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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO E OS PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA  
 

Juliana Rodrigues Martins2 

Edilma Machado de Lima3 

 

RESUMO 
 

O presente estudo trata de uma investigação sobre a gestão democrática e os 
princípios de convivência. Teve como objetivo geral analisar a prática da gestão 
democrática de duas escolas de Alegrete. Metodologicamente o estudo teve uma 
abordagem qualitativa com objetivo exploratório e o método adotado foi o estudo de 
campo. Elegemos como instrumentos para a coleta dos dados o questionário que foi 
aplicado a uma diretora e uma vice-diretora de duas escolas estaduais de Alegrete e 
a análise do Projeto Político Pedagógico das escolas envolvidas. Como resultado da 
análise dos dados obtidos a partir desses instrumentos, podemos dizer que os 
princípios da gestão, as normas de convivência no ambiente escolar, são harmoniosas 
e de escuta de todos os segmentos, se dá muita importância ao PPP, assim como nos 
processos de sua atualização. Há valorização da coletividade, da opinião da maioria 
e das realidades vivenciadas. Apesar das dificuldades encontradas ambas as 
gestoras buscam sempre a garantia da participação de todos os segmentos. 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática. Comunidade Escolar. Princípios de 
Convivência.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo aborda a temática da Gestão Democrática e os Princípios de 
convivência com foco em duas escolas, da rede estadual de ensino no Município de 
Alegrete  

Compreende-se que o processo de gestão é fundamental para que haja 
aprendizagens significativas, desenvolvimento de habilidades essenciais e 
potencialidades dos estudantes, bem como a valorização dos servidores, que quando 
acolhidos sentem-se motivados e responsáveis realizando assim as atividades com 
entusiasmo e dinamismo. 

Entende-se como fatores importantes a análise de práticas e ações que são 
implantadas nas escolas estudadas de maneira que consolida a gestão de forma 
democrática, bem como as relações interpessoais, o diálogo, a tomada de decisão no 
coletivo, o planejamento e assembleias para a elaboração do Projeto Político 
Pedagógicos (PPP), considerando a participação de toda a comunidade escolar e 
ainda, se os trabalhadores em educação são comprometidos e executam suas 
funções com eficácia. 

 
2 Pedagoga e acadêmica do curso Especialista em Gestão em Educação: Supervisão e Orientação na 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E-mail:julyanajr@gmail.com 
3 Doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Professora Adjunta do 
Curso de Pedagogia da UERGS. E-mail: edilma-lima@uergs.edu.br 
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Considerando, portanto, o acima exposto, buscamos saber nessa pesquisa 
como é praticada a gestão democrática considerando os princípios de boa 
convivência, da mediação de conflitos e da oportunidade de ações que beneficiem os 
alunos e a comunidade no ambiente escolar de duas instituições de ensino de 
Alegrete? 

Tivemos como objetivo geral analisar a prática da gestão democrática de duas 
escolas Estaduais de Alegrete RS. Diante deste objetivo geral foram delineados os 
seguintes objetivos específicos para serem alcançados durante essa pesquisa: 
observar a participação dos colegiados no processo de tomada de decisões e analisar 
a prática da gestão das escolas através de questionário com perguntas abertas.  

Este estudo foi estruturado a seguir, com a apresentação dos 
encaminhamentos metodológicos, a revisão da literatura com as seções: gestão 
democrática, ações que caracterizam os princípios da gestão democrática nas 
instituições públicas, a importância do projeto político pedagógico no contexto escolar 
e as escolas públicas estaduais do município de alegrete. Posteriormente nossa 
análise de dados e por fim as considerações finais 

 
2 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente artigo trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Minayo 

(1994, p. 25) assinala que esse tipo de pesquisa “advoga também a necessidade de 
se trabalhar com a complexidade, com a especificidade e com as diferenciações que 
os problemas e\ou objetos sociais apresenta". 

Entende-se que a gestão democrática esteja alinhada aos princípios de 
convivência e é um recurso primordial para o espírito de coesão e de equipe gestora, 
que promove a participação de toda comunidade Escolar, vindo ao encontro, portanto, 
de uma perspectiva em que os resultados não podem ser quantificados. 

Com objetivo exploratório, fundamentada em um estudo de campo, permitiu 
que o investigador multiplicasse sua experiência no meio do problema abordado. 
Sobre o estudo exploratório Gil (2008, p. 27) assinala que “Pesquisas exploratórias 
são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato”. Quanto ao estudo de campo “focaliza uma comunidade, 
que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, 
de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana” Gil (2002, p. 
53). No caso dessa pesquisa, focalizamos na gestão de duas profissionais de escolas 
de Alegrete. O instrumento utilizado foi o questionário aberto, que conforme Gil (2008, 
p. 121). 
 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 
um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 
obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc. 
 

