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Resumo  

A presente pesquisa objetivou avaliar se o sistema educacional de ensino da rede pública 
de Mocajuba-Pará, do 6º ao 9º ano, é desenvolvido de modo a relacionar o pensar e o fazer 
pedagógico numa perspectiva de gestão democrática, no sentido de se verificar se os 
gestores escolares têm autonomia administrativa pedagógica, observando se as mesmas 
podem ser consideradas escolas democráticas. A amostra analisada é formada por 04 
gestores, 04 coordenadores pedagógicos, 04 presidentes de conselhos escolares, 75 
docentes, 830 discentes e 830 pais que são responsáveis pelos alunos e fazem parte da 
comunidade escolar. Os estabelecimentos de ensino do município de Mocajuba envolvidos 
nesta pesquisa são: Escola Padre Pedro Hermas; Escola Dep. Abel Figueiredo; e Escola 
Almirante Barroso, pois somente estas unidades escolares do sistema municipal de ensino 
de Mocajuba oferecem os níveis de ensino do 6º ao 9º ano. A coleta de dados constitui-se 
de questionários específicos para os diferentes integrantes da pesquisa, contendo questões 
de respostas subjetivas e objetivas, relacionadas aos vários tópicos de cunho pertinente à 
educação pública como um todo, assim como, no resultado desta pesquisa foi verificado que 
os gestores escolares transformam metas em ações educacionais voltadas para a 
democracia dentro das unidades de ensino o que nos remete a concluir que os diretores 
apesar de serem indicados para os seus respectivos cargos pela administração municipal, 
procuram propiciar uma gestão democrática escolar. 
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Abstract 

The present research aimed to evaluate whether the educational system of teaching in the 
public network of Mocajuba-Pará, from the 6th to the 9th grade, is developed in order to 
relate the pedagogical thinking and doing in a perspective of democratic management, in the 
sense of verifying whether the school managers have pedagogical administrative autonomy, 
observing whether they can be considered democratic schools. The analyzed sample is 
formed by 04 managers, 04 pedagogical coordinators, 04 presidents of school councils, 75 
teachers, 830 students and 830 parents who are responsible for the students and are part of 
the school community. The teaching establishments in the municipality of Mocajuba involved 
in this research are: Escola Padre Pedro Hermas; Dept. School Abel Figueiredo; and Escola 
Almirante Barroso, as only these school units in the municipal education system of Mocajuba 
offer teaching levels from the 6th to the 9th grade. Data collection consists of specific 



questionnaires for the different members of the research, containing questions with 
subjective and objective answers, related to the various topics of a pertinent nature to public 
education as a whole, as well as, in the result of this research, it was verified that the School 
managers transform goals into educational actions aimed at democracy within teaching units, 
which leads us to conclude that directors, despite being appointed to their respective 
positions by the municipal administration, seek to provide democratic school management. 
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1 INTRODUÇÃO  

A independência dos institutos educacionais e a divisão de competências de 

uma gestão compreendem premissas circunstanciais insignes, que provém de 

prosseguimentos conceituais e práticos de ações pedagógicas e de suas tutelas no 

âmbito educacional. 

A escola numa perspectiva de direcionamento democrático visa instituir uma 

representação continuada da educação, a qual propicia mudanças nos indivíduos e 

evidenciam direitos e competências que assegurem excelência nos graus de 

organização escolar e deste modo possam refletir na capacidade pessoal e 

profissional do sujeito.  

Abordagens sobre gestão escolar democrática quando analisadas na 

perspectiva de melhoria na educação pública é amplamente difundido nos dias de 

hoje, visto que se cria a possibilidade para um diálogo sobre possíveis mudanças no 

sistema de ensino em vigor, com ênfase às mudanças que são levadas a 

descentralização do poder, a possibilidade de um trabalho envolvendo a escola 

como um todo e também a participação da comunidade. 

É importante, também destacar que o estabelecimento de ensino voltado para 

a participação coletiva só atinge eficiência quando a gestão é transferida aos 

envolvidos no processo, atribuindo-lhes responsabilidades e obrigações na 

construção de saberes que se relacionam com o processo de escolarização como 

um todo.  

