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1-RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo contribuir para o entendimento da importância e 

significado da efetivação da gestão educacional, sobretudo, a democrática, na 

construção de uma escola transformadora da realidade social. O objeto de nossa 

pesquisa são 30 escolas da Região Médio Paraíba (RJ), delimitando-se 07 municípios e 

o sujeito de pesquisa os gestores escolares e sua equipe pedagógica. A gestão 

democrática é reconhecida por documentos oficiais, como a Constituição de 1988, art. 

206, inciso 6  e a LDB 9394/96, art. 14 e 15 que redireciona a educação na questão de 

gestão escolar quando apresenta o princípio da gestão democrática que só se torna 

efetiva quando as tomadas de decisões são completamente participativas.  Aos estudos 

de Luck (2001, 2002) e PARO (1992) recorremos ao conceito de gestão educacional, 

liderança e a contextualização histórico-social da gestão democrática nas escolas 

públicas. Como metodologia elegemos a abordagem qualitativa no contexto da 

pesquisa participante e pesquisa-ação. Utilizamos o levantamento e a pesquisa 

documental e o método de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, depoimentos 

e fotos. Os resultados parciais (pesquisa com previsão de conclusão em dez. 2014) 

apontam gestores com grandes desafios para a implementação da gestão democrática, 

porém vemos a vontade de aprender e buscar novos conhecimentos e práticas para a 

efetivação da autonomia da escola e democratização da gestão escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Escola Pública - Gestão Democrática - Práxis 

Educacional -  Gestores Escolares - Cotidiano Escolar. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

A presente proposta de pesquisa foi elaborada a partir das indagações dos alunos do 

Curso de Pedagogia sobre as questões pertinentes a construção efetiva de uma Gestão 

Educacional, sobretudo, Democrática. Poucos são os trabalhos de TCC desenvolvidos 

com esta temática em questão, provando ser uma questão instigante de pesquisa, já 

que o campo empírico é vasto, porém pouco problematizado no espaço acadêmico. 

Vemos, portanto, a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada em relação ao 

tema, com ampliação do estudo através de pesquisa teórico-empírica nas escolas 
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públicas da Região Médio Paraíba, tendo como sujeito os seus gestores e equipe 

pedagógica. Assim, a discussão no espaço acadêmico será enriquecida pelo lócus da 

pesquisa, contribuindo para discussões significativas em muitas das disciplinas 

desenvolvidas no referido curso.  

 

Qualquer gestão está vinculada à melhoria das escolas e, esta, sendo instituição social, 

sobretudo dialética, favorece a mudança educativa, pois pressupõe um movimento de 

ação-reflexão-ação. Temos duas perspectivas ou caminhos de estudo. Nas escolas 

estaduais, o programa de gestão GIDE (Gestão Integrada da Escola) efetivado pela 

SEEDUC que tem como objetivo auxiliar a escola a identificar seus problemas e agir 

nas principais causas, visando a melhora contínua do processo ensino aprendizagem. 

Programa este que norteia toda a gestão da escola, com foco na gestão de resultados, 

desempenho e competências. Nas escolas municipais da cidade de Volta Redonda, no 

ano de 2013, ocorreu a eleição direta do diretor escolar, apresentando um cotidiano 

novo em suas escolas, com novos gestores.  

 

Para aprofundar este estudo e verificarmos tal realidade, estamos buscando respostas 

para as seguintes questões: Quem são os gestores das escolas públicas?, Por que a 

gestão democrática, ainda hoje, é um desafio nas escolas públicas? Quais as 

implicações da gestão democrática na práxis educacional?  

 

3. OBJETIVOS: 

 

Geral: Contribuir para o entendimento da importância e significado da efetivação da 

gestão educacional, sobretudo, a democrática, na construção de uma escola 

transformadora da realidade social. 

 

Específicos: Caracterizar o perfil dos gestores das escolas públicas pesquisadas; 

Identificar os principais desafios e elementos facilitadores para a construção e 

efetivação da gestão educacional, sobretudo, a democrática; Identificar as ações 

facilitadoras dos gestores que desenvolvem uma gestão democrática (ou estão em 

processo) em sua escola; Construir uma coletânea com as ações dos gestores que 
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fizeram a diferença em suas escolas; Entregar a coletânea para as escolas envolvidas 

na pesquisa e a para troca de saberes e vivências entre elas, contendo evidências das 

ações e contatos. 

 

4. METODOLOGIA 

Elegemos a abordagem qualitativa ao considerá-la a mais adequada por permitir ao 

pesquisador a exploração,  a descoberta,  a flexibilidade e a transformação da 

realidade. A pesquisa-ação e a  participante são os tipos  que melhor  se adaptam aos 

objetivos que se configuram neste projeto, por caracterizar-se pela interação entre 

pesquisadores e sujeitos das situações investigadas. O método de coleta de dados será 

o de entrevista semi-estruturada, depoimentos e fotos. Cujos. Também utilizaremos a 

pesquisa documental para levantamento das ações/projetos que fazem a diferença nas 

escolas para a prática democrática no cotidiano escolar. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Já realizamos as seguintes etapas: Pesquisa bibliográfica, orientação diretiva e 

elaboração  do Plano de trabalho das atividades de campo; contatos com as escolas da 

Região Médio Paraíba e delimitação da pesquisa empírica; pesquisa de campo e coleta 

de dados (realização de questionário semi-estruturado, depoimentos e observações); 

Pesquisa Documental (ações/projetos das escolas, fotos e documentos). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nesta primeira etapa de pesquisa, foi realizado o questionário semi-estruturado e a 

coleta de dados onde atingimos resultados parciais substancias nas 10 visitas 

realizadas. Em discussão com o grupo de pesquisa, vemos ainda hoje, que muitas 

escolas ainda não efetivaram a gestão democrática e um dos seus maiores desafios é a 

relação escola-comunidade de forma efetiva e tempo para discussões pedagógicas 

com a comunidade escolar. 

 

7. FONTES CONSULTADAS  

LUCK, Heloísa. Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional.    

7 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
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