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RESUMO 

Monografia de Especialização 
Curso de Pós-Graduação a Distância 

Especialização Lato-Sensu em Gestão Educacional 
Universidade Federal de Santa Maria 

 
GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA NA EMEI VILA JARDIM  

EM SANTA MARIA/RS 
 

Autora: Tatiani Savian 
Orientadora: Profa. Me. Alexandra Silva dos Santos Furquim 
Data e Local da Defesa: Agudo/Rs, 28 de novembro de 2015. 

 

O presente trabalho apresenta um estudo e considerações a respeito da gestão 

democrática na escola e a importância da interação da escola com a comunidade. O 

objetivo do trabalho é investigar a concepção dos conceitos de participação e 

democracia e da sua apropriação e implementação pela comunidade escolar da 

EMEI Vila Jardim, através de uma abordagem crítico-reflexiva que tem o objetivo de 

fomentar e subsidiar novas discussões sobre o tema. A partir dos dados de uma 

pesquisa realizada, buscou-se compreender a importância da escola e da gestão 

democrática na construção da cidadania. Investigou-se também a questão do 

comprometimento e sua relação com o envolvimento da comunidade escolar e a 

gestão. A dinâmica do processo de participação e a sua construção de forma 

coletiva, revelam que enfrentar o modelo tradicional exige um engajamento de toda 

comunidade escolar. O processo é árduo, pois exige a quebra de paradigmas e o 

desapego de vaidades e vontades individuais, principalmente da direção da escola, 

em favor da vontade da maioria. Implantar um modelo de gestão democrática se 

constitui na superação de muitos obstáculos, mas a educação libertadora e a 

construção de valores democráticos, fazem da escola um instrumento de 

transformação social. 

 

  

Palavras-chave: Gestão Escolar, Comunidade, Educação Infantil. 

 

  



ABSTRACT 
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Curso de Pós-Graduação a Distância 
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EM SANTA MARIA/RS 
 

Autora: Tatiani Savian 
Orientadora: Profa. Me. Alexandra Silva dos Santos Furquim 
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This paper presents a study and considerations of democratic management in school 

and the importance of school interaction with the community. The objective is to 

investigate the design of concepts of participation and democracy and their 

appropriation and implementation by the school community EMEI Garden Village, 

through a critical and reflective approach that aims to encourage and support further 

discussions on the topic. From the data of a survey conducted, we sought to 

understand the importance of school and democratic management in the 

construction of citizenship. It also investigated the question of commitment and its 

relation to the involvement of the school community and management. The dynamics 

of the process of participation and its construction collectively, reveal that face the 

traditional model requires a commitment of the whole school community. The process 

is hard because it requires the breaking of paradigms and detachment from vanity 

and individual wills, especially from the direction of the school, in favor of the will of 

the majority. Implement a democratic management model constitutes overcome 

many obstacles, but the liberating education and the construction of democratic 

values, make the school an instrument of social transformation. 

 

 Keywords: School Management, Community Early Childhood Education. 



7 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No contexto da gestão das escolas de Educação Infantil percebe-se que o 

modelo tradicional de gestão centralizada ainda é um empecilho para uma 

participação efetiva dos educadores e de toda a comunidade na condução das 

atividades e tomada de decisões. De acordo com Libâneo et al (2007),  

 
[...] prevalece uma visão burocrática e tecnicista da escola. A direção é 
centralizada em uma pessoa, as decisões vêm de cima para baixo e basta 
cumprir um plano previamente elaborado sem a participação de 
professores, especialistas, alunos e funcionários. (LIBÂNEO et al, 2007, p. 
323) 

 

O tema da pesquisa em questão, gestão participativa e democrática, assume 

uma importância fundamental para promoção de uma formação cidadã, como 

salienta Luck (2000, p. 28) “Propõe-se que a gestão da escola seja democrática, 

porque se entende que a escola assim o seja, para que possa promover a formação 

para a cidadania”. A participação de toda a comunidade e principalmente dos 

educadores que compõe a equipe docente na gestão da escola é de extrema 

importância, pois faz com que todos se sintam protagonistas do processo 

educacional. 

Nos dias de hoje, os termos “participação e “democracia” têm sido amplamente 

utilizados pelos mais variados setores sociais. É possível encontrar a defesa desses 

conceitos nos programas de governo de praticamente todos os partidos políticos. Se 

pudermos considerar esse fato um avanço, dada a tradição autoritária presente na 

história brasileira, por outro lado, ao avaliarmos os discursos e as práticas efetivas, 

podemos perceber que, apesar da apropriação dos termos, os significados e suas 

aplicações políticas e culturais estão amplamente em disputa. Por isso, cada vez 

mais, faz-se necessário debater e explicitar melhor o sentido que atribuímos àquelas 

palavras (TEIXEIRA, 2005). 

Não podemos nos esquecer que vivemos em um país em que a democracia 

está engatinhando, onde a maior parte da população não se apropriou da cultura 

democrática e nem conhece seu exercício. Vivemos num país onde grande parte da 

população acredita que democracia se restringe a participar de eleições para 

escolha dos políticos que vão nos representar. Como nos mostram diversos estudos, 
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a sociedade brasileira convive com a ausência de uma verdadeira cultura de 

participação. (PARO, 1996; TORRES, 1995; TEIXEIRA, 2000; DOURADO, 1998) 

 Assim, a escolha do tema deve-se a dois fatores: primeiro, pela missão que 

as escolas possuem de promover cidadania, pois não podem isolar-se da 

comunidade e do meio em que estão inseridas, sob pena de alienar-se de sua 

responsabilidade de formar cidadão, respeitando as diferenças culturais, étnicas, 

religiosas e tantas outras que são a essência de nossa sociedade plural; segundo, 

pela relevância do papel que cada membro da instituição de ensino desempenha no 

conjunto da engrenagem que faz uma escola funcionar, pois a escola tem a cara da 

sua equipe gestora. 

Esta pesquisa apresenta uma reflexão sobre a gestão democrática, tendo 

como objeto de pesquisa a Escola Municipal de Educação Infantil Vila Jardim, que 

se localiza no bairro Camobi, em Santa Maria/RS. A escolha da escola se deve ao 

envolvimento que possui com a comunidade em que está inserida1. Neste sentido, 

parte-se em busca do entendimento e discussão de temas fundamentais sobre a 

gestão escolar democrática e participativa, identificando entre gestores da escola, 

professores, representantes de pais e alunos, como receberam e percebem a 

proposta da gestão democrática e como se dá a dinâmica resultante deste processo. 

A importância de uma pesquisa voltada à gestão escolar se justifica pelo fato 

de que neste âmbito se decide sobre as atividades de uma escola e é ali que se cria 

a possibilidade de enriquecer a vida escolar com o envolvimento de toda a 

comunidade. Esta dinâmica, quando acontece de forma democrática, cria um 

ambiente propicio para que se discuta toda a gestão da escola, desde a elaboração 

do Projeto Político Pedagógico, até a definição das atividades da escola. Assim, se 

consegue o comprometimento de todos para onde devem convergir todos os 

esforços para atingir o objetivo comum, que é o sucesso e a aprendizagem de todos 

os seus alunos. 

A temática da pesquisa refere-se à gestão escolar, participação da comunidade 

e desafios decorrentes da implementação da gestão participativa e democrática. 

                                                           
1
 Esta relação de envolvimento entre escola e comunidade acontece em muitos momentos e tinha-se  

conhecimento prévio deste envolvimento por residir próximo a comunidade, conhecer  organizações que 
apoiam a escola e fazem parte deste processo, como LIONS CLUBE CAMOBI e ter participado, enquanto cidadã 
e membro da comunidade de diversos eventos  organizados pela escola com participação da comunidade. 



9 
 

O objetivo geral foi investigar a concepção dos conceitos de participação e 

democracia e da sua apropriação e implementação pela comunidade escolar da 

EMEI Vila Jardim. 