Neste sentido, o presente estudo tem importância e se justifica pela 

necessidade de conhecimento e compreensão acerca das complexas abrangências 

em que atua o gestor escolar no município de Mocajuba. Dito isto, se propõe a 

analisar a gestão como processo de democratização e busca pela qualidade 

educacional, através de questões pertinentes e direcionadas aos diferentes 

segmentos atuantes na escola. 



A problematização deste trabalho reside no fato de a gestão escolar 

democrática poder contribuir no pensar (teoria) e no fazer (prática) do sistema 

educacional da rede municipal de Mocajuba. Neste sentido ao serem encontradas 

soluções para estas questões, certamente pode-se atingir resultados satisfatórios 

dentro das unidades escolares constantes desta pesquisa. 

As hipóteses levantadas neste trabalho estão relacionadas com a visão de 

que a gestão escolar democrática se constitui como uma dimensão e um foco de 

atuação que tem por objetivo impulsionar, articular e organizar todas as condições 

necessárias para o avanço dos processos educacionais nas escolas. Assim como, 

verificar se o fazer pedagógico está contextualizado na Rede Municipal de Ensino de 

Mocajuba, uma vez que a intenção final é a aprendizagem efetiva e significativa dos 

alunos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICA  

A administração escolar passa a ser incorporada no cotidiano dos 

estabelecimentos de ensino quando foi promulgada da carta magna de 1988, 

quando preceitua no seu Art. 206 que a “gestão democrática da educação pública, 

passa a ser regida na forma de dispositivo legal”, através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). 

 Assim como, no Art. 14 do mesmo dispositivo legal, destaca-se a questão 

que envolve a gestão democrática como um dos seus princípios e pressupondo a 

participação coletiva de todos os integrantes do processo educativo.  

Neste sentido, o presente estudo tem importância e se justifica pela 

necessidade de conhecimento e compreensão acerca das complexas abrangências 

em que atua o gestor escolar no município de Mocajuba. Dito isto, se propõe a 

analisar a gestão como processo de democratização e busca pela qualidade 

educacional, através de questões pertinentes e direcionadas aos diferentes 

segmentos atuantes na escola.  

Com os estudos abordados neste estudo, pode-se incentivar a 

conscientização das pessoas de um modo geral no que diz respeito às situações 

relevantes do processo democrático nas escolas ou propor ações que possam 

beneficiar e ampliar esse processo.  



É de bom alvitre concernir que o descentrar não é uma pretensão fechada à 

Educação, muito menos, abalizadora do processo educacional. Uma vez que esta 

situação atinge níveis mundiais e que vem sendo copiada por vários seguimentos 

institucionais. 

Esta visão moderna da gestão escolar requer conhecimento da função e das 

atribuições do gestor de unidade escolar que estejam voltados para o êxito da 

formação do ser humano com reflexos coerentes na promoção da cidadania na 

perspectiva de propiciar uma educação pública digna e de qualidade.  

Paro (2011) menciona que os desafios que hoje se colocam às práticas 

educacionais são mais complexos que a mera reforma na estrutura dos cursos, seja 

de qualquer nível, com vistas à adequação do ensino aos planos de 

desenvolvimento econômico e estrutural, como ocorreu em anos anteriores. 

Adequando-se a isso, as influências das inovações tecnológicas somam-se para dar 

mais agilidade a esse processo. 

Onde a idealização democrática de educação na opinião de Freire (2016) 

baseia-se na defesa do direito de aprender para todos os componentes da 

sociedade. Esse mérito não vale apenas para o jovem que já sofreu influências do 

ambiente familiar e que se encontra pronto para adquirir um ensino escolar, pois isso 

torna desprestigiado o sentido da educação. 

Assim como, é de suma importância que as competências do gestor escolar 

em nível de séries finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) estejam pautadas 

em garantir o funcionamento pleno da escola como organização social, com o foco 

na formação de alunos e promoção de sua aprendizagem em todas as ações e 

práticas educacionais. 

