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RESUMO 
O presente trabalho trata-se de um estudo, uma análise sobre a gestão democrática, 
bem como a importância da construção coletiva do Projeto Político Pedagógico na 
escola como um documento que reflete a realidade escolar. O conceito gestão 
democrática abrange uma variedade de situações ocorridas dentro da escola, e 
também a realização das eleições para diretores, onde, a participação da 
comunidade, professores, pais e funcionários, se tornam fundamental na criação de 
um projeto coletivo de gestão viabilizando um trabalho democrático e participativo 
dentro do espaço escolar. Nesse contexto, a equipe diretiva, fundamentada na figura 
do gestor, possue um papel fundamental no espaço escolar, pois o trabalho 
realizado no ambiente educacional é fruto de um projeto e trabalho coletivo. Essa 
coletividade é marcada pela comunidade escolar como um todo, do estudante aos 
responsáveis pelos mesmos, dos professores e funcionários à equipe diretiva. Dessa 
forma para a ocorra a gestão democrática de fato, toda a escola e seus membros 
enquanto comunidade precisam estar empenhados e envolvidos para que exista 
fundamentalmente uma gestão democrática e participativa no âmbito escolar.   
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Estaduais. 
 
ABSTRACT 
 
This work it is a study, an analysis of the democratic management, and the 
importance of collective construction of the Pedagogic Political Project in school as a 
document that reflects the school reality. The democratic management concept 
covers a variety of situations arising within the school, and also the holding of 
elections for directors, where community participation, teachers, parents and staff, 
becomes critical in creating a collective project management enabling work 
democratic and participatory within the school environment. In this context, the 
management team, based on the figure of the manager, have a key role within the 
school, for the work done in the educational environment is the result of a project and 
collective work. This community is marked by the school community as a whole, the 
student responsible for them, teachers and staff to the management team. Thus to 
occur democratic management of fact, the whole school and its members as a 
community, need to be committed and involved so fundamentally there is a 
democratic and participatory management in schools. 
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INTRODUÇÃO 

 



Este trabalho é fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

realizado como requisito para a graduação em Pedagogia. O mesmo teve por 

finalidade compreender e analisar o Processo de Gestão Democrática em dois 

Colégios Estaduais de Apucarana, buscando compreender a aplicação do conceito 

de Gestão Democrática em duas realidades sociais diversas. 

Para compreendermos o contexto da pesquisa é importante ressaltar que 

uma das escolas situa-se na região central da cidade, e a outra se situa em uma 

região definida como uma área de vulnerabilidade social no município em questão.  

Para atingir os objetivos propostos por essa pesquisa julgamos necessário 

compreender pontos centrais referentes à trajetória histórica da Gestão Democrática 

no Brasil e no Paraná. 

Gestão Escolar é uma expressão relacionada à atuação dos profissionais da 

educação na administração das instituições educacionais.  

Quando utilizamos esse termo, faz-se necessário compreender que o 

objetivo dos profissionais envolvidos no processo de gestão é promover e organizar 

a mobilidade e a articulação de todas as condições materiais e humanas 

necessárias para um desenvolvimento adequado de todos os envolvidos no 

processo educacional. 

Consequentemente, o foco da gestão visa à criação de um local de trabalho 

onde os gestores estabeleçam um ambiente coletivo voltado para a gestão 

democrática e participativa.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A gestão democrática e participativa corresponde a um trabalho coletivo, no 

qual todos os membros de um estabelecimento de ensino têm o direito e o dever de 

participar das tomadas de decisões, e também assumir a sua parcela de 

responsabilidade na implementação dos objetivos educacionais. 

Segundo Luck (2007) as mudanças na forma de gestão escolar no Brasil 

acompanharam o processo de institucionalização da democracia no país. Sobre 

isso, o autor afirma:  

 

A institucionalização da democracia, associado ao                                        
aprimoramento da eficiência e da qualidade da educação pública, 
tem sido uma força poderosa a estimular o processo de mudanças 
na forma de gerir escolas no Brasil. A participação da comunidade 
escolar, incluindo professores especialistas, pais, alunos, 



funcionários e gestores da escola, é parte desse esforço, que 
promove o afastamento das tradições corporativas e clientelistas, 
prejudiciais á melhoria do ensino, por visarem o atendimento a 
interesses pessoais e de grupos (LUCK, 2007, p.15).  