Para além do questionário, realizamos a análise do PPP das duas escolas 
participantes. Sobre essa técnica são considerados documentos “quaisquer materiais 
que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” 
(PHILIPS apud LUDKE e ANDRÉ, 2015, p. 45). No caso do PPP se trata de um 
documento de orientação das ações praticadas na escola e podemos mencionar, 
dentre outras, as práticas educacionais, a proposta curricular e a gestão administrativa 
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No que segue apresentaremos a revisão da literatura estabelecendo um 
diálogo com os autores que elegemos para compor esse capítulo, após a análise dos 
dados e por fim nossas considerações finais. 

 
3 REVISAO DA LITERATURA 
 
3.1 A GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 
De acordo com o dicionário infopédia4 a expressão Gestão vem do Latim, 

Gestione, sendo a ação efeito do ato de gerir ou administrar. Conforme Paro (2010) 
Administração: 
 

[...] é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados 
[...] administração é sempre utilização racional de recursos para realizar fins, 
independentemente da natureza da ‘coisa’ administrada: por isso é que 
podemos falar em administração industrial, administração pública, 
administração privada, administração hospitalar, administração escolar, e 
assim por diante.  
 

Nesse capítulo, nos deteremos, portanto, a tratar da administração ou gestão, 
escolar, objeto de estudo deste trabalho. Gestão será o termo que adotaremos 
considerado como sinônimo pelo autor acima citado. 

Nas escolas o papel de gerir compete à equipe gestora, composta pelo diretor, 
vice-diretores, assessoria pedagógica, orientação educacional e com a colaboração 
dos membros dos conselhos escolares. Neste sentido verifica-se que a gestão 
escolar, composta por uma equipe assume várias funções para a condução da 
realidade escolar, sempre mostrando e buscando estratégias para que as metas 
sejam alcançadas, as ações planejadas para melhorar a aprendizagem dos 
estudantes e a garantia de que todos possam desenvolver suas potencialidades e 
capacidades físicas e cognitivas, sejam concretizadas. 

Essa equipe gestora deve trabalhar para que a escola seja um espaço de 
socialização de conhecimentos, de pluralidade de pensamentos, de inclusão, 
pautados pelos princípios democráticos e com a participação de todos. 

Mas, para que possamos ter um melhor entendimento sobre essa perspectiva 
trazemos o significado da palavra democracia que é constituída por dois radicais 
justapostos, “demo” que significa povo, e “cracia” que significa poder, a palavra 
democracia significa Governo pelo/do povo5. A democracia, segundo Carvalho (2003, 
p. 57) é conceituada como: 

 
[...] um conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, 
dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque acima do 
poder soberano do povo já não há nenhum poder. São os cidadãos livres que 
determinam a si mesmos como indivíduos e coletivamente”. 

 
Para essa mesma autora (2003, p. 69), no que diz respeito ao ambiente escolar 

“a democracia implica a educação e o conhecimento escolar contribui para a 
democracia”. Compreende-se que a escola da atualidade deve cumprir o papel 
democrático com intuito de construir uma sociedade mais digna, com ideias claras e 
tenha uma proposta de ensino e aprendizagem para além dos seus muros. 

 
4 https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gestão 
5 https://blogdoenem.com.br/morfologia-derivacao-composicao-palavras-portugues/ 
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A concepção de democracia é algo primordial dentro do âmbito escolar, pois é 
constituída como um conjunto de ideias sobre diversidade social, religiosa, de raça, 
gênero, sendo que a relação na educação democraticamente é notável quando todos 
os envolvidos se sentem parte desse ambiente, no processo de ensino, na busca de 
uma visão de vida através da socialização com seus semelhantes culturalmente e 
cientificamente. De acordo com Dourado (2001, p. 17): 

 
[...] a gestão democrática do ensino público procura assegurar igualdade de 
condições de acesso e permanência, o pluralismo de ideias e um alto padrão 
de qualidade nas escolas, dentre outros fins, por exemplo. Há vários 
caminhos para atingir esses objetivos e um deles consiste nos procedimentos 
que assegurem a conquista da participação democrática nos processos 
escolares, a igualdade de condições para o acesso dos alunos e sua 
permanência, o pluralismo de ideias e um padrão de qualidade nas escolas. 

 
As ações descritas pelo autor são algumas das que caracterizam os princípios 

democráticos nas instituições de ensino e que desempenham papel fundamental na 
sociedade, tanto na socialização dos saberes elaborados, como de agentes na 
formação humana dos estudantes. Destacamos também que deve proporcionar 
espaços de diálogos, currículo que aborde as diversas temáticas pertinentes e 
relevantes, promover espaços de escuta, de mediação de conflitos, de assembleias, 
de valorização dos colegiados dentre outras ações que caracterizam o cumprimento 
da sua função social.  

