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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: REFLEXÕES NA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

ZULMIRA JOSÉ DA SILVA 

 
RESUMO- A gestão escolar democrática tem sido muito discutida ultimamente em 
razão da relevância do tema e de como esse modo de gestar pode impactar 
positivamente na escola. O problema de pesquisa observado nesse trabalho de 
conclusão de curso foi analisar como a gestão escolar democrática e as reflexões no 
tocante a todas as etapas de desenvolvimento do projeto político pedagógico 
contribuem para que o espaço escolar se torne melhor. Pesquisas mostram que 
quando se abre espaço na escola para a participação de todos para a discussão e 
elaboração do PPP, pode-se garantir uma gestão democrática e participativa. O 
objetivo deste estudo foi entender como gestão escolar democrática é importante, 
como aspecto para melhorar o processo da gestão, do ambiente escolar e da 
elaboração e execução o Projeto Político Pedagógico. É relevante, o conhecimento e 
que todos os membros da comunidade escolar estejam envolvidos nessa ação 
continua sendo que todos os envolvidos são responsáveis pelo bom andamento da 
instituição. Com esse fim, a metodologia empregada foi de estudo de referências 
bibliográficas sobre o assunto. Sendo assim, o interesse de todos os envolvidos neste 
processo se faz necessário, professores, pais e comunidade escolar para que, em 
conjunto busquem meios para que a gestão da escola ocorra de forma democrática e 
que o Projeto Político Pedagógico seja enraizado na escola em conformidade com as 
necessidades da instituição, através do dialogo e participação de todos, empenhados 
por uma educação de excelência.  

 

Palavras Chave: Gestão Escolar. Escola. Projeto Político Pedagógico.   

 

ABSTRACT- The democratic school management has been much discussed lately 
because of the relevance of the theme and how this way of generating can positively 
impact the school. The research problem observed in this conclusion work was to 
analyze how the democratic school management and the reflections in all the stages 
of development of the pedagogical political project contribute to make the school space 
better. Research shows that when space is opened in the school for the participation 
of all for the discussion and elaboration of the PPP, one can guarantee a democratic 
and participatory management. The objective of this study was to understand how 
democratic school management is important, as an aspect to improve the 
management process, the school environment and the elaboration and execution of 
the Political Pedagogical Project. It is relevant, knowledge and that all members of the 
school community are involved in this action continues, and all involved are responsible 
for the smooth progress of the institution. To this end, the methodology used was to 
study bibliographical references on the subject. Therefore, the interest of all those 
involved in this process is necessary, teachers, parents and school community so that, 
together, seek ways to manage the school in a democratic way and that the Political 
Pedagogical Project be rooted in the school accordingly with the needs of the 
institution, through the dialogue and participation of all, committed by an education of 
excellence. 
 

Key words: School Management. School. Political Pedagogical Project. 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática tem o caráter definido pela participação de todos, 

(professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários), os 

quais devem apoderar-se das decisões da escola, sendo que são considerados 

sujeitos ativos e participam de todo o processo da gestão. É imprescindível que a 

comunidade escolar tenha compreensão e conhecimento da importância da 

participação ativa para que o processo da gestão democrática aconteça efetivamente. 

Desde os anos 80 a ideia de escola democrática ganhou força no Brasil com o 

processo de redemocratização do país. Uma década depois dessas discussões foi 

criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o qual preconizou a gestão 

democrática se tornando também uma responsabilidade da política educacional. 

Segundo a Constituição de 1988 e a LDB (Lei n° 9.394/96), as escolas públicas que 

ofertam Educação Básica devem primar pela Gestão democrática.  

No entanto, para que se produza na escola a construção da Gestão 

democrática é indispensável que a comunidade escolar se envolva com as ações da 

escola, podendo opinar e dialogar, inteiramente, e se movimente para que o ensino 

aconteça de forma qualitativa. A Gestão Escolar Democrática proporciona a todos um 

lugar aberto à troca de informações e abre vínculo com a escola, tornando-se um dos 

princípios para aperfeiçoar as aptidões dos alunos fortalecendo a uma educação.  