 

Para que haja um trabalho, voltado para gestão democrática e participativa 

dentro do ambiente escolar, faz-se necessário, que o diretor e a equipe pedagógica 

proponham momentos de discussões em todas as esferas de atuação educacional. 

Um exemplo desses é a organização de atividades correspondentes à rotina escolar.  

Nesse sentido, a gestão democrática visa criar um ambiente onde todos os 

membros envolvidos no contexto escolar possam participar das decisões e se 

compreendam como membros ativos do processo de gestão como um todo.  

Dessa forma, para que ocorra o desenvolvimento do trabalho democrático e 

participativo é importante realizar reuniões, debates, seminários em que todos 

possam ter a oportunidade de exporem as suas ideias, de exercerem o direito de 

expressarem sua opinião e serem ouvidos.   

Estudos apontam que a gestão democrática contribui para a criação de um 

ambiente de formação de cidadãos autônomos e preparados para enfrentarem as 

dificuldades apresentadas no dia a dia escolar, na medida em que todas as esferas 

envolvidas no processo educacional estão envolvidas na gestão.  

No caso do Estado do Paraná, na maioria municípios, no que se refere a 

educação infantil e ensino fundamental I, o modelo de gestão não consiste na 

proposta de gestão democrática. Nela, ocorrem eleições para escolha de gestores, o 

que colabora com a melhoria dos resultados na relação escola, família e sociedade. 

Na maioria dos munícipios, a forma de escolhas de gestores, a nível 

municipal, é realizada através de nomeações, geralmente indicando cargos de 

confiança.  

Para pensarmos na proposta da Gestão Democrática para as Escolas 

Públicas preciso ter em mente que a mesma deve estar diretamente relacionada 

com a participação de toda a comunidade Escolar. Essa participação não pode ser 

restrita a execução de políticas, mas também no planejamento e elaboração das 

mesmas. Lembrando que a Gestão Democrática está amparada legalmente na LDB 

9394/96 em seu artigo 3º, inciso VII diz que o ensino será ministrado com base no 

princípio da garantia de: “Gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da 



legislação dos sistemas de ensino”. (DOURADO apud FERREIRA; AGUIAR, 2003, 

p.153). 

A LDB remete a gestão democrática ainda à garantia da elaboração do 

projeto político pedagógico da escola, com a participação dos profissionais da 

educação dentre os quais estão contemplados: direção, equipe pedagógica, 

professores e funcionários da escola. 

Dessa forma, Paro afirma que na Gestão Democrática deve haver: 

 

   A instalação de uma estrutura político-administrativa adequada                      
à participação nas tomadas de decisão de todos os setores que aí tem 
presença, em especial seus usuários, eivada de mecanismos 
institucionais que viabilizem e incentivem: processos eletivos para 
escolha dos dirigentes escolares; conselhos de escola formados pelos 
vários segmentos da unidade escolar (pais, alunos, professores, 
funcionários) e com efetiva função política de direção de escola; 
grêmio estudantil, associação de pais, professores e funcionários, 
como fóruns de constante discussão dos múltiplos interesses, bem 
como outros recursos institucionais que facilitem o permanente acesso 
de todos os interessados aos assuntos que dizem respeito à escola 
(PARO, 1997, p.79-80). 

 

 
CONCLUSÃO 

Diante disso, podemos compreender que o problema da pesquisa em foco 

centrou-se na análise de como ocorre o processo de gestão democrática e 

participativa em colégios estaduais do município de Apucarana PR e qual a 

importância dos pais ou responsáveis, segundo os professores, nesse processo de 

gestão democrática e participativa dos colégios estaduais de Apucarana.  

A pesquisa propôs como objetivo geral, conhecer e compreender o processo 

de gestão democrática e participativa em colégios estaduais do município de 

Apucarana PR, com foco na participação de pais e professores. Como objetivos 

específicos indicar os pontos positivos e negativos da gestão democrática e 

participativa de acordo com a fundamentação teórica, bem como investigar a 

participação dos pais e professores no processo de gestão democrática e 

participativa nos colégios estaduais de Apucarana.  

Dessa forma, podemos concluir que na área administrativa, a gestão da 

escola aplica-se dentro dos conceitos da gestão democrática e participativa, de 

acordo com as leituras feitas. Ressalta-se também, no que diz respeito ao perfil dos 

profissionais que nela atuam que é condizente com uma equipe pedagógica eficaz 



dentro das diretrizes que norteiam esta fase do processo educativo, tendo reais 

possibilidades para desenvolver um ensino de qualidades. 
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