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RESUMO  

Este trabalho se propôs estudar a importância do envolvimento da Gestão Escolar na elaboração 
e implementação do Projeto Político Pedagógico com o objetivo de analisar as práticas da 
gestão. A pesquisa é de cunho bibliográfico, fundamentada em teóricos como: Luck (2008), 
Libâneo (2009), Vieira (2005), Bordignon (2005), entre outros. Para tanto se procurou conceituar 
gestão democrática e Projeto Político Pedagógico levando em consideração o engajamento da 
comunidade no coletivo da escola. Assim, foi possível constatar, referente à questão institucional 
das escolas públicas, que ainda não há um engajamento da comunidade principalmente quando 
se trata da construção do projeto político pedagógico e que essas instituições precisam incentivar 
os alunos a participarem das decisões para promover uma gestão democrática efetiva. 

PALAVRAS CHAVE: Gestão Democrática. Gestão escolar. Projeto político pedagógico.   

 

ABSTRACT 

This study aimed to study the importance of the involvement of School Management in the 
elaboration and implementation of the Political Pedagogical Project with the objective of analyzing 
management practices. The research is based on bibliography, based on theorists such as: Luck 
(2008), Libâneo (2009), Vieira (2005), Bordignon (2005), among others. For that, we tried to 
conceptualize democratic management and Pedagogical Political Project taking into account the 
community's engagement in the school collective. Thus, it was possible to observe, regarding the 
institutional question of public schools, that there is still no community engagement, especially 
when it comes to the construction of the pedagogical political project, and that these institutions 
need to encourage students to participate in decisions to promote an effective democratic 
management. 

KEYWORDS: Democratic Management. School management. Political pedagogical project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  INTRODUÇÃO 

Para que se compreendam as práticas da gestão escolar requer que se 

identifique como se desenvolve a construção e aplicação do PPP e se analise o 

envolvimento da gestão e da comunidade no espaço escolar de forma a perceber 

que atualmente o novo modelo de administração – a gestão – da comunidade se 

efetiva nesse espaço de democracia, em um engajamento social e político. 

Para melhor compreensão deste estudo, fez-se necessário estruturá-lo 

em tópicos devidamente articulados, assim, no primeiro tópico foi feito um estudo 

bibliográfico relacionado à Gestão democrática e a prática pedagógica para que 

se pudesse compreender como este modelo se desenvolve no âmbito escolar, 

no qual a participação de todos no processo educativo é considerado novo e 

muitas vezes uma concentração tradicionalista de posição ainda prevalece, e as 

pessoas não conseguem se vincular e atribuir à construção de identidade do 

espaço no qual a escola está inserido. 

No segundo tópico abordam-se questões que envolvem a Gestão escolar 

e o Projeto político Pedagógico para o sucesso da escola neste novo contexto 

social e os desafios que os atores sociais dentro da escola enfrentam atualmente 

principalmente no que diz respeito ao engajamento da comunidade escolar. 

Assim, esta nova concepção vem romper com um conceito linear e fragmentada 

de Gestão, principalmente no que diz respeito a uma visão burocrática. 

As pesquisas fizeram com que se compreendesse que a proposta 

pedagógica é um documento de referência e por meio dela, a comunidade 

escolar, exerce sua autonomia, financeira, administrativa e pedagógica e na 

realidade no dia a dia da escola não funciona desta forma.  

Assim, para que se efetive a gestão democrática na educação faz-se 

necessário a participação coletiva dos sujeitos que fazem parte da comunidade 

escolar nas decisões da escola e consequentemente na elaboração do PPP. 

 

2.  GESTÃO DEMOCRÁTICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Entender como a Gestão Democrática se manifesta na condução da 

prática pedagógica em escolas públicas exige um estudo a respeito dessa 



temática, haja vista que o processo educativo passa por mudanças num 

contexto onde gestores ainda não conseguiram assimilar essas modificações, 

de forma a promover alterações na consciência das pessoas que estão à frente 

da gestão escolar. 