Esta pesquisa tem como enfoque realizar uma busca detalhada sobre a Gestão 

Escolar Democrática e realizar uma análise sobre a elaboração e execução do Projeto 

Político Pedagógico da escola, sendo que a prática democrática deve estar em 

primeiro lugar no espaço escolar. Sobretudo, avaliar a gestão escolar democrática 

pela qual as ações são direcionadas, tendo como foco os fatores sociais, econômicos, 

estruturais, pedagógicos, entre tantos outros. 

De acordo com Brasil (2004, p.28), “a efetivação da gestão democrática como 

aprendizado coletivo deve considerar a necessidade de se repensar a organização 

escolar, tendo em mente a importância desta na vida das pessoas”, contribuindo para 

uma efetiva participação entre as diversas partes que compõem a comunidade 

escolar. 



 

 

A problemática deste trabalho propõe identificar como a gestão escolar 

democrática e as reflexões na elaboração e execução do projeto político pedagógico 

contribuem para o desenvolvimento e melhoria do espaço escolar. Por sua vez, as 

hipóteses levantadas serão mostrar que a gestão escolar democrática contribui para 

a construção de uma escola aberta ao diálogo e com a interação da sociedade e o 

PPP auxilia no direcionamento da escola obedecendo às características do ambiente 

escolar. O objetivo geral propõe analisar se a prática democrática é predominante no 

espaço escolar e identificar as mudanças que a gestão escolar democrática tem 

trazido para a educação no Brasil e para o bom funcionamento da escola.  

 A Educação Brasileira atualmente tem o grande desafio tornar a escola o 

ambiente necessário para tornar possível a educação como descreve a nossa lei 

maior a Constituição Federal de 1988 “[...] a educação é um direito de todos e dever 

do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. ” 

Para isso acontecer temos que possuir uma gestão que trabalhe lado a lado 

com todos os setores envolvidos no processo escolar.  E a autonomia que deveria 

acontecer ainda bate de frente com muitas legislações que interferem de forma 

negativa na democratização da gestão escolar também enfrentando o grande 

problema que é o envolvimento dos pais no dia a dia da escola. 

Essa pesquisa é relevante para o meio acadêmico, pois dará provas que a 

gestão escolar democrática conduz a escola a uma forma responsável de gerir com a 

participação de todos. Assim, para todos os agentes da escola, este estudo poderá 

mostrar que o trabalho em conjunto traz resultados positivos para a superação de 

empecilhos e da evolução positiva da escola. A mesma será de muita importância, 

pois contribuirá para o entendimento da atuação da gestão escolar democrática e 

orientação na área escolar quanto à criação do PPP como documento orientador para 

as ações da escola.    

A justificativa deste estudo será contribuir para fornecer argumentos sobre a 

relação entre a gestão escolar democrática e a elaboração e execução do PPP da 

escola como forma de garantir uma gestão com a participação de todos. Os métodos 



 

 

aplicados neste trabalho constituíram-se de uma revisão bibliográfica. As palavras 

chave utilizadas foram: Gestão Escolar. Escola. Projeto Político Pedagógico.   

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Está pesquisa será de caráter bibliográfico, segundo Gil (2002, p. 45), “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja 

exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”. Segundo o mesmo autor as fontes 

que podem ser usadas para pesquisa bibliográfica são diversas como livros, obras de 

divulgação, enciclopédias, almanaques, jornais periódicos. Sendo que os livros são 

elencados como uma fonte bibliográfica por excelência. 

O embasamento desta pesquisa será realizado abrangendo um estudo 

relacionado às peculiaridades de uma gestão escolar que prime pela democracia e o 

PPP seja uma forma de interação e transmissão de saberes entre a comunidade 

escolar.  

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço (GIL, 2002, p. 45). 

 

Sendo assim, através da compreensão dos diversos participantes da 

comunidade escolar, buscou-se conhecer como o gestor exerce seu papel de gerir no 

decorrer do processo da gestão democrática. Para que fosse possível realizar esta 

pesquisa foi utilizado o instrumento da análise dos materiais teóricos sobre o tema. 