Segundo Fontana (2011, p. 11) “o gestor tem a função de repensar a educação, 
instalando a democracia, fazendo com que os sujeitos sejam promovidos, pois assim 
terá sucesso o processo educativo”, as ações realizadas na escola devem atender 
aos anseios dos estudantes, promovendo o desenvolvimento de habilidades 
essenciais, despertando o interesse pelo assunto e levando-o a buscar mais 
informações.  

 Compreende-se que um dos instrumentos mais importantes na garantia da 
gestão democrática é a participação da comunidade escolar no processo educativo. 
Assim, cabe à equipe diretiva promover assembleias, reuniões, rodas de conversas, 
painéis, debates, dentre outras ações que proporcionem momentos para a 
manifestação dos alunos, pais, funcionários, professores e a representação dos 
colegiados no processo de tomada de decisão, planejamento e acompanhamento das 
ações educativas. Libâneo (2001, p.102) corrobora com o assinalado acima dizendo 
que a participação “é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, 
possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de 
decisões e no funcionamento da organização escolar”. 

As escolas públicas que têm na direção indivíduos que se baseiam na 
dialogicidade, na valorização da pluralidade dos pensamentos e das capacidades dos 
sujeitos, no acolhimento às diversas demandas, adotando uma comunicação 
assertiva, agem como líderes que favorecem o sucesso do grupo, do trabalho 
colaborativo e integrativo, colaborando, assim, para o desenvolvimento da proposta 
curricular e trabalhando em uma perspectiva democrática. 

Sabe-se que para atuar numa gestão norteada pelos princípios democráticos, 
a equipe deve ser constituída por pessoas que tenham os mesmos objetivos e que 
possam acolher a toda comunidade escolar, ouvindo para depois proceder nas 
deliberações, ainda, agindo com ética, responsabilidade social e ambiental, delegando 
funções, tendo empatia, espírito cooperativo, protagonismo, criticidade e ousadia no 
desempenho de suas atribuições. 
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 Os diretores devem adotar uma liderança democrática, mantendo os princípios 
de convivência baseados no diálogo, no envolvimento dos indivíduos, respeitando as 
singularidades, tendo como metas prioritárias a valorização das relações 
interpessoais, a construção coletiva de medidas que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade do entorno da escola. De acordo com Kraatz e 
Moore (2002 apud VERSIANI, REZENDE e PEREIRA, 2016, p. 217) “liderança possui 
um papel ativo na institucionalização, criando e preservando valores”, cabendo ao 
diretor mobilizar o grupo dos profissionais da educação para o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas acolhedoras, atrativas e que possibilitem o desenvolvimento de 
competências cognitivas e emocionais para a atuação na sociedade. 

Para que possam ser consolidados os princípios de liberdade, empatia, justiça 
social, fraternidade, caridade, dentre outros, é essencial que as propostas 
pedagógicas das escolas possam contemplar no currículo escolar saberes, vivências 
e experiências que possam levar a reflexão de atitudes tão essenciais na vida em 
comunidade nos dias atuais.  

 
[...] para possibilitar o desenvolvimento de cidadãos democráticos, a escola 
precisa de um clima organizacional favorável ao cultivo do saber e da cultura, 
do prazer e da sensibilidade, desenvolvendo nos alunos capacidades 
técnicas, políticas e humanas, que os tornem: capazes de aprender; 
competentes técnicas e politicamente éticos; autônomos e emancipados. 
(BORDIGNON; GRACINDO, 2000, p.158). 

 
Compreende-se que para a implantação de uma gestão escolar baseada nos 

princípios democráticos, exige-se muitas reuniões, estudos, formações, 
responsabilidade dos membros dos colegiados, uma vez que há as questões 
financeiras, pedagógicas e administrativas da escola que exigem tempo e 
conhecimentos específicos que merecem atenção das equipes e que precisam ser 
compartilhadas com as representações dos segmentos. 
 
3.2 A IMPORTÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE 
 

O Projeto Político Pedagógico, o PPP, como comumente é chamado pela 
comunidade escolar é um documento que articula as diferentes concepções de ensino 
aprendizagem avaliação, metas da comunidade escolar composta por professores, 
funcionários e pais. Conforme a Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010, do Ministério 
da Educação diz que: 

 
[...] o projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, 
representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a 
escola democrática para todos e de qualidade social (BRASIL, 2010). 