Daí, algumas vezes percebe-se que esses sujeitos não conseguem se 

desvincular da ideia, tradicional, de administração escolar. Não que a mesma 

seja eficazmente negativa, mas por muitas vezes ser colocada e vivenciada de 

forma como se tudo estivesse dividido em setores cada um por si, não 

promovendo avanços consistente, sustentáveis e duráveis no ensino, 

solicitando apenas melhorias localizadas em curto prazo e, não 

compreendendo que a gestão educacional vem focalizar a visão de conjunto 

tendo por base a mobilização de pessoas articuladas em equipe demonstrando 

aspecto do todo.  

Para Kuenzer (1992, p.457. apud CABRAL Neto e CASTRO, 2011, p. 747)  

 

Essa dinâmica vem causando profundos impactos sobre os processos 
pedagógicos, passando-se a exigir do homem novos conhecimentos e 
novas atitudes no exercício de suas múltiplas funções, enquanto ser 
social, político e produtivo.  

 

E, dentro desses novos conhecimentos, se ajustam simples variações 

como: currículo, metodologias, modernizações de equipamentos e recursos de 

apoio ao processo educacional, pois não sendo assim, fica mais difícil se 

alcançar uma educação de qualidade que promova o desenvolvimento do 

potencial humano com competência caracterizada em um processo de “aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser” segundo o 

relatório de Delors (1999, p.89).  

  Na gestão democrática, isso faz sentido, por ser um assunto que vem em 

busca de transformar, de modificar paradigmaticamente a prática educacional, 

principalmente no que diz respeito à qualidade de promover padrões de conjunto 

entre grupos de profissionais, provocando em determinado momento fortes 

rejeições e reações, sabendo que quando se trata de uma questão de norma, 

padrão e modelo podem ocasionar grandes reações mediante cada contexto, 

seja ele em âmbito macro ou micro. 

  Daí vale saber que modificações a nível macro se entendem por sistemas 

de ensino, e nível micro por escolas. Sistema não se organiza em um trabalho 



ordenado e orientado a partir de um enfoque meramente administrativo, por que 

será difícil que a escola consiga dar um salto de qualidade em seu processo de 

gestão, como se pretende.  

  Tendo a compreensão de que gestão democrática se faz em um processo 

coletivo, tanto na escola como em espaço não necessariamente escolar, onde 

gestores tenham compromisso no sentido de transformações organizacionais, 

haja vista que: 

Essas transformações que ocorrem no mundo do trabalho vão se 
manifestar nas formas de organização e de administração das 
empresas e nas relações de trabalho, provocando, também mudanças 
nos padrões de intervenção estatal que resultaram na emergência de 
novos Mecanismos e de novas formas de gestão, redirecionando as 
políticas públicas e, particularmente, as educacionais. (CABRAL NETO 
e CASTRO, 2011, p. 747). 

 

  Sabe-se que essas transformações vêm modificar também um paradigma 

tradicional no que diz respeito às relações de trabalhos, desta forma muitas 

vezes as pessoas que estão inseridas não conseguem compreender novas 

mudanças, como a gestão educacional intervém no cotidiano das relações 

trabalhistas seja ela dentro da escola ou em diferentes políticas públicas. 

  Atualmente a concepção de gestão está vinculada dentro de toda a 

sociedade, inclusive no que diz respeito às relações afetivas direcionando 

mudança da realidade, do andamento da ação, provocando uma verdadeira 

revolução da consciência procurando há todos os instantes se definir em um 

processo participativo, muito embora ainda existam dirigentes que utilizam o 

poder de forma política querendo ainda compor equipes de trabalhos para a 

educação ou empresa mantendo apesar de tudo conexão partidária onde desta 

forma os profissionais não conseguem criar vínculos a sua profissão não 

contribuindo de maneira significativa para a melhoria do ambiente de trabalho 

que está sendo inserido. 

  Tendo ainda o conhecimento de que o princípio da gestão democrática 

vem marcado por normas constitucionais e legais de forma a assegurar esse 

instrumento democrático no ensino escolar. 