A partir da análise dos dados encontrados nota-se que o PPP opera em 

concordância entre os diversos atores, o que pode repercutir positivamente no 

ambiente escolar quando o mesmo é realmente elaborado e executado com a 

participação de todos, uma vez que são os diversos membros da escola que garantem 

a melhora da aprendizagem dos alunos. 

 

3. O PAPEL DO GESTOR NAEFETIVAÇÃO DE UMA GESTÃO ESCOLAR 

DEMOCRÁTICA 



 

 

 

O vínculo que a gestão cria com os demais envolvidos na organização das 

ações da escola é que faz com que a gestão se torne democrática e essa relação não 

é estabelecida por lei nem por decreto é uma situação que precisa ser compartilhada 

entre o gestor e a comunidade escolar. A participação de todos é fundamental para 

tornar os vínculos fortes e para a efetivação da gestão escolar democrática. 

 

“A gestão democrática implica a efetivação de novos processos de 
organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 
coletivos e participativos de decisão. Nesse sentido, a participação constitui 
uma das bandeiras fundamentais a serem implementadas pelos diferentes 
atores que constroem o cotidiano escolar” (BRASIL, 2004, P. 15). 

 

Segundo o mesmo autor o processo de gestão não tem a mesma relevância 

para todos e nem todos se sentem parte do processo, sendo que existem vários atores 

com pensamentos e finalidades diferentes quanto aos processos de 

compartilhamentos de ideias e ações na escola e que devem ser construídos no dia a 

dia. 

 

“A participação pode ser entendida, portanto, como processo complexo que 
envolve vários cenários e múltiplas possibilidades de organização. Ou seja, 
não existe apenas uma forma ou lógica de participação: há dinâmicas que se 
caracterizam por um processo de pequena participação e outras que se 
caracterizam por efetivar processos em que se busca compartilhar as ações 
e as tomadas de decisão por meio do trabalho coletivo, envolvendo os 
diferentes segmentos da comunidade escolar. Isso quer dizer que alguns 
processos chamados de participação não garantem o compartilhamento das 
decisões e do poder, configurando-se como mecanismo legitimador de 
decisões já tomadas centralmente” (BRASIL, 2004, P. 16). 

 

A LDB dispõe que: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de 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 político pedagógico da escola; II – 
participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 
equivalentes (LDB, 1996). 

 

Segundo a LDB (1996) a escola que oferta ensino público pode definir o modelo 

próprio de gestão democrática segundo as suas necessidades. Uma vez que cada 

instituição escolar possui peculiaridades que necessitam ser inseridas para que as 



 

 

metas que a escola pretende alcançar sejam objetivadas. O processo democrático 

abre espaço para que a gestão seja exercida por todos. 

Para Paro (2001) a gestão escolar democrática tem influência positiva na 

escola e na vida das pessoas dos diversos segmentos que fazem parte da instituição, 

melhorando o relacionamento interpessoal, o ambiente escolar e construir um espaço 

de socialização do conhecimento produzido. 

A gestão escolar democrática é um estilo de gestão que torna acessível a todos 

o compartilhamento dos contatos humanos com o propósito da melhoria no 

relacionamento entre a comunidade escolar, nota-se: 

 

A evidência da influência positiva da organização escolar sobre o 
comportamento das pessoas pode ser percebida quando se comparam 
escolas em que foram introduzidas inovações que provocaram maior 
democratização dos contatos humanos, com situações anteriores, em que as 
relações eram de mando e submissão. Em duas pesquisas de campo [...] foi 
possível perceber os efeitos de medidas visando à democratização do 
ambiente escolar, com a introdução de eleições de diretores, no primeiro 
caso, e com a ocorrência de uma direção mais democrática, comprometida 
com os interesses dos usuários, no segundo. Em ambos os casos, a partir de 
entrevistas e observações em campo, pôde-se constatar a melhoria no 
relacionamento humano entre direção e pessoal escolar, entre a escola e os 
usuários e, principalmente, o relacionamento geral dos estudantes entre si e 
com os vários profissionais da escola, quer dentro quer fora da sala de aula. 
As pessoas, que antes eram tratadas apenas como objetos de decisão de 
outras localizadas em níveis hierárquicos superiores, sentiram a introdução 
de mudanças elevá-las à condição de sujeitos desse processo, e isso não é 
pouco em termos de avanço no relacionamento pessoal. Tudo isso propiciou 
a apropriação de valores de cidadania e o desenvolvimento de 
comportamentos compatíveis com a colaboração recíproca entre os homens 
[...] (PARO, 2001, p.29-30). 