Os objetivos específicos pretenderam: 

 Entender como é a gestão democrática na EMEI Vila Jardim em Santa 

Maria/RS; 

 Pesquisar se a gestão participativa é considerada o melhor modelo de gestão 

entre a comunidade escolar; 

 Conhecer quais as mudanças ocorridas após a adoção do modelo que prevê 

o envolvimento da comunidade escolar nas decisões da escola. 

 Analisar os maiores empecilhos e dificuldades encontrados no processo de 

envolvimento da comunidade escolar na gestão. 

O presente estudo se configura como pesquisa qualitativa e social, pois 

objetiva investigar a concepção teórica e prática dos educadores sobre a gestão 

democrática e a interação com a comunidade na EMEI Vila Jardim, na zona urbana 

do município de Santa Maria/RS. 

Para Minayo (2007), a pesquisa social manifesta-se por estudar as pessoas, 

em determinada condição social, grupo, classe social, crenças, valores e 

significados. Para esta autora,  

A pesquisa social trabalha com gente, com atores sociais em relação, com 
grupos específicos. Esses sujeitos de investigação, primeiramente, são 
constituídos teoricamente enquanto componentes do objeto de estudos. No 
campo, fazem parte de uma relação de intersubjetividade, de interação 
social com o pesquisador, daí resultando um produto novo e confrontante 
tanto com a realidade concreta como as hipóteses e pressupostos teóricos, 
num processo mais amplo de construção de conhecimentos. (MINAYO, 
1996, p. 105).  

 

Na pesquisa social, o trabalho de campo tem importância por possibilitar que o 

pesquisador tenha contato direto com os aspectos culturais e vivências, 

aproximando o conhecimento teórico e a prática.  

A pesquisa de campo irá proporcionar o contato do pesquisador com a escola e 

com a comunidade escolar da EMEI Vila Jardim na cidade de Santa Maria/RS, com 

o intuito de compreender como acontece a participação desta comunidade no 

cotidiano da escola e como a comunidade participa efetivamente de forma 

democrática na condução da escola.  
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Para compreender qual a concepção de gestão que a direção da escola, os 

educadores e os demais membros da comunidade escolar destas instituições 

possuem e entender qual a relação de gestão que abarca a prática da gestão 

democrática nesta instituição, foram aplicados questionários aos membros de cada 

segmento: direção, coordenação pedagógica, professores, funcionários e pais de 

alunos. Os sujeitos da pesquisa foram: a diretora, a coordenadora pedagógica, 04 

professoras, 07 estagiárias, 03 bolsistas, 01 funcionária e 01 mãe. De acordo com 

Marconi & Lakatos (1999, p. 100), “o questionário é um instrumento desenvolvido 

cientificamente, composto de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com 

um critério predeterminado, que deve ser respondido sem a presença de um 

entrevistador”. 

 Outra ferramenta utilizada foi o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 

procurando conhecer, compreender e identificar qual a filosofia adotada pela escola. 

 A partir do material de pesquisa coletado com a análise do PPP e dos 

questionários respondidos foi realizada uma análise destes dados, através do 

método de análise qualitativa. A pesquisa qualitativa é capaz de revelar o significado 

das relações sociais estruturadas, sendo percebidas como construções humanas 

significativas (BARDIN, 1977).  

No universo da metodologia qualitativa, utilizou-se da análise de conteúdo, que 

segundo Minayo, constitui-se na análise de informações sobre o comportamento 

humano (MINAYO, 2001, p. 74). Assim, a discussão se deu buscando sua relação 

com os referenciais teóricos revisados a respeito do tema da pesquisa. 

A partir da pesquisa bibliográfica o trabalho se propõe, no primeiro capítulo, a 

fazer uma revisão e discussão dos conceitos de gestão democrática, formação de 

cidadania, educação libertadora, participação da comunidade escolar nos processos 

decisórios, educação infantil, entre outros conceitos que ajudam na compreensão do 

modelo participativo de gestão, onde toda a comunidade escolar é protagonista de 

sua historia que é construída com a participação coletiva. 

O segundo capítulo será um relato do modelo de gestão da EMEI Vila Jardim, 

onde a partir da coleta de dados e pesquisa etnográfica e da análise do Projeto 

Político Pedagógico da escola, se pretende relatar esta experiência que envolve a 

comunidade escolar, com seus êxitos, conquistas, dificuldades, derrotas, avanços e 

desafios ainda a serem superados. 
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No terceiro capítulo o trabalho se concentrará em relacionar a experiência da 

EMEI Vila Jardim, relatada no capítulo anterior com o referencial teórico sobre o 

tema abordado no capítulo 1, além de buscar identificar pontos comuns entre o 

modelo que está sendo construído na EMEI Vila Jardim e outras experiências de 

gestão democrática já estudadas em outros lugares, procurando identificar pontos 

comuns e características próprias de cada caso e suas possíveis contribuições para 

o que propõem a própria LDB, pois: 

 

[...] a realização da gestão democrática é um princípio definido na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Art. 3º. Inciso VIII), e na 
Constituição Federal (Art. 206, inciso VI). O mesmo se assenta no 
pressuposto de que a educação é um processo social colaborativo que 
demanda a participação de todos da comunidade interna da escola, assim 
dos pais e da sociedade em geral. Dessa participação conjunta e 
organizada é que resulta a qualidade do ensino para todos, princípio da 
democratização da educação. (LÜCK, 2009, p. 69) 

 

As considerações finais serão dedicadas ao resgate de pontos que se 

destacaram e conclusões a respeito da experiência de gestão da escola que 

contribuirão para futuras discussões sobre o tema. 
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1 REVISANDO CONCEITOS 

 

1.1 Gestão escolar democrática 

A sociedade está em constante mudança e a educação vem sofrendo 

alterações com o intuito de qualificar e dar conta da demanda nacional. Para atuar 

de acordo com a realidade social e as orientações legais, os educadores estão 

sendo desafiados a assumir uma postura mais flexível, crítica, criativa e humana. 

Está sendo delegado à escola atribuições que até há pouco tempo atrás não 

eram suas e que tem vestígios de função assistencial. A escola, atualmente, deve 

“[...] desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 

autônomo, consciente e crítico da cidadania; formar cidadãos éticos e solidários” 

(LIBÂNEO, 2003, p. 53). 

Este perfil de escola requer uma nova postura social e de gestão escolar. As 

instituições de Educação Infantil não apenas atendem as crianças enquanto seus 

pais trabalham, como possuem objetivos e princípios próprios de semear valores 

sólidos, formar cidadãos críticos e capazes de transformar a sociedade para melhor. 

 

[...] daí a necessidade de a escola preocupar-se com o desenvolvimento de 
competências sociais como relações grupais e intergrupais, processos 
democráticos e eficazes de tomadas de decisões, capacidades 
sóciocomunicativas, de iniciativa, de liderança, de responsabilidade, solução 
de problemas, etc. (LIBÂNEO, 2003, p. 120) 

 

Neste sentido, a escola passa a compreender a sua relevância enquanto 

atuante na etapa inicial do desenvolvimento humano e tem em seu poder a 

oportunidade de semear, na formação destas crianças, valores vinculados às 

relações grupais, aos processos democráticos, lideranças, criticidade e 

responsabilidade social.  

Esta perspectiva de gestão na educação traz o questionamento de qual é o 

perfil de organização escolar, qual o papel do professor e como são tomadas as 

decisões, tanto no que se refere à instituição quanto à prática pedagógica. Luck 

(1998, p.1) associa o termo gestão ao 

 

[...] fortalecimento da democratização do processo pedagógico, 
participativo, responsável de todas as decisões necessárias e na sua 
efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados educacionais 
cada vez mais efetivos e significativos. 
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Para a autora, a gestão escolar requer a participação efetiva dos envolvidos 

tanto na elaboração das diretrizes organizacionais da instituição quanto na execução 

das mesmas. 

A implantação de um modelo de gestão escolar democrática nas escolas, no 

entanto, não é um processo simples e muito menos rápido de ser implementado, 

pois depende de uma quebra de paradigmas, uma ruptura com o modelo tradicional 

e, principalmente, implica em construir relações com base democrática.  

