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Anexo 1

A Gestão Democrática na 

Escola Pública 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VI, estabelece “a 
gestão democrática do ensino público na forma da lei” (Brasil, 1988), determinação 
da qual decorre o imperativo da participação da comunidade escolar nos processos de 
gestão da escola. Professores, agentes educacionais I e II, estudantes, seus pais e/ou 
responsáveis devem, portanto, estar presentes nas estratégias de gestão da escola.

A gestão escolar tem a função de organizar todos os elementos que, direta ou 
indiretamente, influenciam no trabalho pedagógico, ou seja, os aspectos ligados aos 
profissionais da educação e suas funções, aos espaços e aos recursos, garantindo a 
legalidade de todas as ações e primando pelos processos de ensino-aprendizagem de 
todos os estudantes.

O direcionamento da gestão escolar cabe à direção, direção auxiliar e equipe 
pedagógica que, juntas, formam a equipe gestora. Essa equipe, tendo a gestão 
democrática como principio, deve primar pelo fortalecimento do trabalho coletivo, da 
ética profissional e o comprometimento político-pedagógico com a educação pública.

Compete também a essa equipe a coordenação da elaboração e estruturação 
de um Plano de Ação anual, articulado com o PPP e com as políticas educacionais da 
SEED, no qual toda a organização escolar seja amplamente discutida, com base em 
pesquisa, integração, compromisso e responsabilidade para assegurar uma educação 
também democrática.

 Além da possibilidade de escolha direta dos diretores e diretores-auxiliares 
pela comunidade escolar, a democracia na escola se concretiza, quando todos os 
sujeitos dessa comunidade têm garantido o direito de participar individualmente ou 
por representação. 

A representação da comunidade é efetivada por meio das instâncias colegiadas 
– espaços onde os diferentes componentes da comunidade escolar se organizam. São 
instâncias colegiadas:
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•	 O Conselho Escolar: composto por representantes da comunidade interna 
e externa tem função deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e 
pedagógica;

•	 A Associação de Pais, Mestres e Funcionários (pessoa jurídica de direito privado): 
é um órgão de representação dos pais e profissionais do estabelecimento que tem 
como objetivo buscar a integração da comunidade na escola;

•	 O Grêmio Estudantil: é uma organização, sem fins lucrativos, que representa o 
interesse dos estudantes, com enfoque cívico, cultural educacional, desportivo e 
social;

 O  Conselho de Classe, embora com caráter exclusivamente pedagógico, 
composto por professores, professores-pedagogos e direção (podendo agregar 
estudantes e pais) também se constitui como um órgão colegiado. Seu objetivo é o 
acompanhamento sistematizado da avaliação dos estudantes e de todo o processo de 
ensino-aprendizagem, por meio de análise e diagnóstico das possíveis interferências 
nesse processo, a fim de reorientar de forma coletiva as ações para a aprendizagem e 
sucesso dos estudantes. 

O diretor e o diretor auxiliar na gestão democrática

Dentre as várias responsabilidades do profissional da educação que assume a 
direção de uma escola, a primeira consiste em estar ciente de que a gestão da escola 
pública, com base legal na Constituição Federal de 1988 e LDB Nº 9394/96, deve 
ser democrática. Para a democracia se efetivar, a direção da escola deve primar pela 
transparência e comunicação nos processos de gestão. 

Todas as demais responsabilidades dos diretores e diretores auxiliares visam à 
gestão da escola em prol da aprendizagem dos estudantes com ações que, respaldadas 
pela comunidade escolar e pelas instâncias colegiadas, visam ao acesso e à permanência 
das crianças e dos adolescentes na escola, bem como a qualidade da educação básica.

Nesse sentido, quais iniciativas podem colaborar com a qualidade da educação 
que a escola oferta? São iniciativas como:

•	 o diagnóstico detalhado do contexto escolar, observando os sujeitos da escola e 
a realidade socioeconômica e cultural do entorno escolar como subsídio para o 
planejamento escolar em suas diversas instâncias;

•	 a organização e o incentivo ao uso pedagógico dos espaços escolares – salas 
de aula, quadras esportivas, pátios, bibliotecas, laboratórios de informática e de 
ciências, murais de corredores e de saguões, e outros;

•	 o apoio ao uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação, nas aulas 
e em projetos especiais que a escola venha a desenvolver;
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•	 o compromisso no direcionamento e acompanhamento das questões documentais 
ligadas à secretaria escolar, como matrículas, transferências e promoção/retenção 
de estudantes, bem como da vida legal da escola;

•	 a transparência nas informações e nas consultas à comunidade escolar para a 
aplicação dos recursos financeiros destinados à escola;

•	 a promoção da participação das instâncias colegiadas na tomada de decisões da 
escola;

•	 a mobilização da comunidade escolar em torno da elaboração do Projeto Político 
Pedagógico da escola;