 

2.1 A gestão escolar do processo democrático 

Certamente, uma das questões mais espinhosas com que se defronta quando 

se trata de conceber uma educação escolar verdadeiramente democrática diz 

respeito à autonomia que deve caber aos educadores na escola (PARO, 2011, p. 

178). 

Ainda de acordo com Paro (2011, p. 179), no ensino tradicional, em que o 

aluno é tido como mero receptor de conhecimento e informações, o assunto é 

facilmente resolvido com a aceitação de que as crianças cabem apenas obedecer 



àquilo que é estabelecido pelos adultos, estruturando-se a escola de modo a atender 

a esse mandamento. Por isso, a organização para obediência prevalece não apenas 

nas atividades-meios, mas também nas atividades-fim, ou seja, quando, porém, se 

toma como pressuposto a liberdade dos educandos para se fizer sujeitos do ensino, 

o processo se torna bastante complexo, porque não se trata de propiciar cidadania.     

Neste sentido a Gestão escolar no processo democrático, requer um modo de 

estruturar o funcionamento realizado dentro dos estabelecimentos de ensino no que 

se relaciona com as posturas políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, 

culturais, artísticos e pedagógicos, com o intuito de garantir nitidez às suas atuações 

e condutas, e deste modo, possibilitar que o ambiente escolar seja o local adequado 

para a aquisição de conhecimentos e saberes. 

A gestão democrática enquanto processo de aprender, inventar, criar, 

dialogar, construir, transformar e ensinar, tem sido entendida como um progresso a 

ser desenvolvida nas unidades escolares, visando a garantir a participação coletiva 

de todos nas decisões proferidas no meio escolar. 

Valendo frisar que o encadeamento educacional no processo democrático 

deve propiciar o questionamento reconstrutivo da educação com qualidade formal e 

política, assim como internalizar como atitude cotidiana a participação da 

comunidade na democratização do ensino. 

O esfacelamento do “mando institucional”, aliado a democracia da 

aprendizagem estão intimamente relacionados com a maleabilidade das práxis e da 

movimentação social, no sentido de serem encaminhadas mudanças e o 

fortalecimento de novos padrões de gestão educacional para que os 

estabelecimentos de ensino e os métodos educacionais possam perceber as 

inovações de forma crítica, reflexiva e numa perspectiva contribuir para a melhoria 

da qualidade da educação. 

 

2.2 O papel do gestor escolar no sistema educacional  

O diretor de escola necessita trabalhar em sintonia com tudo que diz respeito 

ao processo educacional, sempre procurando envolvimento com a ação, supervisão 

e responsabilidade procurando usar de sua experiência em prol de uma educação 

de qualidade, procurando ter relações humanas nos seus afazeres cotidianos de 

escola.  



Os gestores educacionais atuam como avaliadores do sistema de ensino e 

das escolas; como garantidores dos recursos financeiros necessários e suficientes 

para propiciar educação de qualidade para todos. 

Para o gestor escolar é conveniente ficar atento as orientações acerca da 

política educativa com diretores de outros estabelecimentos de ensino e com os 

pedagogos das equipes técnicas das unidades escolares para trocar experiências e 

ideias, visando a melhoria do trabalho pedagógico com professores e funcionários 

da escola, visando a sinergia do trabalho coletivo na elaboração e execução do seu 

planejamento e a obtenção de resultados positivos (VIVAN, 2008). 

Neste contexto o gestor precisa propiciar a manutenção da equidade 

pedagógica gerindo os materiais e a tecnologia fazendo com que chegue até as 

escolas para deste modo propiciar ações norteadoras educacionais que sejam 

coerentes e promovam a escola igualitária. 

No entendimento de Machado (2000), as escolas devem ser pensadas como 

um espaço de gestão compartilhada entre diretores, docentes, pais e autoridades 

locais, numa administração colegiada. Onde o clima organizacional seja favorável à 

aprendizagem e os professores desenvolvam trabalho de equipe sob orientação dos 

pedagogos lotados nas escolas. 