Segundo Bobbio (2000), a democracia na tomada de decisões se dá por dois 

modelos principais: o representativo, adotado pela grande maioria das sociedades 

democráticas e o participativo que possibilita a participação de todos os cidadãos.  

A adoção do modelo participativo é inviabilizado, na maioria das vezes pela 

complexidade da sociedade e pela dificuldade em garantir a participação de todos 

no processo decisório. Por isto recorre-se ao modelo representativo, que por sua vez 

apresenta vários riscos da decisão não representar a vontade da maioria da 

população, pois os representantes, mesmo eleitos pela maioria dos votos, decidem 

influenciados por fatores alheios à vontade de quem os elegeu (BOBBIO 2000). 

Em comunidades menores ou em instituições como uma escola, por exemplo, 

a democracia participativa possibilita e incentiva a participação de todos. Para o 

autor, duas variantes são fundamentais para que a democracia aconteça: liberdade 

política e igualdade de condições de participação, ou seja, “liberdade e igualdade 

são valores necessariamente complementares” (BOBBIO, 2000, p. 12). 

O modelo de gestão democrática baseia-se na descentralização das decisões. 

O debate de ideias é fundamental para que este modelo de gestão tenha sucesso. 

As decisões se dão pela vontade da maioria dos participantes, pois,  

 
[...] a unanimidade é possível apenas num grupo restrito ou homogêneo, e 
pode ser exigida em dois casos extremos e contrapostos: ou no caso de 
decisões muito graves em que cada um dos participantes tem direito de 
veto, ou no caso de decisões de escassa importância, em que se declara de 
acordo quem não se opõe expressamente (é o caso do consentimento 
tácito). (BOBBIO, 2000, p. 17) 
 

Bobbio (2000) destaca, no entanto, que a vontade da maioria não é certeza de 

melhor decisão ou de decisão mais sábia, mas o debate respeitoso, com liberdade 

política e igualdade de condições aos participantes, possibilita a construção de 

solução mais próximas dos anseios da comunidade. 
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 A gestão escolar democrática é o mecanismo de transformação das práticas 

escolares e requer lideranças com um novo perfil, onde a delegação e a 

descentralização são empregadas na democratização da gestão. 

 

A  liderança  participativa  é  uma  estratégia  empregada  para  aperfeiçoar  
a qualidade  educacional.  Constitui  a  chave  para  liberar   a  riqueza  do  
ser humano  que  está  presa  a  aspectos  burocráticos  e  limitados  dentro  
do sistema de ensino  e a partir de práticas orientadas pelo senso comum 
ou hábitos não avaliados. Baseado em bom senso, a delegação de 
autoridades àqueles  que  estão  envolvidos  na  realização  de  serviços  
educacionais  é construída  a  partir  de  modelos  de  liderança  
compartilhada,  que  são  os padrões  de  funcionamento  de  organizações  
eficazes  e com  alto  grau  de desempenho ao redor do mundo. (LÜCK 
et.al, 2005, p. 35) 

 

Para Libâneo (2004), a escola não pode ser mais uma instituição isolada do 

contexto social. Compreende-se que a escola deverá estar mobilizada e integrada 

com os atores sociais dentro e fora do ambiente escolar. Na escola de gestão 

democrática, os gestores são responsáveis por facilitar a integração e participação 

da escola com a comunidade, de forma que a escola seja aberta a propostas 

inovadoras de forma participativa e democrática, visando o bem comum de toda 

comunidade. 

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre as práticas de gestão 

democrática. Desde Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394/1996) tem-se prerrogativas e respaldo legal para a sua implementação. 

Segundo Garcia e Correia (2009, p. 226),  

 
A LDB reafirmou a gestão democrática como princípio orientador na 
organização do trabalho em escolas públicas, mas transferiu a cada sistema 
de ensino a responsabilidade de instituir e legislar sobre a forma de 
participação da comunidade em conselhos de escola ou equivalentes (Art. 
14). A participação de pais na definição da proposta educativa, segundo a 
lei, é um direito, e a participação dos professores, um dever. A legislação, 
ainda, reafirma o princípio constitucional que garante o “pluralismo de ideias 
e concepções pedagógicas” (Art. 2). (GARCIA; CORREA, 2009, p. 226) 

 

No entanto, ainda há um grande vácuo entre o que rege a Lei e a sua real 

aplicação para uma gestão escolar democrática, pois a mesma concorre com a 

prática política de tradição autoritária. Diante dessas considerações, podemos 

concluir que ainda há um longo caminho a ser percorrido entre o discurso e a prática 

de uma gestão escolar efetivamente democrática. 
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Assim, não é de se estranhar que esta cultura de participação democrática na 

gestão escolar também ainda esteja engatinhando e muitos ainda acreditem que ela 

se limita a escolha dos diretores. 

O caminho para a gestão escolar democrática é árduo e longo e precisa ser 

reconstruído a cada momento da vida escolar e para isto a formação continuada de 

professores tem uma função primordial, pois é a partir do momento em que os 

profissionais da educação se apropriarem do real conceito de democracia e 

passarem a exercitá-la é que estará sendo construído um novo modelo onde toda a 

comunidade terá a possibilidade de participar. 

Para que efetivamente esta participação aconteça é imprescindível que ocorra 

um processo de descentralização do poder, uma aproximação da comunidade e dos 

alunos, uma interação dos professores com os problemas e desafios da escola e a 

construção de uma cultura de participação que se da pela conscientização do 

coletivo de que este é o caminho para construção da gestão democrática.  

1.2 Educação Infantil  

 

A educação infantil possui uma importância fundamental para o 

desenvolvimento da criança e a escola tem um papel muito importante neste 

processo, pois o ambiente escolar facilita o aprendizado. Entre as atribuições da 

educação infantil está a missão de promover o desenvolvimento integral da criança.  

 

A educação infantil, primeira etapa da educação  básica,  tem  como 
finalidade  o  desenvolvimento  integral  da  criança  até  seis  anos  de 
idade,  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  e  social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996, 
p.135) 

 

As principais funções da educação infantil são educar e cuidar (CRAIDY, 

2011), que na perspectiva da autora são complementares e indissociáveis.  

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser 
e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. [...]. Para cuidar é preciso antes de tudo estar 
comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas 
necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a 
construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. (BRASIL, 
1998, p. 23) 
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Quando se analisa a educação infantil nos moldes que se tem hoje, prevista na 

LDB, integrante do PNE e regulamentada pela RCNEI (Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil), percebe-se que houve ao decorrer da historia 

muitos avanços. Neste sentido, cabe lembrar alguns fatos que marcaram a evolução 

da educação infantil nos diversos contextos político-sócio-cultural, pois nem sempre 

foi assim. 

Com a revolução industrial no final do século XIX e início do século XX, as 

mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. Assim, tornou-se necessário o 

surgimento de escolas de educação infantil, com objetivos de cuidados básicos, pois 

se acreditava que as crianças pequenas não tinham a capacidade de aprender.  

Foi no século XIX também que surgiram as primeiras escolas de educação 

infantil no Brasil (SOUZA, 1996). Assim, as escolas de educação infantil existem há 

mais de cem anos no Brasil, mas  

 

[...]  em  geral,  a  história  da  infância  tem  sido  sempre  a  história  da 
marginalização  (social,  cultural,  econômica,  inclusive  educativa) as 
crianças precisavam viver em um mundo que não era o seu, que não estava 
feito na sua medida. „Integrar-se no mundo‟ era algo somente alcançado  na  
pós-infância  e  sempre  que  fossem  cumpridas  certas condições. 
(ZABALZA, 1998, p. 19) 

 

No decorrer do século XX, ocorreram alguns movimentos do Estado no sentido 

de promover maiores condições à educação infantil. Na década de 1930, os 

Ministérios da Saúde e da Educação, muito preocupados com os altos índices de 

mortalidade infantil, fizeram investimentos na educação infantil, principalmente 

preocupados com questões de higiene e doenças. 