•	 o incentivo à participação efetiva dos agentes educacionais, equipe pedagógica e 
professores em reuniões; 

•	 a organização do acesso à formação continuada de forma que todos os profissionais 
da educação do estabelecimento de ensino tenham oportunidades de participar; 

•	 a atenção aos processos de ensino-aprendizagem e de avaliação da aprendizagem – 
interna e externa – que envolvem questões sobre currículo, didática e metodologia 
de ensino;

•	 a efetivação com a avaliação institucional;

•	 o compromisso com a permanência dos estudantes na escola;

•	 o cuidado e o zelo pelo patrimônio da escola; 

•	 a atenção à logística de distribuição de estudantes, turmas, professores e 
funcionários por turnos de atendimento; 

•	 o acompanhamento dos Programas dos quais a escola participa, como a Sala 
de Apoio, Ampliação de Jornada, a Alimentação Escolar, o Transporte Escolar e 
outros.

Essas e/ou outras iniciativas devem ser detalhadas em ações previstas no Plano 
de Ação da Escola que é um instrumento de trabalho dinâmico no qual são elencados os 
desafios e a previsão de ações para superá-los.

Cabe também à direção da escola especial atenção com o público escolar, pois todas 
as pessoas que a frequentam  esperam ser bem recebidas e atendidas em suas dúvidas e 
necessidades, sejam: estudantes, professores, funcionários e pais ou responsáveis.

O Professor Pedagogo na Gestão Democrática

O professor pedagogo é o profissional pesquisador e articulador da 
intencionalidade e da especificidade do trabalho pedagógico da instituição de ensino, 
desempenhando um papel essencial na gestão escolar. Na rede pública estadual do 
Paraná, esse profissional, componente da equipe gestora, tem responsabilidade na 
organização no trabalho pedagógico consonante com os princípios da gestão democrática, 
o trabalho coletivo, a ética profissional e o comprometimento político-pedagógico com a 
educação pública.
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A atuação do professor pedagogo se dá no âmbito do coletivo da escola, seja 
nas instâncias colegiadas que representam os diferentes segmentos da comunidade 
escolar, seja no âmbito dos diferentes sujeitos dessa comunidade, com ações ligadas, 
direta ou indiretamente, à organização do trabalho pedagógico. 

São funções cujos fundamentos devem ser constantemente retomados de 
forma que esse educador possa entender as mudanças e permanências da realidade 
social, do público escolar e por extensão, da educação escolar. Decorre daí a 
característica de ser uma função de estudo e pesquisa permanente.

As ações do professor pedagogo no cotidiano escolar devem pautar-se no 
compromisso com:

•	 a formação e manutenção de um ambiente educativo onde as diversas práticas 
pedagógicas considerem a ênfase na dimensão humana social da aprendizagem;

•	 a formação continuada como processo permanente;

•	 a atenção ao direito dos estudantes ao conhecimento científico e ao respeito aos 
seus pertencimentos étnicos, culturais, sociais, geracionais e sexuais. 

•	 Assim, a/o pedagoga/o articula todas as ações em torno da formação dos e das 
estudantes: 

•	 o currículo;

•	 o planejamento em suas diversas dimensões;

•	 a ação docente nas disciplinas;

•	 as relações didáticas de ensino-aprendizagem (nas quais se incluem as complexas 
relações de avaliação).

Na organização do trabalho pedagógico lhe cabe também a coordenação 
da elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico, da Proposta Pedagógica 
Curricular e do Regimento Escolar da Instituição de Ensino, a partir das políticas e 
legislações educacionais para a rede estadual de ensino do Paraná, garantindo a sua 
intencionalidade nos planos de trabalho docente dos professores e, juntamente com 
a direção da escola, no plano de ação geral da escola. 

Ao acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores 
e participar da gestão pedagógica dos espaços e tempos escolares, o professor 
pedagogo avalia, auxilia, apresenta propostas alternativas e sugestões objetivando 
o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem, a permanência e a efetiva 
aprendizagem e formação dos estudantes.
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Considerações Finais

A gestão democrática, assim como a atuação coletiva e cooperativa de diretores 
e professores pedagogos formando uma equipe gestora, ainda se configura como um 
grande desafio na escola pública, porém, considera-se um caminho adequado e coerente 
para a gestão escolar.

 Nesse sentido, o planejamento é um aspecto essencial para que os papéis 
de cada um, tanto na equipe gestora como na comunidade escolar e nas instâncias 
colegiadas, sejam preservados e fortalecidos. Outro elemento importante é a disposição 
para vivenciar a democracia na gestão, pois as ações são simples, mas precisam de 
cooperação e não de disputa.

 A efetivação da gestão democrática é uma aproximação com o objetivo maior da 
escola: o aluno e seu direito à aprendizagem como responsabilidade de todos.
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