Neste sentido, conforme os preceitos legais descritos na LDB ficou explicito 

que a organização da escola se realiza pela gestão democrática, estabelecendo a 

participação de seus integrantes na tomada de decisões e realização das ações, que 

são mantidas pelo projeto pedagógico, o qual é elaborado pelos grupos de 

profissionais, com a atuação da comunidade escolar no sentido de favorecer o 

aprimoramento dos sujeitos envolvidos no processo educacional. 

 

3 METODOLOGIA  

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Mocajuba, Estado do Pará, 

qual pertence à região do Tocantins onde este Município possui uma densidade 

demográfica de aproximadamente 26 mil habitantes.  

Esta pesquisa envolveu o trabalho dos gestores de unidades escolares que 

atuam no ensino fundamental do 6º ao 9º ano nos estabelecimentos de ensino da 

Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA. 



Onde fizeram partes deste estudo as E.M.E.F. Padre Pedro Hermas, 

localizada no bairro da Pranchinha; E.M.E.F. Dep. Abel Figueiredo, localizada no 

bairro da Pedreira; E.M.E.F. Almirante Barroso, localizada no bairro Centro; e 

E.M.E.F. Regina Sabá Costa, localizada no bairro Novo. Estabelecimentos estes que 

se situam em sua maioria nas áreas periféricas da cidade. 

 Este estudo é qualitativo por estudar os temas no seu cenário natural, 

buscando interpretá-los em termos do seu significado assumido pelos indivíduos; 

para isso, usa uma abordagem holística, que preserva a complexidade do 

comportamento humano. 

E foi nesta perspectiva que a metodologia aplicada neste trabalho se deu 

através da revisão bibliográfica dos principais trabalhos realizados sobre o tema: 

gestão democrática na escolar pública, assim como utilizaremos questionários com 

perguntas abertas e fechadas.  

Objetivando-se com isso comparar e cruzar dados e informações obtidas a 

partir de diferentes fontes, tais como artigos publicados em revistas e livro de 

renomados autores conforme citado na referencias, assim como analisar as 

respostas descritas pelos pesquisados, e dessa maneira, acredita-se que os 

resultados se aproximarão do rigor científico e da realidade estudada. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

O tipo da pesquisa utilizado neste trabalho é a qualitativa, descritiva, pura e 

de campo, uma vez que estes elementos possibilitam que o pesquisador intervenha 

dentro de uma problemática educacional, analisando-a e anunciando seu objetivo de 

mobilizar os participantes, construindo novo saber.  

É através deste estudo que se podem ter condições de refletir criticamente 

sobre ações (THIOLLENT, 2011), uma vez que será realizada uma análise dos 

resultados da pesquisa para verificar de que modo ocorre a participação dos 

diretores com relação a gestão democrática nas escolas de ensino fundamental do 

6º ao 9º ano. 

 

3.2 Campo da pesquisa   

Os lócus desta pesquisa serão quatro escolas do sistema municipal de ensino 

do Município de Mocajuba, todas localizada na zona urbana, as quais oferecem 

http://www.infoescola.com/pedagogia/pesquisa-acao/


níveis de ensino do 6º ao 9º ano. Estes estabelecimentos atendem discentes de 

baixa renda em sua maioria. 

As unidades escolares onde correrá a pesquisa será feita em três escolas 

localizadas em bairros de periferias (escola municipais: Abel Figueiredo, Padre 

Pedro Hermas, Regina Costa) e uma em bairro central (escola municipal Almirante 

Barroso). 

 

3.3 Universo 

Esta pesquisa científica é compostas por um universo de um grupamento de 

04  gestores de unidades escolares municipais da zona urbana, 04 presidentes de 

conselhos escolares,04 coordenadores pedagogicos, 111 docentes, 3.269 discentes 

e de 3.269 pais ou responsáveis, sendo que este universo engloba apenas as escola 

municipais de Mocajuba-Pa.,que atuaram do 6º ao 9º. 