Na década de 1940, foi criado pelo Ministério da Saúde o Departamento 

Nacional da Criança que tinha um caráter assistencialista e cuidava de diversos 

programas, entre eles o da educação infantil (SCHULTZ, 2011). 

A partir de 1996, no entanto, com a LDB, que a educação infantil adquire maior 

importância e algumas regulamentações são implementadas, entre elas a de 

transferir para o município a responsabilidade sobre a educação infantil. 

Recentemente foi incluído no Plano Nacional de Educação (PNE) a 

obrigatoriedade a partir de 2016 de garantir em escolas públicas, matricula na pré-

escola a partir dos 04 anos de idade. 
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Estes avanços foram alicerçados pelas pesquisas de Wallon, Vygotsky e 

Piaget, que demonstraram que as crianças aprendem desde que nascem 

(BARBOSA; HORN, 2008), e por isso deve ser dispensada uma atenção especial 

para a educação infantil desde o primeiro ano de vida. 

A primeira infância, período que vai do zero aos três anos, começa dominada 

pelos instintos e reflexos das crianças e trabalhar com projetos nesta faixa etária é 

de extrema importância. 

 

[...] o planejamento na educação infantil é essencialmente linguagem, 
formas de expressão e leituras do mundo que nos rodeia e que nos causa 
espanto e paixão por desvendá-lo, formulando perguntas e convivendo com 
a dúvida.  (OSTETTO, 2000, p. 190) 

 
O planejamento na educação infantil é de extrema importância, pois é a 

maneira que o educador encontra de organizar sua prática educativa. Ostetto (2011) 

afirma que não existe planejamento pronto e acabado. O planejamento deve ser 

flexível, o educador observa e ouve as crianças, suas histórias e suas vivências. 

Através do olhar atento junto com as crianças cria-se um tema e a partir deste é que 

se desenvolve um projeto, onde crianças com crianças e crianças e adultos 

pesquisam, buscando juntas, informações dentro e fora do ambiente escolar, com a 

participação da família e da comunidade. 

Na faixa etária de 3 a 6 anos o desenvolvimento educacional é marcado pela 

curiosidade bastante aguçada, que faz com que as crianças vivenciem e participem 

ativamente das atividades (BARBOSA e HORN, 2008). Nesta fase, os educadores 

devem explorar ao máximo os ambientes, espaços, objetos e as diferentes 

linguagens para que as crianças possam evoluir de acordo com as mais diversas 

experiências vivenciadas. Segundo Barbosa e Horn, 

 

[...] convém estarmos atentos para o fato de que as crianças desta idade 
tendem, muitas vezes, a querer estudar assuntos que já conhecem, e é 
papel dos educadores auxiliá-las ampliando as possibilidades de 
conhecerem mais sobre o tema desejado, encontrarem outros pontos de 
vista sobre o assunto, construírem desvios, criarem um ambiente que 
estimule os novos conhecimentos. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 81) 

 

Dependendo do tema escolhido para estudo, o educador deve, junto com as 

crianças, elaborar estratégias para pesquisar sobre a importância do tema, 

instigando as crianças com perguntas e procurar vivenciar experiências concretas a 
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respeito do assunto. Desta forma, a criança torna-se protagonista de sua própria 

historia, aprende a ser cidadão crítico e social, trabalhando de forma coletiva e 

organizada. 

As escolas de educação infantil podem usar projetos em seu planejamento 

como forma curricular, implantando a abordagem das diversas áreas de 

conhecimento de maneira transdisciplinar, quebrando o paradigma de ensino 

descontextualizado e fragmentado. Esta quebra de paradigma, porém, é lenta e 

difícil. 

[...] a mudança de paradigma é difícil e lenta, pois a mudança de premissas 
implica o colapso de toda uma estrutura de idéias. [...] as mudanças de 
paradigmas só podem ocorrer por meio de vivências, de experiências, de 
evidências que nos coloquem frente a frente com os limites do nosso 
paradigma atual. (MORIN apud VASCONCELLOS, 2002, p. 35) 

 

Outro aspecto de extrema importância para organização do planejamento é o 

uso do espaço. O espaço é um grande aliado do educador, servindo com espécie de 

educador auxiliar. Deve, pois, ser organizado junto com as crianças e para elas, 

podendo ser alterado conforme as suas necessidades, com cantos e recantos, com 

diferentes materiais, explorando o pensar e o agir da criança, construindo através da 

pesquisa científica, novas e desafiadoras aprendizagens. Um espaço de extrema 

importância são os ateliês, que são uma espécie de depósitos, cheios de diferentes 

materiais que fazem a criança pensar, construir, interagir umas com as outras 

através de trocas, do afeto, construindo as “cem linguagens” (BARBOSA; HORN 

2008) 

A riqueza de possibilidades de aprendizagens faz da educação infantil, um 

período fundamental no desenvolvimento da criança. Por este motivo deve-se 

dedicar uma atenção especial a esta etapa da formação do indivíduo, pois a criança 

aprende desde que nasce e a construção da cidadania é parte integrante deste 

processo de aprendizado. 
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2 UMA EXPERIÊNCIA SENDO CONSTRUÍDA 

2.1 A EMEI Vila Jardim: breve contextualização a partir do PPP da escola 

 
A escola Vila Jardim é uma instituição municipal que está situada na Rua oito 

de junho, s/n no Bairro Camobi, zona urbana do município de Santa Maria/RS. Foi 

fundada pelo Decreto Executivo nº 246/94 de sete de junho de 1994, o qual autoriza 

o funcionamento pelo prefeito em exercício José Haidar Farret.  

A equipe que atua na escola é formada pela diretora, vice-diretora, 01 

supervisora, 07 professores, 09 estagiários e 02 funcionários. 

A escola foi construída a partir da necessidade das mães terem onde deixar 

seus filhos para trabalhar, pois os pais em sua maioria são presidiários, 

desocupados ou pessoas sem condições de assumir a educação dos filhos em 

tempo integral. Trata-se de uma realidade muito dura encontrada nesta comunidade, 

onde as crianças convivem com os mais diversos problemas sociais, como violência, 

drogas e onde a vida do ser humano não possui muito valor.  

Por estar localizada em uma das vilas mais pobres e violentas de Santa Maria, 

local bastante conhecido por ser reduto de traficantes de drogas, a escola da Vila 

Jardim surgiu com a missão de trazer alguma esperança para as famílias que ali 

residem e não tem outra possibilidade de proporcionar educação aos seus filhos 

menores. 

Para que fosse possível a construção da escola, em 1991, foi realizado um 

mutirão com a ajuda de pessoas da comunidade, arrecadando materiais para a 

construção do espaço físico da escola. Apesar de ser uma escola pública, a 

comunidade nunca se acomodou somente com a estrutura ofertada pelo poder 

público, tanto que durante estes 24 anos de existência, muitas campanhas foram 

realizadas para ampliação, reformas, reconstrução e manutenção do espaço físico 

da escola, como em 1999 e 2000 quando a escola teve que ser reconstruída, pois 

diversas vezes foi alvo de depredação, assaltos e vandalismos. 

A Escola Vila Jardim é uma instituição de educação infantil, onde atende 

atualmente, 129 crianças de 3 a 6 anos, em turnos integral e parcial. Além da 

mantenedora, que é a Prefeitura Municipal de Santa Maria, a escola conta com a 

ajuda de voluntários, participação dos pais e da comunidade e de instituições como 

o Lions Clube de Camobi, Maçonaria, Clube SOCEPE, entre outras. 
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O Projeto Politico Pedagógico foi elaborado de forma coletiva, partindo de uma 

proposta apresentada foram sendo agregados fatores que possibilitassem a real 

integração da escola com a comunidade, pois atender a comunidade é o real 

objetivo da escola. Assim, o PPP está construído sobre uma filosofia libertadora, 

onde a educação deve ser geradora de transformações sociais, que são a base para 

a construção da autonomia e conquista da cidadania. 