 
 Além disso, a Lei de Diretrizes de Bases (LDB) 9.394/96, destaca que a 

participação dos diferentes segmentos nas decisões democráticas de gestão é 
imprescindível para a efetivação deste princípio (BRASIL, 1996). Paro (2016, p. 16) 
sinaliza que “a gestão democrática deve implicar necessariamente a participação da 
comunidade”, caso contrário, tal perspectiva estaria limitada somente aos discursos 
presentes nos textos legais. 

Entretanto para a construção de um projeto político pedagógico, deve-se 
primeiramente conhecer a realidade social e cultural da escola. Após esse 
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diagnóstico, promover assembleias com os diversos segmentos para que todos 
possam opinar e assim elaborar o documento que é referência para a proposta 
pedagógica da escola, tendo coerência e criando condições para colocar em prática 
as condutas descritas no plano, procurando atender as necessidades dos docentes e 
discentes e da comunidade escolar. O processo de elaboração deve ser de maneira 
objetiva, coletiva e com oportunidades para que todos possam partilhar suas ideias, 
tendo o diálogo como algo essencial nesse processo. 

A construção de um PPP de forma democrática deve ser prioridade da gestão 
escolar, adotando diversas estratégias, para que toda a comunidade escolar possa 
participar, colaborando com sugestões, opiniões para a elaboração da proposta 
pedagógica da escola. Entretanto, sabe-se que tanto a implementação de uma gestão 
democrática e a elaboração coletiva do projeto político pedagógico é algo desafiador, 
pois exige participação ativa de vários segmentos, conhecimentos de leis, 
regulamentos e normas e este documento reflete a realidade e a identidade do 
educandário.  

Cabe ao gestor organizar as reuniões, partilhar ideias e ouvir a comunidade 
escolar dando vez e voz aos mesmos, sempre respeitando as normas da 
Mantenedora. Assim, a gestão democrática conforme Veiga (1995, p. 17), 

 
[...] exige uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, como 
enfretamento das questões de exclusão e reprovação e da não permanência 
do aluno na sala de aula, o que vem provocando a marginalização das 
classes populares. A construção do projeto político pedagógico parte dos 
princípios de igualdade qualidade, liberdade, gestão democrática e 
valorização do magistério. 

 
Os diretores das escolas públicas exercem diversas atribuições, dentre elas a 

administração dos recursos financeiros, humanos de seu quadro de pessoal e a parte 
pedagógica, tendo como uma das incumbências, a elaboração do PPP que irá nortear 
as ações, que deve ainda romper com os paradigmas e tornar esta construção 
dialógica, colocando em prática o que foi planejado, adotando recursos diversos que 
venham qualificar a prática docente e assim tornar as aprendizagens significativas. 
Isso, irá colaborar na formação integral dos estudantes, na socialização e 
desenvolvimento de pessoas críticas e reflexivas. Com profissionais que tenham 
compromisso em uma sociedade mais igualitária e justa. Percebe-se, grosso modo, 
que a maioria das escolas constroem o PPP de forma democrática, com um currículo 
voltado aos interesses dos estudantes, desenvolvendo ações que possibilitem o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tornando-os sujeitos críticos, éticos 
e protagonistas de suas vidas. 

Outro ponto importante e que deve estar explícito na proposta pedagógica é a 
avaliação da escola, tanto interna como externa, bem como os critérios avaliativos que 
devem ser adotados na prática dos professores, pois entende-se que a avaliação, é 
um processo contínuo que serve como orientação para o processo educativo, pois 
não somente o desempenho dos estudantes deve ser diagnosticado, mas também o 
trabalho do educador. A partir das avaliações diagnósticas devem ser organizadas as 
atividades educativas em sala de aula e adotando diversos recursos pedagógicos para 
que todos possam aprender. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
Iniciamos análise dos dados coletados durante o estudo de campo com as 

considerações a partir do que consta no PPP e do que a pesquisadora observou. O 
Município de Alegrete conta com aproximadamente dezoito escolas estaduais, entre 
rurais e urbanas, que ofertam Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, 
Ensino Médio e Ensino Técnico, situadas em diferentes pontos da cidade, garantindo 
o direito dos alunos a estudarem próximos de suas residências.  

As escolas selecionadas uma situada na zona central e outra na periferia, 
ofertam Ensino Fundamental diurno. Atualmente as equipes gestoras são constituídas 
pela diretora, vice-diretora, orientadora e coordenadora pedagógica em ambos os 
turnos de funcionamento.  

Podemos mencionar a partir da observação da realidade, considerando que a 
pesquisadora faz parte do quadro de funcionários da escola e, por isso, tem 
conhecimento dos ambientes escolares, que os espaços são bem conservados e a 
manutenção dos prédios mantidos com recursos da autonomia financeira. De acordo 
com o PPP das escolas essa gestão financeira e administrativa é realizada por 
equipes eleitas por meio do voto direto dos diversos segmentos escolares.  