 

3.4  Amostra 

A amostra desta pesquisa é do tipo probabilístico, representativo e de 

processo quantitativo, pois a escolha dos elementos desta pesquisa dependeu das 

características do subgrupo onde vamos incluir proporções similares de pessoas 

com as mesmas características, uma vez que são identificadas as proporções de 

cada grupo a ser incluído na amostra. 

Participarão da presente pesquisa Diretores pertencentes aos quadros da 

Secretaria Municipal de Educação do município de Mocajuba-PA, perfazendo um 

total de 04 diretores de unidade escolar, 04 presidentes de conselhos escolares, 04 

coordenadores pedagógicos, 75 docentes, 1889 alunos e 1889 pais ou 

responsáveis, os quais responderam a questionários com perguntas fechadas e 

abertas.  

 

3.5 Instrumento de coleta de dados   

O instrumento de coleta de dados desta pesquisa científica é um questionário 

composto de perguntas dissertativas e de múltipla escolha abrangendo os objetivos 

da pesquisa. 



Este questionário foi elaborado pela pesquisadora responsável trazendo 

questões que possam conseguir dados de modo idôneo, uma vez que este recurso 

possibilita representar verdadeiramente as respostas dos participantes. 

 

3.6 Procedimentos de coletas de dados  

Após a autorização da Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba para a 

realização da pesquisa nas escolas Municipais, foi marcado dia e local para uma 

reunião com os participantes da pesquisa onde foram descritos o detalhadamente da 

pesquisa e os seus objetivos, assim como nesse momento foram explicados e 

entregues os instrumentos de coleta de dados.  

O questionário foi aplicado criteriosamente para os partícipes da pesquisa 

para que, deste modo, fosse possível a elevada confiabilidade e mensuração das 

atitudes, opiniões, comportamento, circunstâncias sobre gestão escolar democrática, 

fazer pedagógico e sistema de ensino. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A presente pesquisa foi elaborada para analisar se as Escolas Públicas da 

cidade de Mocajuba-PA, do 6º ao 9º ano em seu segmento educacional (gestão 

escolar), têm autonomia para desenvolver suas ações pedagógicas e administrativas 

dentro das escolas de modo democrático. 

 Conforme respostas dos pesquisados, todos foram escolhidos para a atuar 

na direção dos estabelecimentos educacionais através de indicação de quem está 

exercendo o cargo de Secretário Municipal de Educação, o que nos revela que 

100% dos entrevistados estão atuando como gestores escolares por intermédio de 

escolhas da administração municipal.  

Neste sentido, são percebidos os servidores que são destacados para 

trabalharem como gestores de unidade escolar na cidade de Mocajuba não ocorrem 

de forma democrática, uma vez que eles são indicados politicamente pelo poder 

público desta cidade.  

 Através dos resultados obtidos na tabela 1, verificou-se que 75% dos 

questionados estão atuando na direção da escola a mais de 7 anos, 25% a 3 anos e 

0% em outras opções, onde se observou que a maioria dos entrevistados tem certa 

experiência na direção de escola. 



 

Tabela 1 – Tempo de atuação da direção escolar 

DESCRITOS TEMPO (EM ANOS) 
QUANTIDADE DE 

PESQUISADOS 
PORCENTAGEM 

 

VALORES OBTIDOS 

 

3 anos 1 25% 

7 anos 3 75% 

 

TOTAL 
10 anos 4 100% 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA: 2016 

Ao serem questionados se os recursos públicos são suficientes para a 

manutenção da Escola, todos os integrantes da pesquisa foram concordantes que 

não são suficientes, mostrando que é necessário se repensar esta questão dentro 

do processo educacional como um todo.   

 É de consenso que a atuação dos seguimentos governamentais, tanto de 

nível municipal, estadual e federal, devem prover as escolas com “recursos 

financeiros suficientes para propiciar  educação  de  qualidade  para todos”, contudo, 

na visão dos partícipes do estudo, o que se vê na realidade educacional é o 

sucateamento das escolas e falta de investimentos e recursos. 