Os objetivos principais identificados no PPP da escola analisada são: 

- garantir o equilíbrio entre o educar e o cuidar, oportunizando a plena 
integração entre família e sociedade; 
- atender as necessidades das mães (famílias), em tempo integral, pois 
estas precisam trabalhar para garantir o sustento e sobrevivência aos seus 
filhos; 
- contribuir no desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças; 
- formar cidadãos críticos, autônomos e participativos para que tenham uma 
realidade diferente da realidade de seus pais; 
- possibilitar o crescimento humano nas relações interpessoais, bem como 
propiciar a apropriação do conhecimento elaborado, tendo como referencia 
a realidade do aluno.(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, 
2014, p.14) 

 

A partir da análise do PPP, verifica-se que os objetivos da escola estão de 

acordo com a necessidade da comunidade que a escola atende, pois estão ligados à 

necessidade de transformação social e construção de cidadania. Os objetivos 

também contemplam o cuidar das crianças para possibilitar aos pais trabalhar para 

garantir o sustento da família, o que em uma comunidade pobre como esta é de 

extrema importância. Percebemos ainda a preocupação da escola com o 

desenvolvimento de hábitos de higiene, saúde, alimentares e com a construção de 

valores e resgate de autoestima nas crianças, pois muitas vezes estes aspectos 

estão bastante esquecidos nas famílias destas crianças. 

Pelas informações coletadas com a direção da escola, o PPP foi construído em 

2003 pela direção e equipe de professores da época. A percepção é de que o PPP 

foi elaborado também para atender uma exigência legal, mas que de lá para cá foi 

revisado muitas vezes, tornando-se um instrumento importante para o planejamento 

e andamento das atividades da escola. A última revisão, segundo a diretora, foi em 

09/03/2015. 

As revisões e reflexões a respeito do PPP são realizadas sempre que se 

percebe a necessidade de aprimorar algum aspecto, mas na maioria das vezes é 

revisado no inicio dos anos letivos e frequentemente para aprimorar práticas 

pedagógicas.   
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Em síntese, podemos dizer que a proposta pedagógica da escola é 

desenvolver uma educação emancipadora, preparando as crianças desde pequenas 

para a vida, buscando através da educação uma perspectiva de transformação 

social, para que as crianças não tenham a mesma sorte de seus pais e possam se 

tornar cidadão críticos e com melhores possibilidades de desenvolver-se humana e 

socialmente. 

Analisando criticamente a proposta pedagógica da escola, entendemos que é 

bastante coerente com a missão da escola que apresentamos no início, ou seja, 

trazer alguma esperança para as famílias que ali residem e não tem outra 

possibilidade de proporcionar educação aos seus filhos menores. A partir do que 

podemos observar a escola busca interagir com a comunidade na busca de 

melhorar sua capacidade de atender as crianças. 

 

2.2 Investigando a Gestão Democrática na EMEI Vila Jardim 
 
Quando foi realizada a escolha da escola para esta pesquisa, buscava-se uma 

experiência onde pudessem ser examinadas algumas características de gestão 

democrática e integração da escola com a comunidade. Após a realização da 

pesquisa, da aplicação dos questionários e da leitura do Projeto Político Pedagógico 

da EMEI Vila Jardim, verificamos que esta cultura de integração com a comunidade 

vem desde o surgimento da escola e que foram muitas vezes as dificuldades e as 

deficiências do poder público em resolver os problemas e as demandas da escola, 

aliada a determinação da equipe gestora que fizeram com que o ambiente de 

participação, comprometimento e democracia prosperasse. 

Foram aplicados 18 questionários com membros da comunidade escolar, 

sendo que 07 estagiários, 05 professores, 03 bolsistas, 01 funcionário da escola, 01 

pai ou mãe e 01 membro da direção responderam as 08 perguntas do questionário. 

Neste questionário, procurou-se abordar algumas questões fundamentais a respeito 

de gestão participativa que possibilitarão uma compreensão maior do processo na 

escola. 

Quanto ao tempo de vínculo com a escola, constatou-se que entre os 07 

estagiários, o tempo de escola é de 03 meses a 20 meses, sendo que em média 

eles estão vinculados à escola fazem 14 meses. Os 5 professores estão na escola 

em média há 11 anos, sendo que a professora com menos tempo de vínculo tem 04 

anos e a com maior tempo possui 15 anos de escola. Entre os bolsistas a média de 
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tempo com vinculação à escola é de 06 meses, sendo que estão na escola há 05, 06 

e 07 meses. A funcionária que respondeu ao questionário tem dois anos de escola. 

A mãe de aluno que respondeu ao questionário possui 03 anos e 06 meses de 

vínculo com a escola e a diretora possui 19 anos de escola. Para expressar os 

depoimentos que serão utilizados nas análises a seguir, os participantes serão 

identificados pela sua relação com a escola e o tempo de vinculação. 

Para uma melhor visualização dos dados sobre a identificação dos 

participantes do questionário, apresentamos os gráficos 1 e 2 a seguir:  

 

 

Gráfico 1 – Identificação dos Participantes 

No gráfico 1 podemos visualizar que a pesquisa foi realizada com membros 

diversos da comunidade escolar. Esta diversidade possibilita captar percepções 

variadas a respeito de gestão democrática que serão abordadas adiante. 

 

 

Gráfico 2 – Tempo de vínculo com a escola 

Participantes 

Estagiárias

Professoras

Bolsistas

Funcionárias

Mãe

direção

Tempo de Vínculo com a escola 
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Entre 6 e 10 anos

Acima de 10 anos
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No gráfico 2, podemos visualizar que a pesquisa foi realizada com membros 

com tempos bem distintos de relação com a escola. Este fator também será muito 

importante para a análise das respostas adiante. 

Inicialmente os participantes foram indagados a respeito de sua compreensão 

a respeito de gestão democrática participativa. As respostas foram bastante 

semelhantes. A maioria das respostas ressaltou a participação de toda comunidade 

escolar. Muitas citaram os membros da comunidade escolar que estariam envolvidos 

neste processo: direção, professores, funcionários, pais e alunos. Não houve 

nenhuma resposta divergente, o que demonstra que a comunidade tem 

compreensão do que significa gestão democrática e participativa, como podemos 

observar na resposta de uma bolsista da escola que define gestão democrática 

participativa como: 

 

É quando a gestão da escola é feita por todos, desde alunos, professores e 
toda a comunidade. Todos podem participar das decisões e auxiliar na 
gestão da escola de forma democrática, sem que o poder seja depositado 
apenas em uma mão. (BOLSISTA com 05 meses de escola) 

  
Esta compreensão é muito próxima do pensamento de Luck (2005), que afirma 

que a descentralização através da liderança participativa é responsável pela 

melhoria na qualidade na educação e deve ser implantada nas escolas. 

Na questão seguinte foi perguntado sobre a importância da participação da 

comunidade escolar nas decisões dos rumos de uma escola. Verificamos que 

todas as respostas consideram de extrema importância a participação da 

comunidade nas decisões. Entre os aspectos mais citados para destacar esta 

importância, apareceram a ideia de que é a comunidade que reconhece as suas 

necessidades, que a participação gera interesse e comprometimento, além de 

melhorar a convivência e proporcionar a valorização de todos. Podemos verificar 

este aspecto na resposta de um membro da direção que coloca que a participação 

“é importante, pois no momento em que a comunidade participa da decisão, ela se 

torna mais comprometida. (DIRETORA com 19 anos de escola). 

A seguir foi indagado sobre a forma da participação da comunidade na 

escola e como isso acontece. Entre as formas mais citadas sobre como se dá esta 

participação, podemos destacar as reuniões, no dia a dia, através do diálogo, nas 

festividades e datas comemorativas e na entrega dos pareceres. Podemos identificar 

as principais formas de participação no gráfico seguinte: 
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Gráfico 3 – Participação da comunidade na escola 

 

Segundo as resposta da comunidade escolar, em todos estes momentos 

ocorre uma interação em que são discutidos assuntos e construídas soluções para 

os problemas e desafios da escola. Várias respostas ainda destacaram o caráter 

democrático na condução destes momentos, como destaca uma das participantes 

que respondeu que “sempre há a possibilidade de todos darem sua opinião. Nas 

reuniões falamos de todos os assuntos da escola” (PROFESSORA com 04 anos de 

escola). 