 

Esse princípio realiza-se pelo ajuste da legislação e dos métodos de 
gestão das instituições educacionais às novas diretrizes propostas 
para a política educacional e vem influenciando diretamente a 
organização e a gestão do sistema educacional, interferindo na 



formulação e na condução das políticas para o campo, determinando 
novos papéis e funções para os profissionais da educação, em todos 
os níveis de atuação. (CABRAL NETO e CASTRO, 2011, p.747). 

 

E assim, ajustando-se a legislação a gestão educacional vem priorizar a 

cidadania, sendo a mesma a qualidade do ser onde este novo olhar na política 

educacional surge em busca do respeito e da alteridade de todos onde estes 

termos não podem ser apenas um discurso bonito e sim a inserção de todos, 

valorizando o todo, seja em sua singularidade ou na interação com o outro não 

excluindo nem uma dimensão, para não ser limitado, buscando sempre construir 

uma referência própria não fantasiosa, mas consistente a partir da realidade de 

cada um que faz gestão.  

Se gestão é a arte de pensar, agir e fazer acontecer, gestão educacional 

exige que os gestores se preparem para o exercício afetivo de seu papel e 

construa conhecimento sobre sua prática melhorando a base do próprio 

exercício, se ajustando a legislação e métodos, não divididos em setores, mas 

trabalhada em uma visão coletiva abarcando novas funções aos profissionais da 

educação, vendo a mesma então como um trabalho vinculado ao todo e não 

separadamente, promovendo ajustamento efetivo no conjunto. 

 

A democratização dos processos de gestão da escola, estabelecida na 
Constituição Nacional, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/96) e no Plano Nacional de Educação acentua a 
necessidade da ação coletiva compartilhada. A descentralização dos 
processos de organização e tomada de decisões em educação e a 
conseqüente construção da autonomia da escola demandam o 
desenvolvimento de espírito de equipe e noção de gestão 
compartilhada nas instituições de ensino, em todos os níveis. (LUCK, 
2008, p. 96). 

 

              Entende-se que nas instituições de ensino não existe um manual ou 

guia que delimite como a gestão educacional irá se desenvolver. E sim 

experiências e modelos positivos onde temos que ter consciência que no 

decorrer de práticas democráticas, o popular deve se sobressair, visando à 

liberdade e a divisão de poderes, buscando sempre uma construção única não 

comparando e nem sustentando uma visão empresarial fundamentada apenas 

nos teóricos da administração. Pois na gestão o coletivo é que impera, frente aos 



anseios democráticos, e democracia não se dissociam de cidadania uma vem 

fortalecer a outra. 

             No decorrer dos avanços no que diz respeito à educação quanto à 

gestão democrática as escolas devem desenvolver conceitos de autonomia no 

seu ambiente, não ser compreendida dentro de velhos paradigmas, e sim buscar 

unir todos, a procura de uma nova missão a construção da liberdade, onde 

sabemos que a mesma é a essência da democracia tendo como objetivo um 

projeto coletivo de vida de participação e compromisso no sentido único se 

libertando de paradigmas impostos. 

 

A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, 
possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar. A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos 
e das metas da escola, de sua estrutura organizacional e de sua 
dinâmica, de suas relações com a comunidade, e propicia um clima de 
trabalho favorável e maior aproximação entre professores, alunos e 
pais. (LIBÂNEO, 2009, p.328). 

 

              Sendo assim, a escola pode ser vista como um instrumento que viabiliza 

esta participação e não como se fossem meramente empresas onde se 

preocupam com quantidades e não com qualidades, sendo assim ainda 

estabelecem meta para se conseguir um determinado resultado muitas vezes 

não considerando a parte sensível (pais, alunos e funcionários) que envolve este 

meio. 

             Atualmente quando se fala em gestão democrática temos que pensar 

em promover uma sinergia pedagógica, orientada pelo diretor, juntamente com 

a equipe gestora dinamizando a coordenação não sendo a mesma vista de forma 

superior e nem inferior dentro de um espaço escolar e sim contemplando um 

clima organizacional saudável.  