 

GRÁFICO 1-  Desafios no processo educativo 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA: 2016 

 

No gráfico 1 os participantes da pesquisa opinaram sobre quais seriam os 

desafios e possibilidades dos processos educativos presente na escola onde 

trabalham como gestores, onde 70% responderam que o grande desafio é evitar 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evitar aceitar fórmulas genéricas Falta adequar o projeto as diretrizes da
escola



aceitar fórmulas genéricas e pré-estabelecidas de intervenção e 30% responderam 

que seria a construção do conhecimento baseados nas experiências dos alunos. 

No quesito possibilidades dos processos educativos, conforme gráfico 2, se 

observou que 60% responderam que projetar a ação educativa a partir de um 

modelo flexível e contextualizado seria a possibilidade de melhor a qualidade da 

edcução e 40% opinaram dizendo que relação de trabalho através de um modelo 

dialético é que seriam o modo mais adequado de se trabalhar as possibilidades no 

que tange o desenvolvimento educacional.  

 

GRÁFICO 2- Possibilidades no processo educativo 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA: 2016 

 

Projetar a ação educativa a partir de um modelo flexível permite propiciar 

experiências de aprendizagem proporcionadas pelos problemas concretos e pelos 

pressupostos teórico-metodológicos, pois estes se voltam para a realidade, assim 

como, quando contextualizados e flexibilizados contribuem para a construção do 

conhecimento a partir do interesse e da autonomia da escola. 

Também é importante destacar que a relação de trabalho se coloca como um 

momento especificamente pedagógico em que à teoria dialética do conhecimento 

supõe o interesse do sujeito em conhecer. De modo geral, na situação pedagógica 

este interesse tem que ser provocado.  

Através do gráfico 3 foi verificado que na opinião dos integrantes da pesquisa, 

numa instituição escolar, o gestor desempenha um papel importante para o bom 

andamento do processo ensino-aprendizagem, mas o trabalho será mais eficiente se 

for planejado e desenvolvido de forma integrada. 
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GRÁFICO 3- O que seria uma escola democrática? 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA: 2016 
 

A busca por uma gestão democrática, com a participação ativa de todos os 

atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do educando é uma luta 

contínua das escolas públicas; um princípio presente na atual Constituição Federal.  

O movimento em prol da descentralização e da democratização da 

administração das escolas públicas tem encontrado apoio nas reformas legislativas.  

Esse movimento concentra-se em três vertentes básicas da gestão escolar: 

participação da comunidade escolar na escolha dos diretores de escolas das redes 

públicas; criação de um colegiado/conselho escolar que tenha tanto autoridade 

deliberativa com poder decisório; e controle sobre os recursos financeiros 

complementares, em nível local. 

O movimento pela administração democrática da educação reconhece a 

necessidade de unir essas mudanças estruturais e de procedimentos com o foco no 

aprimoramento escolar, por meio de um projeto pedagógico que consolide a 

democracia em nível educacional. 

Os partícipes da pesquisa declaram que na escola onde trabalham, procuram 

gerenciar os estabelecimentos de ensino de forma democrática, apesar de no 

sistema de educação da cidade de Mocajuba-PA, os gestores serem escolhidos pela 

administração municipal.  

No gráfico 4 os alunos declararam que nos locais onde estudam ocorre 

gestão democrática o que perfaz 80% dos pesquisados, pois as ações da escola são 

pautadas no diálogo entre os diversos seguimentos que compõem o educandário de 

Mocajuba-PA, entretanto para 20% dos discentes seria de suma importância que 

houvesse uma discussão maior sobre esta temática para que os conhecimentos 
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sobre este assunto pudessem ser ampliados na perspectiva de um melhor 

entendimento sobre gestão democrática. 

 

GRÁFICO 4 - Gestão escolar nos estabelecimentos de ensino  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA: 2016 

 

No gráfico 4 os alunos declararam que nos locais onde estudam ocorre 

gestão democrática o que perfaz 80% dos pesquisados, pois as ações da escola são 

pautadas no diálogo entre os diversos seguimentos que compõem o educandário de 

Mocajuba-PA, entretanto para 20% dos discentes seria de suma importância que 

houvesse uma discussão maior sobre esta temática para que os conhecimentos 

sobre este assunto pudessem ser ampliados na perspectiva de um melhor 

entendimento sobre gestão democrática. 