Na questão seguinte buscou-se verificar o que a comunidade considera 

como benefícios e vantagens da participação da comunidade escolar nas 

decisões dos rumos de uma escola. Foi observado que todos os participantes 

consideram que há vantagens e benefícios, mas se dividem entre os que 

consideram a valorização das pessoas, o “sentir se parte do processo”, melhorar 

autoestima e melhorar convivência como ganhos principais, e, os que consideram 

como principais benefícios a diversidade de opiniões que enriquece o processo, gera 

soluções mais acertadas e faz com que aumente o comprometimento das pessoas. 

Podemos visualizar melhor esta percepção por meio do gráfico que segue: 
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dia a dia
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Entrega dos pareceres
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Gráfico 4 – Benefícios e vantagens da participação 

 

 Uma das participantes respondeu que acredita “que o benefício é de se tornar 

também responsável pela manutenção, permanência e melhoria da escola, 

compreendendo que sua participação também é importante e faz a diferença”. 

(ESTAGIÁRIA com 06 meses de escola). 

Esta resposta demonstra a compreensão que todos os membros, mesmo os 

que estão a pouco tempo vinculados com a escola, possuem do processo de gestão 

participativa e dos benefícios e vantagens que ela traz.  

 

Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o 
funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade os que nela 
estudam e trabalha para intensificar seu envolvimento com ela, e, assim 
acompanhar a educação oferecida. (LIBÂNEO, 2003, p. 330) 

 

Neste sentido, percebemos que a participação é o melhor caminho para que a 

comunidade compreenda melhor o trabalho realizado pela escola, pois é  através da 

participação que se estabelece a liberdade das ações e da construção coletiva em 

respeito uns aos outros, através do diálogo e do poder de decisão, que deve ser 

exercido por todos que participam efetivamente das tarefas da escola (LIBANEO, 

2003). 

Na pergunta seguinte foi questionado se os participantes da pesquisa 

conhecem o Projeto Político Pedagógico da escola e se já tiveram 

oportunidade de participar de alguma discussão a respeito do mesmo. 

Percebemos que dos 18 entrevistados, 13 conhecem o PPP e cinco não conhecem. 

Benefícios e vantagens da Participação 

Melhora a autoestima

Melhora a convivência

Diversidade de opiniões

Gera comprometimento

Sentir-se parte do Processo
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Dos 13 que conhecem o PPP, 09 já tiveram a oportunidade de participar das 

discussões sobre o PPP. A visualização das respostas fica melhor demonstrada no 

gráfico seguinte: 

 

 

Gráfico 5 – Conhecimento do PPP da escola 

 

 Entre os que não conhecem o PPP a maioria são estagiários ou bolsistas que 

estão na escola há pouco tempo. Uma professora respondeu desta forma: 

 

 “Sim. O PPP da escola está acessível a todos. Já participei da discussão 
do projeto, pois no ano de 2014 o reformulamos e houve muitas discussões 
para que o texto final ficasse representativo da escola. Isso é feito sempre 
que se percebe a necessidade de rever algum direcionamento”. 
(PROFESSORA com 06 anos de escola) 
 

A importância do PPP para viabilizar a gestão democrática, através da 

participação da comunidade na escola é o Projeto Político-Pedagógico que, segundo 

Eyng (2002, p. 6), é 

 

[...] o instrumento que define mediante planejamento coletivo os processos 
da gestão da escola. O projeto pedagógico é, portanto, o veículo do 
planejamento e a principal ferramenta da gestão. Nesse são definidos, 
organizados, normatizados e acompanhados os processos de 
aprendizagem e participação, individual e coletiva, no espaço escolar. 

 

 Quando perguntado sobre as dificuldades e desvantagens em envolver a 

comunidade escolar nos projetos, atividades e decisões de uma escola, entre os 18 

questionados, 10 responderam que não existem dificuldades e nem desvantagens 

Conhecimento do PPP da escola 

Não conhecem o PPP

Conhecem o PPP e já
participaram da discussão

Conhecem , mas nunca
participaram de sua
elaboração ou discussão
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em envolver a comunidade, 04 responderam que a diversidade de opiniões é um 

dificultador na condução da escola e 04 responderam que a maior dificuldade é 

conseguir envolver a comunidade, pois muitos não têm tempo de participar. Esta 

percepção fica evidenciada no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 6 – Dificuldades e desvantagens da participação 

 

A seguir foi perguntado sobre a percepção da participante quanto à 

participação da comunidade escolar nas decisões da escola. Nas respostas 

verificamos que 12 participantes da pesquisa respondeu que percebe a participação 

nas reuniões, 09 percebem esta participação nas festividades, 03 no dia a dia e 01 

citou o momento de entrega dos pareceres. Esta participação em diferentes 

momentos fica clara na visualização do gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7 – Participação da comunidade nas decisões da escola 
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decisões da escola 
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Festividade

Dia a dia
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 Sobre os momentos em que poderia haver uma participação maior, uma 

pessoa citou as reuniões, uma citou o dia a dia e uma citou ano planejamento das 

atividade pedagógicas. Uma professora respondeu que “sempre que valorizarmos 

nossa comunidade a auto estima se eleva e a participação é uma consequência” 

(PROFESSORA com 15 anos de escola). 

Para finalizar a pesquisa foi perguntado sobre as transformações ou 

mudanças consideradas possíveis nas escolas que adotam a gestão 

democrática participativa e sobre a percepção destas mudanças ocorridas na 

escola pesquisada. Entre as respostas, podemos observar que a grande maioria 

considera que a participação pode gerar muitas transformações como o 

comprometimento de todos, a valorização da escola e da comunidade, respeito a 

diversidade de opiniões, colaboração e melhora da qualidade do ensino. Estes 

dados podem ser verificados no gráfico que segue: 

 

 

Gráfico 8 – mudanças ocorridas na escola 

 

Também observamos que estas transformações foram citadas tendo como 

base a própria escola da qual fazem parte, pois consideram que isto ocorreu e 

continua ocorrendo na comunidade escolar da EMEI Vila Jardim. Destacamos a 

resposta de uma professora com 15 anos de escola que respondeu o seguinte:  

 

Durante estes 15 anos que estou na escola ocorreram várias 
transformações devido à participação da comunidade escolar, por ser uma 
comunidade carente, trabalhamos auto estima das famílias, a valorização e 

Mudanças ocorridas na escola 

Comprometimento de
todos

Valorização da escola pela
comunidade

Respeito a diversidade de
opiniões

colaboração e melhora na
qualidade do ensino
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com isto as mudanças ocorreram tanto na escola como na vila onde a 
mesma está inserida. (PROFESSORA DA ESCOLA há 15 anos) 

 

Esta resposta retrata o que o pedagogo russo Pistrak destaca como 

atuação da escola e sua contribuição para construção de uma nova sociedade: 

 

[...] .para transformar a escola e colocá-la a serviço da transformação social 
não basta alterar os conteúdos nela ensinados. É preciso mudar o jeito da 
escola, suas práticas e sua estrutura de organização e funcionamento, 
tornando-a coerente com os novos objetivos de formação de cidadãos 
capazes de participar ativamente do processo de construção de uma nova 
sociedade. (PISTRAK, 2000, p. 8) 

 

Esta transformação de que fala o autor é o que se está construindo na 

comunidade da Vila Jardim. É inegável a influencia da escola no cotidiano da 

comunidade, assim como também fica evidente a participação da comunidade no 

dia-a-dia da escola. 
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3  A INTERAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE 

 

3.1 Comunidade e escola: em busca de objetivos comuns 

A relação entre a escola e a comunidade em que está inserida é cada vez mais 

uma questão fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. Não é 

possível separar as crianças de seu ambiente familiar, de suas crenças, dos 

acontecimentos que marca a sua vida fora dos muros da escola, do ambiente 

escolar.  