Nas duas escolas o Conselho Escolar e o Círculo de Pais e Mestres estão 
ativos, reúnem-se constantemente e estão em processo de reestruturação do 
Regimento Escolar, do PPP e do Plano Integrado de Ensino. Também se constatou 
que as duas equipes gestoras estão participando do curso de gestão promovida pela 
Mantenedora.  

Ainda, percebe-se que as escolas de Alegrete, mantém como algo essencial o 
currículo Escolar, contemplando temas de relevância para a vida dos educandos, 
despertando sonhos, projetos de vida, novas oportunidades para o futuro. Também 
as instituições necessitam manter sistematicamente atividades que despertem a 
consciência crítica e os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. 

Passando aos dados evidenciados nas respostas ao questionário aplicado, é 
importante mencionar como se deu esse processo. No primeiro momento fizemos 
contato com as gestoras, através de uma conversa informal sobre a participação na 
pesquisa, após o aceite, cada uma recebeu o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) ⎯ documento que se encontra nos anexos desse trabalho ⎯, com 
as informações sobre a pesquisa e o comprometimento de se manter o sigilo em 
relação a identificação das profissionais e da escola.   

Posteriormente houve a visitação às escolas, onde foram entregues os 
questionários a uma diretora e uma vice-diretora com oito perguntas sobre situações 
do cotidiano da direção da escola.  

As perguntas contidas nos questionários nos possibilitaram analisar como cada 
gestora descreveu suas escolas, as realidades de cada uma, as ações adotadas e os 
mecanismos utilizados para garantir a participação e o envolvimento das famílias na 
escola. Também através das perguntas as gestoras partilharam suas vivências, 
experiências, formação inicial, continuada e os procedimentos adotados para que a 
proposta pedagógica seja elaborada por toda a comunidade escolar e que garanta 
aprendizagens significativas aos estudantes e respeito aos princípios de convivência 
com toda a comunidade escolar.  

Assim, no que segue, passaremos a análise das respostas elencadas no 
questionário. Destacamos que por questões éticas trataremos as gestoras 
participantes da pesquisa pelo codinome Girassol e Cravo. 
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Nossas primeiras perguntas foram relativas a formação e o tempo que exercem 
a função de gestoras 

 
Pergunta 1 – Qual a sua formação? 

 
Vice-diretora Girassol possuo Habilitação em Letras e 

português, espanhol e respectivas 
literaturas, cursando Pós em Gestão 
Escolar Supervisão e Orientação. 

Diretora Cravo cursei Magistério, Licenciatura curta em 
Estudos Sociais, licenciatura plena em 
moral e cívica e pós-graduação em 
Educação Inclusiva, atualmente curso a 
especialização em Orientação 
Educacional.   

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 

Diante das respostas das participantes da pesquisa se constatou que apesar 
de ambas não terem especialização em Gestão Escolar, são atuantes, estão 
estudando para se qualificarem, além de terem vivências significativas dentro das 
instituições de ensino. Essa capacitação se faz necessária nesse cargo também, 
porque “Se um gestor de uma escola [falhar], além do prejuízo financeiro em 
determinado prazo, centenas ou milhares de crianças e jovens podem não 
desenvolver todo seu potencial” (ESCOLA EM MOVIMENTO, s/d, grifo nosso)6. 

 
Nossa próxima pergunta foi relativa ao tempo de exercício na função de gestão. 
 

Pergunta 2 - Há quanto tempo exerce a função de gestão? 
 
Vice-diretora Girassol desde 2015 estou na Equipe diretiva e 

em 2018 assumi a vice direção. 
Diretora Cravo seis anos na função 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 
Nota-se pelas respostas, que já estão em segundo mandato, que passaram 

pela aprovação da comunidade escolar na eleição do ano passado, por isso acredita-
se que realizam um bom trabalho, com diálogo, formação de parcerias e de 
valorização dos profissionais que trabalham. “[...] se o gestor conseguir envolver toda 
a comunidade escolar, quem sai ganhando são todos os envolvidos no processo do 
ensino e aprendizagem, ficando claro a importância de ter um gestor democrático de 
qualidade para o sucesso da escola (SILVA, 2013, s/n). 

Na terceira pergunta buscamos saber se ambas as gestoras já possuíam 
experiência na função adquirida em outra instituição.   

 
Pergunta 3 - Já exerceu essa função em outra instituição? Se, sim, quanto 

tempo? 
 