 

A gestão democrática é entendida como a possibilidade que a escola tem em 

construir uma participação que abrange a diferentes membros da escola e faz com 

que os mesmos tenham condições de contribuir e participem das decisões da escola 

de forma ampla e efetiva (FERREIRA& AGUIAR. Org, 2000). 

De acordo com Brasil (1998) o processo de gestão democrática é justificado 

pelas seguintes razões, sendo elas: 

 

• a escola deve formar para a cidadania e, para isso, ela deve dar o exemplo. 

A gestão democrática da escola é um passo importante no aprendizado da 
democracia. A escola não tem um fim em si mesmo. Ela está a serviço da 
comunidade. Nisso, a gestão democrática da escola está prestando um 
serviço também à comunidade que a mantém; 
• a gestão democrática pode melhorar o que é específico da escola, isto é, o 
seu ensino. A participação na gestão da escola proporcionará um melhor 



 

 

conhecimento do funcionamento da escola e de todos os seus atores. 
Propiciará um contato permanente entre professores e alunos, um 
conhecimento mútuo e, em consequência, aproximará também as 
necessidades dos alunos dos conteúdos ensinados pelos professores 
(BRASIL, 1998). 
 

A participação de todos faz parte da democratização da gestão e deve ter como 

foco a união e parceria de todos para que os trabalhos necessários para o bom 

andamento da escola aconteçam de forma conjunta. Nesse sentido, para que a gestão 

escolar seja democrática faz-se necessário que a comunidade esteja envolvida no 

processo de forma transparente e igualitária nas tomadas de decisão da escola para 

que se alcancem os objetivos da mesma. 

 

4. O PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

 

O Projeto político pedagógico (PPP) guia os métodos educativos da escola 

desde os anos oitenta e nota-se a necessidade de discutir sobre o mesmo, uma vez 

que cada escola tem competência de criar e gerir o seu projeto de acordo com a 

necessidade da instituição. “A escola, ao elaborar o PPP, afirma sua identidade e 

revela sua organização, suas metas e seus planos a toda a comunidade, o que 

possibilita avanços e construção de métodos para se relacionar e articular com o 

entorno” (CEDAC, 2016, p.06). 

Brasil (1998) define alguns parâmetros para a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico da Escola e para a Gestão Democrática da Escola Púbica, sendo:  

 

• capacitação de todos os segmentos escolares;  
• consulta permanente à comunidade escolar;  
• institucionalização da gestão democrática;  
• lisura nos processos de definição da gestão democrática e do projeto 
político-pedagógico da escola;  
• agilização das informações e transparência nas negociações no âmbito da 
escola e fora dela (BRASIL, 1998, p. 11).  
 

A gestão escolar democrática através da elaboração e execução do PPP da 

escola possibilita a melhoria do processo educacional pedagógico e do maior 

envolvimento entre todos que fazem parte da escola. De acordo com Rigo (2016) a 

autonomia é: 

 

A referida autonomia, garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/96) e estimulada pelas políticas nacionais de formação 



 

 

de professores, coloca as escolas diante da possibilidade de mudanças 
curriculares para buscar uma identidade singular, articulada às aspirações da 
comunidade em que se insere. Nessa perspectiva, os desafios que a 
legislação, as políticas públicas e a sociedade contemporânea impõem à 
escola, na definição de sua proposta pedagógica, vão além da mera 
reconstrução curricular para situar-se no âmbito das decisões coletivas, que 
necessitam ser assumidas acerca do papel institucional, num projeto político, 
que hoje se coloca frente a mudanças emergentes na condição pós-moderna 
(Rigo,2016, p. 54). 