A escola é parte da vida dos seus alunos. Quando entram no ambiente escolar, 

trazem consigo uma carga de angústias, problemas e vivências, que não podem ser 

ignoradas pela escola, mas precisam ser trabalhadas de forma que a escola exerça 

o seu papel de ser um agente transformador da sociedade. 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p. 121) 

 
 

Desta forma, percebemos que quando a escola compreende o seu papel e 

busca a integração com a comunidade, é possível que uma nova dinâmica se 

estabeleça.  

 
A participação fortalece decisões, mobiliza forças e gera o compromisso de 
todos com os resultados, ao assumirem responsabilidades. Novas ideias 
devem ser estimuladas e a criatividade aproveitada para o constante 
aperfeiçoamento e solução dos problemas, pois dar ordens e exigir 
obediência é restringir ao mínimo o potencial do ser humano.  (BRAVO, 
2011, p. 48) 

 
A comunidade, por sua vez, precisa inserir-se no ambiente escolar para 

colaborar com as atividades da escola exercendo um papel importante e 

influenciando de maneira positiva o andamento das atividades. Pois não há gestão 

escolar democrática sem a participação da comunidade. 

 
[...] se, todavia, concebemos a comunidade – para cujos interesses a 
educação escolar deve voltar-se – como real substrato de um processo de 
democratização das relações na escola, parece-me absurda a proposição 
de uma gestão democrática que não suponha a comunidade como sua 
parte integrante. (PARO, 2000, p. 15) 

 
Esta participação da comunidade pode ser observada de forma muito efetiva 

na EMEI Vila Jardim, pois quando questionado sobre a participação da comunidade 
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nas atividades, projetos e decisões da escola houve unanimidade nas respostas, 

sendo ressaltados momentos distintos em que esta participação acontece. 

 

3.2 A participação da comunidade escolar: pertencimento e comprometimento 

 

O sentimento de pertencimento é muito importante para o sucesso de qualquer 

equipe, comunidade ou sociedade. É natural do ser humano valorizar mais o que lhe 

pertence. Faz parte da natureza de cada indivíduo a tendência de valorizar mais a 

suas coisas, os seus projetos, as suas decisões e assim por diante, por isso que o 

comprometimento está diretamente relacionado ao sentimento de pertencimento. 

Esta questão pode ser verificada na resposta de um membro da direção da escola 

quando perguntada sobre a importância da participação da comunidade nas 

decisões, disse que “é importante, pois no momento em que a comunidade participa 

da decisão, ela se torna mais comprometida”.  

O gestor escolar que consegue estimular o maior nível de participação na 

gestão da escola, também vai conseguir o maior nível de comprometimento com as 

decisões que são tomadas, pois como foi colocado anteriormente, quando o 

individuo participa e se apropria do processo de decisão, vai se comprometer ao 

máximo, pois o sucesso daquela ação que foi decidida pelo grupo, é o sucesso de 

cada um de seus membros que se sentem parte e não medem esforços para que a 

decisão do grupo, que também é a sua decisão esteja correta. 

 
A prática democrática faz com que as decisões sejam precedidas de 
discussão. Tomada a decisão, a discussão fica suspensa num certo sentido, 
para que a decisão implemente-se. Portanto, no debate livre e democrático, 
a palavra e ação reclamam-se reciprocamente, mas não se substituem. 
(BUSSMANN, 2008, p. 42)  

 

A diversidade de ideias e o debate livre a que se refere o autor, quando 

conduzidos num ambiente de respeito, gera um sentimento de valorização e 

enriquece a decisão tomada, aumentando significativamente as chances de sucesso 

daquela ação. 

 

3.3 Diversidade de ideias: construção de cidadania 

A educação é um instrumento muito eficiente para promover a cidadania e a 

evolução social. Para que este caminho possa ser trilhado e a educação tenha 
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realmente a missão de servir a comunidade no sentido de formar cidadão, as 

praticas de gestão escolar, necessitam estar realmente em sintonia com a 

valorização das pessoas e o respeito à diversidade cultural, política, religiosa e 

principalmente a diversidade de ideias.  

 

[...] a democracia tem de ser perspectiva principal de uma escola; portanto, 
só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto, sob a 
condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de 
partida e a democracia como realidade, no ponto de chegada. (SAVIANI, 
1982, apud OLIVEIRA, 2005, p. 46) 

 

A principal característica da gestão democrática é a participação de todos. Esta 

participação foi muitas vezes ressaltada nas respostas do questionário aplicado 

junto a comunidade escolar. Destaca-se a resposta de uma professora que está 

vinculada à escola a 4 anos, que destaca como vantagens ou benefícios de uma 

gestão democrática participativa, o seguinte: “é muito positivo a participação da 

comunidade no ambiente escolar, pois escola e comunidade crescem juntas. As 

vezes ambos tem opiniões diferentes e isto faz com que cresçam juntos e em 

benefício dos alunos”.  

Quando se fala em democracia, palavra que vem do grego e significa o 

governo do povo, que no caso da escola podemos traduzir por participação da 

comunidade escolar na gestão. Todos juntos com responsabilidade agindo sobre o 

social, mantendo uma posição firme nas decisões tomadas em conjunto, só assim 

se consegue uma escola democrática.  

A direção deve descentralizar poderes a todos os envolvidos, pois uma escola 

democrática funciona desta maneira, visando à formação de cidadão críticos-

reflexivos, estimulando o respeito mútuo às diferenças através de práticas 

educacionais promovidas pela escola, através da democracia, pois do contrário 

estará sujeita a deixar-se levar por uma cultura burocrática. 

A escola pertence a toda comunidade, por isso é de fundamental importância o 

envolvimento de todos nas tomadas de decisões, da mesma forma é imprescindível 

que todos possam expressar-se, e que a direção saiba dar valor a todas as 

contribuições e ideias, pois juntos podem chegar a melhor solução para os 

problemas. Isto pode ser observado pelas respostas do questionário aplicado na 

escola, pois quando perguntado sobre as transformações que a participação gerou 

na escola e na comunidade, foi destacado que a comunidade passou a valorizar a 
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escola, pois passou a entender que a escola era da comunidade e estava ali para 

servir aos interesses da comunidade. 

Quando abordado o na sexta pergunta do questionário, sobre as dificuldades 

do modelo de gestão participativa, algumas pessoas responderam que a diversidade 

de opinião é um dificultador para a tomada de decisões, mas logo adiante, na oitava 

questão, ressaltavam que a diversidade de opiniões e as discussões geraram uma 

relação de respeito entre os membros da comunidade. 

É na união de ideias que se constrói o todo, formando cidadãos críticos e 

pensantes, que tenham autonomia, com capacidade de expor suas ideias e que não 

sejam sujeitos passivos na sociedade. A escola tem um papel indelegável neste 

processo, pois  

 

[...] no dia em que um professor deixar de provocar a mente de seus alunos 
e não mais conseguir estimulá-los a pensar criticamente, estará pronto para 
ser substituído por um computador. (CURY, 2012, p. 23) 

 

Assim, percebemos que as escolas que conseguem fazer acontecer a gestão 

democrática, além de construir soluções que realmente atendam aos anseios da 

comunidade, conseguem cumprir a missão de construir cidadania, formar cidadãos 

críticos, capazes de serem protagonistas de sua história. Como podemos observar 

em Libâneo: 

 

A Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos toma o partido dos interesses 
majoritários da sociedade, atribuindo à instrução e ao ensino o papel de 
proporcionar aos alunos o domínio de conteúdos científicos, os métodos de 
estudo e habilidades e hábitos de raciocínio científico, de modo a irem 
formando a consciência crítica face às realidades sociais e capacitando-se a 
assumir no conjunto das lutas sociais a sua condição de agentes de 
transformação da sociedade e de si próprios. (LIBÂNEO, 1993, p. 70) 

 

Esta pedagogia crítico-social a que o autor se refere só é possível num 

ambiente democrático, onde se exerça a democracia participativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção do modelo de gestão democrática e participativa nas escolas 

brasileiras está prevista há bastante tempo, pois está presente na LDB e na 

Constituição Federal de 1988 (LIBÂNEO, 2003) e (GARCIA; CORREA, 2009), mas a 

sua implementação prática esbarra em diversos obstáculos e empecilhos como a 

necessidade de romper com o modelo tradicional e quebrar paradigmas 

(VASCONCELLOS, 2002), além da dificuldade de ser implantada na sua essência, 

respeitando a opinião da maioria (BOBBIO, 2000). 