 
6 https://escolaemmovimento.com.br/blog/gestao-escolar/ 
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Vice-diretora Girassol é a primeira escola em que exerço a 
função na vice direção 

Diretora Cravo exerci a função de coordenação do 
projeto LER por seis anos, em outra 
instituição 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 

Uma das gestoras não possuía experiência de outra instituição, mas antes de 
estar como vice-diretora, já fazia parte da equipe diretiva, o que se presume, já possuir 
conhecimentos sobre gestão. A diretora pela experiência em Projeto por bastante 
tempo, nos pareceu, da mesma forma, ter bastante conhecimento sobre gestão, visto 
que já estão em um segundo mandato. Entendemos que, independentemente de 
possuir ou não bastante experiência, será no dia a dia que elas se tornarão gestoras, 
isso porque “Não existem receitas, fórmulas de gestão prontas elas se estabelecem 
no processo político, social e cultural em que se insere cada escola pública” (SILVA, 
2013, s/n). Por outro lado, precisamos levar em consideração que “A ausência de uma 
gestão escolar eficiente gera impactos em todas as áreas da unidade de ensino, 
enquanto uma boa gestão escolar garante o funcionamento integrado e coordenado 
de todas as atividades escolares, acadêmicas e administrativas” (SAS, 2021)7. 
Entendemos que para isso, também que as colaboradoras estão em processo de 
finalização de formação especificamente nessa área, conforme apontado na pergunta 
1 desta análise. 

 
A quarta pergunta estava relacionada ao entendimento sobre o que seria, para 

elas, gestão democrática. 
 

Pergunta 4 – O que a Sr.ª entende por gestão democrática? 
  

Vice-diretora Girassol gestão democrática pode ser concebida 
como uma gestão aberta, com a 
participação de todos, que faça a escuta, 
siga as leis e normas, mas pense no ser 
humano. 

Diretora Cravo quando há espaço para diálogo, respeito 
às diferenças, para ouvir os 
questionamentos e solucionar 
problemas. 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 
Pelas respectivas respostas das duas gestoras, fica claro que ambas entendem 

a importância do diálogo, da participação, da escuta e da importância da tomada de 
decisões baseadas na opinião do coletivo, princípios da gestão democrática.  

 
[...] a participação da comunidade na escola, como todo processo 
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a 
necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e 
potencialidades que a realidade apresenta para a ação (PARO, 1998, p.376).  
 

 
7 https://blog.saseducacao.com.br/gestao-escolar/ 
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As equipes diretivas devem planejar e realizar estratégias pedagógicas que 
venham a contribuir com o desenvolvimento dos sujeitos críticos, autônomos, 
criativos, éticos e responsáveis com o meio em que vivem. Concordamos com 
Fontana (2011, p. 3) quando assinala que o gestor “deve promover em seu interior 
atividades que visem o envolvimento, a participação e o comprometimento das 
pessoas que dela fazem parte para que os grupos possam ir se fortalecendo e 
construindo”. 

Na quinta pergunta buscamos saber a opinião das gestoras em relação a sua 
gestão.  

 
Pergunta 5 – a Srª considera sua gestão democrática? Exemplifique por quê? 
 

Vice-diretora Girassol acredito que sim, mas que pode 
melhorar, pois atualmente não há a 
participação de todos os segmentos, 
deve haver a conscientização da 
importância da participação dos pais, 
alunos, professores e funcionários na 
construção da proposta pedagógica 

Diretora Cravo Sim, porque procuramos trabalhar com o 
diálogo, dividindo tarefas, sendo 
compreensivo e, ao mesmo tempo, 
motivando para o comprometimento 
para com os deveres. 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 
Percebe-se que em ambas as escolas, as equipes procuram garantir espaços 

para a participação de todos os segmentos nas assembleias, reuniões, plenárias, 
tanto para questões financeiras como pedagógicas, atitudes fundamentais na gestão 
democrática. Libâneo (2001, p. 102) aponta que a importância da participação “é o 
principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o 
envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no 
funcionamento da organização escola”. 

Perguntamos também sobre a relação da gestão com a comunidade, pais e 
familiares. 

 
Pergunta 6 - como se dá a relação da Escola com os pais e com a 

comunidade escolar quanto aos processos educacionais, de escuta, de participação 
na escola, elaboração e ou atualização do Projeto Político Pedagógico? 
 

Vice-diretora Girassol há pouca participação e interesse dos 
pais em compor o Círculo de Pais e 
Mestres (C.P.M) e /ou Conselho Escolar, 
o mesmo acontece com os segmentos 
professores e funcionários. 

Diretora Cravo os pais são atuantes e participativos na 
escola. 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
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Em relação a construção do PPP, uma das gestoras pondera que este processo 
coletivo de construção precisa evoluir, pois principalmente os pais ou responsáveis 
ainda não tem consciência de que suas opiniões, seus anseios e desejos são 
essenciais para a elaboração do projeto, necessitando serem partilhadas no grupo e 
ainda que a partir deste documento serão planejadas as ações nas salas de aula, que 
acaba beneficiando seus filhos na aprendizagem. Já a diretora Cravo aponta que os 
pais se envolvem nesse processo. 