 

3. GESTÃO ESCOLAR E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA O 

SUCESSO DA ESCOLA 

 

Considerando que a autonomia rompe com o conceito de autoritarismo, o 

PPP surge com o grande desafio para operacionalizar a efetivação das políticas 



públicas no cotidiano da escola, pois a nova LDB determina a participação dos 

profissionais da educação na elaboração deste instrumento de democracia, onde 

a participação da comunidade escolar pode possibilitar harmonia entre as 

comunidades, escolar e local. 

 

O princípio de gestão democrática no ensino público foi consagrado 
pela Constituição de 1988, remetendo à lei a sua regulamentação. Por 
sua vez, a LDB (Lei Nº 9.394/96) remete aos sistemas de ensino a 
definição das “normas de gestão democrática do ensino público na 
educação básica”, ressalvando a garantia da “participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola” e a “participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalente”. (VIEIRA, 2005, p.28). 

 

Lembrando ainda, que está autonomia vai sendo construída a partir da 

identidade e história da comunidade, exigindo substanciais nas organizações 

escolares e nas pessoas que delas fazem parte. Pena que as mudanças a serem 

efetivadas são, de certa forma, exigências da globalização e não dos anseios 

coletivos de escola. 

Tais mudanças, no aparato legal brasileiro coincidem com transformações 

amplas decorrentes do processo de reordenamento mundial, e a educação 

brasileira, categoricamente, se fundamenta na constituição federal de 1988 e na 

nova LDB – 9.394/96, primando pela gestão democrática.  

 

Gestão democrática é um princípio de Estado nas políticas 
educacionais que espelha o próprio Estado Democrático de Direito e 
nela se espelha, postulando a presença dos cidadãos no processo e 
no produto de políticas de governo. (CURY, 2005, p. 19). 
 
 

Assim, a partir de 1996 modificações foram se sucedendo de forma a 

culminar com o Plano Nacional de Educação em consonância com esta nova 

concepção de gestão que se expressa através da organização dos sistemas de 

ensino federal, estadual e municipal, numa tarefa compartilhada sob a forma de 

regime de colaboração, mas respeitando o poder de participação e de autonomia 

de cada instância. 

Sabe-se que ações em regime de colaboração possibilitam a construção 

da cidadania sendo fundamental para a formação do cidadão, pois estabelece 

interdependência entre partes com o seu conjunto, percebendo a realidade 

concreta e substantiva, construindo mecanismos pela unidade de atuação, 



tomando decisões próximas de futuro como um conjunto interativo, mantendo 

relacionamento interpessoal, sustentando diversidade de vozes, 

responsabilidades mediante um processo de transformação. 

Essas transformações norteiam a gestão democrática, onde na realidade 

das escolas brasileiras, a gestão escolar é garantida na legislação, considerando 

que os princípios desta gestão estão estabelecidos na Constituição Federal de 

1988 (art. 206, vi), que passou a considerar os direitos sociais como direitos 

universais de cidadania, o que requer o funcionamento da democracia 

participativa, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

9394/96) que tem dentre seus pilares básicos a busca pela construção crescente 

de níveis de qualidade, situando a educação como direito inalienável de todo ser 

humano. 

No entanto a determinação desses direitos pode ser sufocada pelas 

resistências e falta de compromisso político, obstáculos como em qualquer 

construção de uma nova ideia, surgem, mas sabemos também que a concepção 

de gestão requer participação adquirida através da autonomia como afirma 

LUCK (2008, p.30): “Toda pessoa tem um poder de influência sobre o contexto 

de que faz parte, exercendo-o, independentemente de sua consciência desse 

fato e da direção e intenção de sua atividade. ”  

Nesse cenário de redemocratização o país reivindica participação de 

atores sociais, passando assim a gestão a configurar-se como tema da ordem 

do dia, definida assim a educação como um direito de todos exigindo mudanças 

tanto nas organizações escolares como nas pessoas que nelas trabalham onde 

na esfera do poder público atribui-se repartir as diferentes instâncias 

governamentais tendo como princípio conceber a educação e as modalidades 

de gestão que nela se articula um modo plural e inclusivo.         