Estes entraves, no entanto não devem ser maiores do que a missão das 

escolas e o compromisso com seus alunos pela construção da cidadania. Muitos são 

os interesses contrários, como bem coloca Paro (1998, p. 19): 

 
[...] não por acaso, articulada com interesses autoritários de uma minoria, 
orienta-se na direção oposta à da democracia. Como sabemos, os 
determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos é que 
agem em favor dessa tendência, tornando muito difícil toda ação em sentido 
contrário. Entretanto, sabemos também que a realidade social está repleta 
de contradições que precisam ser aproveitadas como ponto de partida para 
ações com vistas à transformação social. O que não se pode é tomar os 
determinantes estruturais como desculpa para não se fazer nada, 
esperando-se que a sociedade se transforme para depois transformar a 
Escola. Sem a transformação na prática das pessoas não há sociedade que 
se transforme de maneira consistente e duradoura. É aí, na prática escolar 
cotidiana, que precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos 
do autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, dos 
determinantes estruturais mais amplos da sociedade.  

 
 A pesquisa teve por objetivos entender o processo de gestão participativa na 

EMEI Vila Jardim e a relação entre escola e comunidade. A partir dos dados 

coletados e de sua análise, percebem-se as dificuldades que escola e comunidade 

sempre enfrentaram e continuam enfrentando. Dificuldades diversas por ser uma 

escola que atende crianças de uma comunidade muito carente, por muitas vezes 

não ter apoio do poder público para atender adequadamente seus alunos, por ter 

que buscar soluções alternativas para poder por em prática o seu objetivo maior que 

é transformar a realidade de seus alunos e dar-lhes a possibilidade de serem 

sujeitos de sua vida. 

Através da aplicação dos questionários, do estudo do PPP e da vivência na 

escola, tivemos a oportunidade de conhecer uma experiência diferente, que ainda 

está longe de ser considerada ideal, enquanto modelo de gestão democrática e 

participativa, mas que apresenta muitos fatores positivos e coerentes com os 
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modelos teóricos de gestão apresentados por diversos autores e discutidos neste 

trabalho. 

O processo de construção de uma gestão democrática e participativa está 

sendo feito na EMEI Vila Jardim e acontece pelo coletivo. Percebemos que toda 

comunidade tem consciência de seu papel neste processo. Não se trata da vontade 

de uma ou duas pessoas ou de um grupo minoritário, mas se dá pelo envolvimento 

livre e em igualdade de condições, como é necessário, segundo Bobbio, 2000. Não 

se percebe nenhum tipo de coação ou interesse alheio neste processo, que não seja 

a vontade de dar aos alunos uma educação libertadora. 

A construção deste novo modelo requer rompimento com o tradicional, 

enfrentamento ao que comumente acontece nas escolas dominadas por uma gestão 

autoritária e burocrática.  

 

A gestão democrática da educação, requer mais do que simples mudança 
nas estruturas organizacionais; requer mudança de paradigmas que 
fundamentem a construção de uma proposta educacional e o 
desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje é vivenciada. Ela 
precisa estar para além dos padrões vigentes, comumente desenvolvidos 
pelas organizações burocráticas. (FERREIRA, 2001, p. 148) 

  

A ideia de que “não se pode esperar que a sociedade se transforme para 

depois transformar a escola” (PARO, 1998) está explicita nesta experiência. Não 

fosse pela determinação, persistência e luta desta comunidade escolar, através dos 

pais, da direção da escola, dos seus professores, estagiários e todos que 

compartilham do ideal da escola, a realidade seria outra. Motivos não iriam faltar 

para justificar o fracasso da escola, mas pelo contrário, hoje ela representa a 

esperança de um futuro melhor, onde cada família possa colher através de seus 

filhos os frutos de uma educação transformadora. 
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APÊNDICE 1 - Questionário de coleta de dados 

 

Universidade Aberta do Brasil - UAB 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Centro de Educação - CE 
Curso de Especialização à distância em Gestão Educacional 

 
Especializanda: Tatiani Savian 

Orientadora: Profa. Me. Alexandra Silva dos Santos Furquim 
 

Venho por meio deste, solicitar a sua contribuição para elaboração da 
pesquisa intitulada: “GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRATICA NA EMEI VILA 
JARDIM EM SANTA MARIA  – RS.”. O objetivo central do estudo é compreender o 
processo de gestão da escola e o envolvimento e a participação da comunidade 
escolar. É importante que você participe, para podermos aprofundar os 
conhecimentos à respeito  da gestão democrática na educação infantil e sua 
contribuição para a mesma.  

Obrigada pela sua colaboração! 
 

Nome:__________________________________________________________ 
 
(  ) Professor (a) 
(  ) Coordenação da escola  
(  ) Funcionários da escola 
(  ) Estagiárias 
(  ) Pai ou mãe de aluno 
(  ) Outro. Qual?______________________________________ 
 
Tempo que tem relação com a escola:____________________ 
 
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 
1) Na sua concepção: o que é gestão democrática participativa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2) Qual a importância da participação da comunidade escolar nas decisões dos 
rumos de uma escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3) Você acredita que há participação da comunidade nos projetos, atividades 
e/ou nas decisões da EMEI Vila Jardim? Se sim. Como se dá esta participação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4) Quais os benefícios ou vantagens da participação da comunidade escolar nas 
decisões dos rumos de uma escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5) Você conhece o Projeto Político Pedagógico na EMEI Vila Jardim? Já teve 
oportunidade de participar de alguma discussão a respeito do mesmo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6) Quais as dificuldades e desvantagens em envolver a comunidade escolar nos 
projetos, atividades e decisões de uma escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7) Em quais momentos você percebe a participação da comunidade escolar nas 
decisões da EMEI Vila Jardim? Em quais momentos você acredita que poderia 
haver uma participação maior? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ 
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8) Que transformações ou mudanças você considera ser possíveis nas escolas 
que adotam a gestão democrática participativa? Você acredita que alguma destas 
mudanças ocorreram na EMEI Vila Jardim? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 
Obrigada pela disponibilidade, 
 

Tatiani Savian. 
Pós-Graduanda do Curso de Gestão Educacional 
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL 

 

 Como pós-graduanda do Curso de Especialização em Gestão Educacional à 

distância na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), estou desenvolvendo a 

pesquisa “GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRATICA NA EMEI VILA JARDIM EM 

SANTA MARIA/RS”, sob a coordenação da Profa. Me. Alexandra Silva dos Santos 

Furquim. 

O referido trabalho tem como objetivo conhecer o processo de gestão da EMEI Vila 

Jardim. 

Para tanto, eu, Tatiani Savian, pesquisadora responsável, comprometo-me em 

esclarecer devida e adequadamente qualquer dúvida ou questionamento que os 

participantes venham a ter no momento da pesquisa ou posteriormente através do 

telefone (55) 9907 1785 ou por e-mail tatianisavian@yahoo.com.br. 

 Após ter sido devidamente informado de todos os aspectos desta pesquisa e 

ter esclarecido todas as dúvidas, espero a devida permissão do(a) estudante 

___________________________________________________________________. 

 Em caso positivo, solicito a utilização das falas do(a) acima citado, sem 

identificação do nome, apenas com nome fictício, na monografia de conclusão de 

curso e publicações associadas. Então, cientes do escrito acima, assinam as 

pessoas envolvidas: 

 

 

Pesquisadora: ______________________________________________________ 

 

 

Estudante Participante (entrevistado): _____________________________________ 

 

 

Santa Maria,         de                           de 2015. 