As duas escolas estão organizando encontros para a reestruturação da 
proposta pedagógica, delineando metas para atingir os objetivos traçados após as 
avaliações diagnósticas e relataram que adotam estratégias diversificadas para 
garantir que os responsáveis possam manifestar-se, colaborando assim com a 
melhoria da qualidade do ensino ofertado. Neste sentido, corroboro com o 
pensamento de Cody e Siqueira (1997, p. 83) de que: 
 

[...] a participação da comunidade local, pais, professores e diretores é 
essencial para a realização de mudanças desejadas e para a melhoria da 
qualidade de ensino. O diálogo entre a escola e a comunidade, as 
autoridades públicas e grupos interessados em educação constitui a primeira 
etapa para se atingir sucesso na missão de ensinar. 
 

Na sétima pergunta abordamos a relação da gestão diretiva com os demais 
segmentos da escola no que tange as relações de convivência e de trabalho. 

 
Pergunta 7 – como é a relação da gestão diretiva com os funcionários e 

professores quanto à organização de suas funções e quanto às regras de boa 
convivência 

  
Vice-diretora Girassol Acho que tem uma boa participação. 

Sempre escutamos professores e 
funcionários. Eles são participativos e 
atuantes na escola.   

Diretora Cravo Também é muito boa. Procuramos 
orientá-los em reuniões, mas somos 
disponíveis para rever dúvidas quando 
necessário. 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 

É notório que as duas equipes estão qualificando e valorizando as relações 
interpessoais, pois citam a escuta, o acolhimento e a atenção, atitudes simples e que 
vão colaborar com a eficácia no desenvolvimento das atribuições no cotidiano escolar, 
pois os educadores, servidores e assessorias pedagógicas, sentem-se valorizados e 
responsáveis pelas atividades, sabe-se que esta tarefa de mobilização e de atenção 
a todos, não é muito simples. Segundo Vargas; Junquilho (2012, p. 329) “lidar com os 
outros sujeitos é considerado uma grande dificuldade, já que por ser um cargo 
provisório, com data para começar e terminar, o exercício de sua autoridade o coloca 
sempre na ‘corda bamba’. O diretor que deve estimular, instigar e mobilizar o grupo 
para o desenvolvimento de práticas pedagógicas de sucesso. 

Em nosso último questionamento, buscamos saber sobre as tomadas de 
decisões e a participação do coletivo. 
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Pergunta 8 - nas tomadas decisões a equipe diretiva se comunica para que 
possam ouvir a todos e decidirem juntos(as)? 

 
Vice-diretora Girassol Sim. Porém há questões administrativas 

que só a diretora conhece e alguma vez 
pode parecer que só ela decide, mas são 
as limitações impostas pelas leis e 
diretrizes que nem todos os servidores 
dominam. 

Diretora Cravo Sim. Dispomos de organizações como 
conselho Escolar, Círculo de pais e 
Mestres que representam a comunidade 
Escolar e são comunicados para 
participar de reuniões. Professores e 
funcionários também são comunicados 
das reuniões para a organização das 
atividades. 

Fonte: excertos do questionário aplicado pela autora 
 

Percebe-se que a escola da gestora Cravo incentivam a participação dos 
servidores, pais e alunos no conselho escolar, realizando encontros sistemáticos para 
as discussões dos entraves enfrentados no contexto da escola, valorizando as 
opiniões e procurando chegar no consenso para a tomada de decisões. Conforme a 
Lei nº 10.576/95, Art. 42, inciso II é atribuição dos Conselhos Escolares “criar e 
garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar na 
definição do Plano Integrado da Escola” (RIO GRANDE DO SUL, 1995). 

Conforme as respostas elencadas acredita-se que em ambas as escolas, 
procuram administrar através de uma gestão democrática, respeitando as leis, normas 
e orientações, mantendo parcerias com outras instituições e a valorização dos 
trabalhadores em educação lotadas nestas instituições. Acredita-se que para o 
sucesso das gestões, os líderes devem delegar funções, administrando o tempo com 
suas funções burocráticas e ter um olhar atento aos sujeitos que convivem 
diariamente na escola, assim as práticas terão significado aos estudantes e 
consequentemente sucesso na vida escolar. 

 
 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Entende-se como essencial no processo educacional o trabalho desenvolvido 
pelas equipes diretivas, pois cabem a elas a mobilização da comunidade escolar em 
participar ativamente das ações promovidas, planejar atividades que contribuam 
significativamente para a transformação da realidade dos estudantes, incentivar e 
apoiar os colegiados para que estes sejam atuantes e ativos, colaborando com o bom 
andamento da instituição.  