A gestão vem se desempenhando e desenvolvendo no ambiente escolar 

sobre duas estratégias: conselho escolar e projeto político pedagógico 

envolvendo uma formação da opinião de participação dos profissionais da 

educação abrindo um espaço de autonomia atribuindo à escola 

responsabilidades de elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

Proposta pedagógica centraliza a cidadania, onde o conselho escolar 

exerce uma função de acompanhamento do processo educativo sendo 

corresponsável pelo planejamento da escola, pela implantação e avaliação do 



seu projeto político-pedagógico. Não aceitando que, simplesmente o PPP exista 

e seja considerado por componentes da equipe gestora e pelos profissionais da 

escola como apenas responsabilidades na elaboração de seus planos 

específicos de trabalho, se desvinculando do verdadeiro envolvimento da escola 

com a comunidade o que pode vir a ser considerada apenas como uma evidência 

de que ele não está se constituindo no instrumento delineador das ações 

escolares.  

Entendendo que ações escolares é parte integrante das obras destinadas 

á realização da função social requerendo que a equipe gestora se desprenda 

especificamente do cotidiano administrativo da escola, dedicando parte do seu 

tempo para assumir a coordenação da unidade escolar em todas as suas 

dimensões.  

Desta forma Bordignon (2005, p.42-43), afirma que: 

 

O projeto pedagógico é o projeto de cidadania da escola, define a 
intencionalidade e as estratégias da escola. Mas só será uma 
estratégia de gestão democrática, conforme o espírito da Lei se for 
construído coletivamente. Se não for construído de forma participativa, 
determinada pelo sentimento de pertença não gerará compromisso.  

 
 

O PPP originou-se numa concepção política por considerar que a escola 

é um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que 

atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela 

vai seguir, reunindo proposta de ações concretas, sendo um guia dentro da 

escola não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, 

alunos e famílias. 

A elaboração do PPP não pode ser vista e concebida de forma 

controladora apenas decidida e elaborada por um único líder criando uma triste 

visão de que há dirigentes e dirigidos assim ofuscando todos que participam 

destas ações, decisões coletivas não valorizando a participação política da 

comunidade escolar na tomada de decisões internas. 

Participar da elaboração do PPP pressupõe-se estabelecer relações 

transformadoras no seu contexto interno e externo, criando no ambiente escolar 

o dever de autoria sobre suas ações e respectivos resultados, diminuindo uma 

visão de uma gestão vista de forma verticalizada passando a introduzir uma 



visão horizontal, ou seja, diminuindo níveis de hierarquização, desvinculando-se 

de uma lógica organizacional centrada no controle dos resultados.     

Assim essa desvinculação faz-se necessário que os alunos atuem na 

construção do PPP de uma escola contendo um caráter transformador buscando 

dar valor a cultura de unidades de trabalho a serviço da educação, produzindo 

um trabalho colaborativo integrando a interação social criando um processo 

inter-relacional sentindo-se fazer parte da realidade que está inserido 

estabelecendo interdependência de partes entre si e destas com o seu conjunto 

vendo a gestão escolar democrática. 

Um processo político que é mais amplo do que apenas às tomadas de 
decisão e que é sustentado no diálogo e na alteridade, na participação 
ativa dos sujeitos do universo escolar, na construção coletiva de regras 
e procedimentos e na constituição de canais de comunicação, de sorte 
a ampliar o domínio das informações a todas as pessoas que atuam 
na/sobre a escola. (SOUZA, 2009, p.136). 

 

Partindo desta concepção devemos enfatizar que a democracia na escola 

por si só não tem significado, ela só faz sentido se estiver vinculada a uma 

percepção de democratização da sociedade. Na Gestão democrática deve haver 

compreensão da administração escolar como atividade meio para reunir 

esforços coletivos na implementação dos fins da educação, assim como a 

compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de 

emancipação humana que o PPP deve ser elaborado através da construção 

coletiva e que além da formação deve haver o fortalecimento do Conselho 

Escolar. 