 

A escola que possui o PPP bem estruturado cria normas de comportamentos 

próprios, oferecendo a todos os envolvidos a oportunidade de um norte para o trabalho 

em equipe e de padrões de comportamento almejados para a instituição, sendo, a 

liderança do gestor frente a esse processo de suma importância, considerando a 

dimensão pedagógica e o envolvimento de todos no andamento de uma gestão 

escolar democrática (CEDAC, 2016). 

De acordo com o mesmo autor:  

 

[...] a escola conta com instâncias de colegiado, como o Conselho Escolar, a 
Associação de Pais e Mestres (APM), o Conselho de Classe e os grêmios 
estudantis, entre outros grupos de ação coletiva. É o envolvimento de todos 
que dá vida ao projeto e assegura sua representatividade. A produção 
coletiva e democrática possibilita que aflore o sentimento de pertencimento 
em alunos, familiares e comunidade escolar. Essa integração promove a 
imagem pública da instituição e para a construção coletiva de um sonho. O 
PPP também ajuda na organização do trabalho pedagógico da escola, ao 
apontar não apenas o que fazer, mas como fazer para que cada um e todos 
os alunos avancem em suas aprendizagens, contribuindo para a vida social 
da instituição, superando conflitos e agregando valores humanizadores a 
todas as relações (CEDAC, 2016, p.07). 
. 

De acordo com Veiga (2010) a escola possui autonomia para criar e executar 

o seu próprio PPP de acordo com as suas necessidades e realidades estipulando seu 

ponto de partida e o objetivo a qual deseja alcançar com a participação de todos, uma 

vez que as escolas só se tornam realmente democráticas quando se abre para novas 

ideias e novas concepções, buscando a melhoria do ensino e do ambiente escolar. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi exposto nesse trabalho de conclusão, entende-se que a 

gestão escolar democrática é caracterizada pela participação de todos, sendo a 

discussão e elaboração do PPP uma das ferramentas para se exercer a democracia. 



 

 

Uma gestão participativa é o modelo de gestão que abrange todos que fazem parte 

da escola e dá a eles a oportunidade de participar das decisões da escola.  

A gestão escolar democrática quando realizada de forma adequada é um dos 

meios que faz com que todos que fazem parte da escola recuperem a sua autoestima 

e autonomia. Além de, manter o relacionamento entre todos em perfeito 

funcionamento, fortalecer os laços, construir e reconstruir ideias e projetos, manter e 

desenvolver o PPP e facilitar o processo de aprendizagem. 

 A partir da análise do problema de pesquisa fica evidente que a gestão escolar 

democrática além de valorizar a importância da participação de todos os agentes da 

escola ressalta a relevância do PPP nesse processo. A gestão democrática abrange 

as relações interpessoais, socialização e respeito mútuo no espaço escolar. 

 Faz-se necessário salientar que a comunidade escolar tem papel fundamental 

na escola, sendo de responsabilidade de todos discutirem e ajudar no 

desenvolvimento e bom andamento da escola. Assim, ficam evidenciadas as 

hipóteses levantadas no trabalho, sendo que a escola também realiza papel 

fundamental nesse processo, a escola é um local privilegiado para promoção da 

democracia, uma vez que, grande parte do tempo da vida das pessoas se dá no 

ambiente escolar. 

Culminou-se por meio desse estudo os objetivos propostos com ênfase na 

importância de considerarmos a gestão escolar democrática e a elaboração e 

execução do Projeto Político Pedagógico como responsabilidade da parceria entre 

escola e comunidade e isso começa pela aceitação do fato de que é necessário 

incentivar a participação de todos para que esses hábitos perpassem por toda a 

escola. Pois, é necessário que todos os agentes que fazem parte da escola se 

conscientizem que são responsáveis pelo bom funcionamento da mesma e precisam 

estar envolvidos e cientes do seu papel para que a escola desenvolva uma gestão 

escolar democrática pautada na normatização do PPP.   
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