 Os alunos manifestaram-se dizendo que para consolidar a gestão escolar 

haveria necessidade de ser realizada eleição para escolha de diretores, e ainda que 

as opiniões dos discentes precisam ser consideradas no ambito escolar.  

Onde na gestão das escolas municipais de Mocajuba levam-se em 

consideração os indicadores tidos como princípios democráticos, onde se destacam 

a participação, a autonomia, a transparência, o pluralismo, o conselho escolar e o 

projeto político pedagógico. São estes tópicos que dão um tom democratizado à 

gestão, o que facilita a compreensão da concepção dessa gestão, caracterizando-a 

de maneira mais explícita. 

Assim como, nas falas dos gestores escolares ficou evidente que é possível 

o diálogo com o sistema mantenedor/ordenador da educação no momento de 

abordar questões relacionadas a gestão escolar, o que constitui o elo e aproximação 

80% 

20% 
Os alunos estudam em escolas
que apresentam gestão
democrática

Os discentes acham necessário
fazer discussão sobre gestão
democrática



entre as escolas e a Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba-PA., no sentido 

de propiciar melhoria da qualidade do ensino. 

Finalizando e concluído a análise e interpretação dos dados colhidos nesta 

pesquisa, verifica-se que os indicadores de gestão democrática (participação, 

pluralismo, autonomia, conselho escolar, projeto político pedagógico) estão 

presentes nos estabelecimentos de ensino da cidade de Mocajuba-PA., pois 

percebe-se que dentro das escolas ocorrem práticas de gestão democrática.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

Nas duas últimas décadas foi perceptível o crescimento dos mecanismos 

atribuídos aos processos de democratização e descentralização da gestão dos 

sistemas de ensino, o que se evidencia na nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e legislação complementar, no desenvolvimento de estudos, 

nessa área, nos meios acadêmicos do País, assim como nas medidas adotadas 

pelos governos nas suas diferentes esferas.  

Reforçando esta ideia de democratização escolar citamos a Constituição 

Federal/88, que estabeleceu princípios para a educação brasileira, dentre eles: 

obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática, sendo 

esses regulamentados através de leis complementares. 

Ficou claro, porém, que para se estabelecer novas relações entre escola e 

sociedade é preciso que se promova efetivamente a democratização na gestão. 

Repensar a teoria e a prática da gestão educacional no sentido de suprimir os 

controles formais e priorizar os controles por avaliação de resultados, incentivar a 

autonomia das escolas e das unidades escolares, com a participação da 

comunidade escolar no controle social da escola. 

Tais concepções e práticas estão associadas ao novo papel do Estado e de 

suas instâncias e a uma reformulação dos cursos de formação profissional em 

educação. Não se pode negar que a qualidade do ensino passa pela gestão 

democrática. 

Instituindo mecanismos de participação coletiva de todos os segmentos da 

comunidade escolar nas decisões administrativas e pedagógicas da escola, torna-se 

possível superar as relações autoritárias de poder, o individualismo e as 

desigualdades, e promover uma educação de qualidade.  



A gestão democrática é imprescindível para estabelecer uma cultura de 

participação sem a qual não se exterminará o clientelismo, o assistencialismo e a 

corrupção, que perpetuam o sistema de dominação e o subdesenvolvimento.   

Analisar a gestão da educação, seja ela desenvolvida na escola ou no 

sistema municipal de ensino, implica em refletir sobre as políticas de educação. “Isto 

porque há uma ligação muito forte entre elas, pois a gestão transforma metas e 

objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções traçadas pelas 

políticas” (BORDIGNON; GRACINDO, 2004).  

A gestão, se entendida como processo político-administrativo contextualizado, 

nos coloca diante do desafio de compreender tal processo na área educacional a 

partir dos conceitos de sistemas e gestão escolar. 