O conselho escolar envolve atitudes, conhecimentos e o desenvolvimento 

de habilidades e competências na formação da gestão escolar que são tão 

importantes quanto à prática de ensino em sala de aula. No entanto, de nada 

valem estes atributos se o gestor não se preocupar com o processo de 

ensino/aprendizagem na sua escola, onde, se a política na escola reconhece 

que o poder em questão decorre de um contrato firmado entre as pessoas que 

compõem essa instituição, e considera que o diálogo entre esses sujeitos é 

precondição para a sua operação, assim se terá uma ação política talvez mais 

democrática não se tendo uma visão de que ser democrático não é 



simplesmente a atuação a partir da visão da tomada de decisões tendo como 

ponto a maioria e sim buscando sempre a força do diálogo. 

A fundamentação do diálogo se dar na gestão democrática aqui 

compreendida, então, como um processo político no qual as pessoas que atuam 

na/sobre a escola identificam problemas, discutem, deliberam, planejam, 

encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas 

ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles problemas, 

não simplesmente compreendendo que a democracia é estética na qual as 

pessoas atuam na esfera pública fazendo escolhas como uma ação que se basta 

em si mesma e sim um conjunto de garantias para evitar a tomada ou 

manutenção do poder de determinados dirigentes contra a vontade da maioria. 

Escolher dirigentes é legitimar a face pedagógica e política das 

discussões sobre a gestão democrática e obrigando a perceber que aquela 

participação política ativa, ainda que garantida pelos instrumentos 

organizacionais e legais escolares e dos sistemas de ensino, não se efetiva 

apenas pela existência desses instrumentos, uma vez que estes (conselhos, 

eleições, associações de pais, grêmios estudantis), isoladamente, não se fazem 

suficientes para a prática da gestão democrática. Eles a auxiliam, seguramente, 

mas podem mesmo se tornar aparelhos burocratizados e pouco democráticos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Gestor na sociedade contemporânea deve se transformar de autoridade 

instituída em autoridade legitimada, de forma a desenvolver seu trabalho 

mobilizando a comunidade escolar sendo capaz de conceber as diversidades 

presentes no espaço educativo de maneira compartilhada, tendo a consciência 

de que dividir objetivos vai além de simples participação, consensos, 

indagações. 

Portanto, envolve uma perspectiva mais ampla de participação da 

comunidade escolar, fazendo valer a sua missão de líder, consciente de que o 

gestor enquanto condutor tem o dever de administrar na escola uma educação 

para humanizar o mundo, transformando o meio que está inserido, pois o 

processo de democracia exige constante renovação - desenvolvendo 



habilidades, descobrindo novos meios para uma gestão democrática cada vez 

mais discutida entre os atores da escola. 

          E para que realmente haja participação da comunidade na implementação 

do PPP faz-se necessário promover objetivos que gerem a condução do trabalho 

pedagógico idealizado por todos os sujeitos envolvidos no fazer escolar, no qual 

o gestor incorpore esse novo modelo de administrar buscando a participação 

coletiva se desvinculando da visão autoritária e burocrática herdada do 

paradigma tradicional.    

           No entanto, sabemos que posturas dessa natureza é o grande desafio do 

gestor/educador nesses novos tempos em que a ideia de gestão democrática, 

permeia autonomia com participação colegiada, ampliando o consenso entre 

educadores e gestores da administração pública que esta exigência é fato 

amparado pela Constituição Federal/88 e pela LDBN/96. 

Espera-se após essas considerações, que a participação no planejar, 

executar e avaliar dos projetos de escolas seja levado a sério, e que este 

trabalho sirva de inspiração a outras produções científicas para educadores 

interessados em investigar esta temática servindo de instigação para se efetivar 

a gestão democrática nas escolas públicas. 
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