orientações da entrevista, a mesma expressou com 

informalidade em relação o que conhece, o que desconhece, o que ouviu falar e/ou nunca 

ouviu falar.  

 

Ressalta que o fator tempo é insuficiente para participar dos assuntos promovidos 

pela escola. Mas, por morar próximo a comunidade escola observa de fora alguns movimentos 

realizados com os pais, alunos, professores e núcleo gestor.  

 

Também sabe que tem grupos formados para defender os direitos dos alunos, mas 

não sabe a função que eles exercem. 

 

A professora ressalta na sua entrevista que sua experiência na educação não é 

muito ampla, faz pouco tempo que leciona na escola.  

 

Em virtude da entrevista afirmou que precisaria primeiro consultar os 

documentos, em seguida conhecer e estudar para depois responder.  
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O momento vivido foi riquíssimo e valioso afirma a professora que esta iniciativa 

da aplicação do TTC, só veio despertar o interesse em conhecer os documentos que 

asseguram o nosso trabalho e o aperfeiçoamento do desenvolvimento das ações pedagógicas. 

 

A secretaria da escola afirma que a gestão vivenciada pela escola na qual trabalha 

é democrática e participativa. Onde a mesma vem desenvolvendo um trabalho coletivo com o 

Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Núcleo Gestor, Professores e Instâncias pertencentes ao 

vínculo estadual, municipal e privada. 

 

Afirma também de acordo com as orientações é correto ressaltar que o processo 

democrático está ligado muito nos discursos das pessoas que administram a educação, no 

entanto em relação a prática ainda está muito a desejar. Nesse sentido podendo então 

expressar seus interesses educativos e educacionais dentre os condicionantes internos da 

participação na escola, os de ordem institucional são, sem dúvida nenhuma, de importância 

fundamental.  

 

Com relação ao papel do diretor retrata algumas situações para discutir as 

múltiplas relações que se estabelecem entre gestão democrática e participativa. Com isso, é 

comum ouvirmos queixas dos profissionais e da comunidade em geral certos receios de 

estabelecimento de normas e regras no que diz respeito ao trabalho nas instituições. 

 

Afirma que as idéias e decisões são decididas no coletivo de professores e 

colegiados juntamente com as orientações básicas dos órgãos responsáveis tais como: SEDUC 

e CREDE, procurando sempre manter a comunidade escolar informada através de reuniões e 

seminários. Diante de tudo isso, e tendo em conta que a participação democrática não se dá 

espontaneamente sendo antes um processo histórico de construção coletiva sem pensar em 

individualismo, autoritarismo de poder altamente concentrado e de exclusão da divergência 

nas discussões e decisões. Ressalta ainda não podendo assim de esquecê-la a interferência 

política partidária vem sendo a vilão no desenvolvimento do processo democrático e 

participativo. Sem dúvida nenhuma, afirma a diretora que vem dos maiores desequilíbrio de 

uma gestão democrática é a ausência demasiada dos pais, e a falta de acompanhamento nas 

atividades escolares de seus filhos em casa e na escola.  
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Atendendo o ensejo, afirma e confirma que sua missão além de diretoria é de 

trabalhar a formação humana, das pessoas, obviamente facilitando um melhor entendimento e 

de compreensão entre as mesmas no decorrente processo de mudança e transformação. 

 

Conforme as experiências vividas pelas diversas categorias constata-se a 

derivação de uma visão muito otimista a respeito da função a ser desenvolvida no processo 

democrático. 

 

Não há dúvida de que podemos pensar na escola como instituição que pode 

contribuir para a transformação social. Mas uma coisa é falar de suas potencialidades 

impulsionadas pela consolidação do sistema capitalista de produção. No campo educacional, 

mas especificamente, não sido diferente. Conforme as relações de trabalho, na escola, têm 

sofrido modificações nas últimas décadas. Porém, isso não significa que as relações de 

produção capitalista que ocorrem na sociedade possam ser transpostas mecanicamente para 

dentro da escola, uma vez que esta instituição é permeada por especificidades. 

 

Assim, se na gênese da gestão democrática e participativa era muito ausente da 

escola, hoje já se escuta a falar de alguns sucessos com eficácia, na configuração no 

desenvolvimento das ações desenvolvidas no coletivo de professores, pais, alunos, conselhos 

e grêmio estudantil, contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, 

objetivando uma educação de qualidade para todos. É nesta perspectiva, portanto, que 

podemos afirmar que a gestão democrática e participativa é necessário no ambiente escolar.  

 

No entanto, o contato que estabelecemos com a realidade das diversas categorias 

nos indicou a necessidade da gestão democrática e participativa na escola, que, para se 

alcançar o papel se propõe a gestão hoje, em dia, existe um longo caminho a ser trilhado, uma 

vez que o almejável depende de compromisso social (comprometimento dos profissionais da 

área com a sua profissão) para ser realizadas e concretizadas com interesses mais amplos e 

significativos no desenvolvimento profissional.  

 

CONCLUSÕES 

 

No delineamento deste estudo, procurou-se enfatizar a Gestão Escolar como uma 

prática democrática que leva a excelência, abrindo espaço para a construção de uma 
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sociedade. Procurou-se traçar um perfil da Gestão na escola pública, tal como vem se 

desenvolvendo no Ceará. Tentou-se também apresentar competências a serem executadas na 

busca da consolidação desse processo educativo. 

 

Ao concluir este trabalho, pretende-se enfatizar aspectos importantes dessa 

proposta: O Conselho Escolar, Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). No primeiro 

enfoque vale ressaltar que não se pode perder de vista, a função primordial da escola, que é a 

transmissão do saber e a participação da Comunidade. Nessa proposta está inserido o 

compromisso maior com a transmissão do conhecimento e participação coletiva, 

transformando o social. 

 

Tudo que tem pouco valor educativo, deve ser tratado secundariamente. Por essa 

razão o administrador escolar, "a priori" um educador, e como tal, sua proposta terá que ser 

necessariamente a de um educador. Esse compromisso é exclusivo a todos os que fazem a 

Gestão Escolar. 

 

O termo educação deve ser entendido com um sentido mais amplo do que a mera 

transmissão do saber. Deve ser entendida como a formação de valores sociais a partir do saber 

sistematizado. Nesse enfoque, entende-se qualidade como conjunto de todos comportamentos 

qualitativos que incidem sobre os fenômenos da sociedade. Daí, o sentido pedagógico da 

Gestão Escolar. 

 

A escola pública, enquanto espaço popular, não tem cumprido o seu papel, não 

desempenhado nem mesmo a sua função elementar, que é a transmissão de um saber de 

qualidade. 
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