O fortalecimento da escola e a conquista de sua autonomia político-

pedagógica são condições indispensáveis para promover a qualidade da educação e 

fundamentalmente constituem um instrumento de construção de uma nova 

cidadania. 

Assim a democratização institucional torna-se um caminho para que a prática 

pedagógica seja efetivamente uma prática social e que possa contribuir para o 

fortalecimento do processo democrático mais amplo.  

Segundo o princípio da democratização, a gestão escolar promove, na 

comunidade escolar, a redistribuição e compartilhamento das responsabilidades que 

objetivam intensificar a legitimidade do sistema escolar, pelo cumprimento mais 

efetivo dos objetivos educacionais.  

Portanto, todos os sujeitos envolvidos devem contribuir efetivamente se 

responsabilizando por colocar em prática as decisões tomadas em conjunto, de 

modo a obter os melhores resultados na busca de uma educação de qualidade.  

Um diretor capaz de exercer liderança pode determinar a diferença entre uma 

escola estagnada e uma escola em movimento na perspectiva de que ocorram 

transformações na qualidade do ensino. É preciso que o gestor escolar vá além da 

intervenção indireta no trabalho dos professores. 

Esse deve atuar como líder educacional e influenciar diretamente o 

comportamento profissional dos educadores e ao mesmo tempo estarem em contato 

permanente com os docentes fazendo com que cada profissional, aluno e pai, 

sintam que a escola lhes pertence. 



Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública 

quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, 

artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos 

e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, 

ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, 

transformar e ensinar. 

 Nesse sentido, a gestão democrática da educação requer mais do que 

simples mudanças nas estruturas organizacionais; requer mudança de paradigmas 

que fundamentem a construção de uma proposta educacional de qualidade.  

O desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje é vivenciada. Ela 

precisa estar para além dos padrões vigentes, comumente desenvolvidos pelas 

organizações burocráticas (BORDIGNON; GRACINDO, 2004). 

Essa nova forma de administrar a educação constitui-se num fazer coletivo, 

permanentemente em processo, processo que é mudança contínua e continuada, 

mudança que está baseada nos paradigmas emergentes da nova sociedade do 

conhecimento, os quais, por sua vez, fundamentam a concepção de qualidade na 

educação e definem, também, a finalidade da escola (DALILA, 2015). 

Repensar continuamente a sua prática é fundamental ao gestor, pois é essa 

postura investigativa que lhe dará as condições necessárias de, a partir dessa 

avaliação, modificar sua ação, tanto no que se refere a aspectos pedagógicos como 

a administrativos e, assim, responder plenamente à grande responsabilidade social 

que lhe foi atribuída.  

A preocupação com a qualidade da educação oferecida em nossas escolas 

não é recente e, como sabemos, o impacto da ação do gestor nesse contexto é 

fundamental para a preservação de estruturas já adotadas ou mesmo para a 

promoção de mudanças que se façam necessárias para a tomada de novos rumos. 

Na pesquisa foi possível dizer que na finalização deste estudo os objetivos 

foram alcançados, uma vez que no sistema educacional de ensino da rede pública 

de Mocajuba-PA, do 6º ao 9º ano é desenvolvido de modo a relacionar o pensar e o 

fazer pedagógico numa perspectiva de gestão democrática, pois foram identificadas 

situações através de indicadores de que ocorre democracia dentro das instituições 

escolares deste município.  



Nas escolas públicas do município de Mocajuba, Estado do Pará, ficou 

evidente que a maneira como são escolhidos os gestores das unidades escolares 

municipais não ocorre de modo democrático, pois eles são indicados por interesse e 

conveniência da administração municipal, todavia, as ações desenvolvidas pelos 

gestores escolares são democráticas, uma vez que os mesmos monitoram suas 

teorias e práticas no decorrer do processo educacional, assim como, os participes 

da pesquisa também confirmaram o posicionamento democrático no gerenciamento 

dos estabelecimentos de ensino municipal do 6º ao 9º na área urbana da cidade de 

Mocajuba-PA. 
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