Respondendo, portanto, nossa pergunta inicial, qual seja: como é praticada a 
gestão democrática considerando os princípios de boa convivência, da 
mediação de conflitos e da oportunidade de ações que beneficiem os alunos e 
a comunidade no ambiente escolar de duas instituições de Alegrete, podemos 
dizer com base na análise das respostas aos questionamentos realizados no 
questionário e na análise do PPP, que: 
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a)  as duas gestoras procuram manter os pilares da democracia no ambiente 
escolar, dando atenção a todos, mantendo uma comunicação assertiva com as 
famílias e criando estratégias para que a maioria dos segmentos possam participar 
das reuniões, assembleias, nos processos de tomada de decisões, nas elaborações 
dos planos de ações pedagógicos ou financeiros.  

b) os princípios da gestão, as normas de convivência no ambiente escolar, são 
harmoniosas e de escuta de todos os segmentos, se dá muita importância ao PPP, 
assim como nos processos de sua atualização. Há valorização da coletividade, da 
opinião da maioria e das realidades vivenciadas. Apesar das dificuldades 
encontradas, ambas as gestoras buscam sempre a garantia da participação de todos 
os segmentos. 

Durante a pesquisa tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais as 
vivências das gestoras, que têm diversas atribuições e precisam administrar o tempo 
com as questões financeiras, pedagógicas e administrativas. Analisamos que, dentre 
as documentações da escola, a construção/atualização dialógica do PPP é 
fundamental que deve ser elaborado com a participação ativa de toda a comunidade 
escolar, pois esse documento deve se basear na realidade sociocultural e econômica 
da comunidade e irá servir como norteador do planejamento estratégico, visto que 
reflete a realidade do seu entorno. 

Nos encaminhando, portanto, para a finalização dessa pesquisa, no lugar de 
pesquisadora e pesquisada, pudemos conhecer um pouco mais duas realidades 
escolares e nos certificarmos que a gestão democrática é essencial para os princípios 
de convivência de qualquer instituição. Entendemos que muito ainda temos que 
pesquisar sobre esse tema, ampliando para um maior número de participantes e 
segmentos para podermos confrontar/confirmar se isso é uma realidade de outras 
escolas, outros instrumentos e métodos, certamente também podem vir a auxiliar 
nesse processo. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________, RG____________, 

declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa intitulada 

___________________________________________________________________

_____________________________________, desenvolvida pelo(a) acadêmico(a) 

da UERGS _____________________________________________8. Fui 

informado(a) de que a pesquisa é orientada pela professora Edilma Machado de 

Lima9 a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário. Tenho 

ciência de que minha participação não envolve nenhuma forma de incentivo 

financeiro, sendo a única finalidade desta participação a contribuição para o sucesso 

da pesquisa, ainda que os objetivos do estudo são estritamente acadêmicos.  

Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins da 

pesquisa e serão mantidos em sigilo, as identidades dos participantes da 

investigação, assim como a identificação da(s) escola(s), de acordo com o que prevê 

a resolução 466, de 12 de dezembro de 2012/CNS Diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Fui ainda esclarecido(a), de que poderei me retirar dessa pesquisa a qualquer 

momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimento. 

Alegrete, _______ de ____________, de 20____. 

Assinatura: ____________________________________________________  

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): _____________________________  

 
8  E-mail: 
9 Email:  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Gestão Democrática 

Princípios de convivência” onde eu Juliana Rodrigues Martins sou a pesquisadora 

enquanto acadêmica do curso de especialização em Gestão em Educação e 

Supervisão e Orientação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

Antecipadamente agradeço sua participação na resposta a este questionário que 

levará em torno de 10 minutos e que será importante para o meu trabalho de 

conclusão de Curso. 

1) Qual a sua formação? 

2) Há quanto tempo exerce a função de gestora? 

3) Já exerceu essa função em outra instituição? Se sim quanto tempo? 

4) O que a Sra., entende por Gestão Democrática? 

5) A Sra. considera sua gestão democrática? Explique o porque 

6) Como é a relação da Escola com os pais e com a comunidade escolar quanto 

aos processos educacionais, de escuta, participação na escola, elaboração 

e\ou atualização do Projeto Político Pedagógico? 

7) Como é a relação da Gestão diretiva com os funcionários e professores quanto 

a organização de suas funções e quanto as regras de boa convivência? 

8) Nas tomadas de decisões a equipe diretiva se comunica para que possam ouvir 

a todo(as) e decidirem juntos (as)? 

 
 

 
 
 
 
 
 


