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Resumo: O presente artigo apresenta aportes teóricos sobre a gestão democrática, interlocuções 

e aprendizagens do Grupo de Pesquisa e de Extensão Políticas e Gestão da Educação – 

GPEPGE, da Faculdade de Educação, da Universidade de Passo Fundo, que desenvolve o 

projeto de pesquisa Gestão da educação: contexto, desafios e possibilidades e o projeto de 

extensão Políticas e gestão da educação: o feito, o necessário e o possível. Partindo do 

pressuposto de que a gestão democrática ainda é um conceito considerado emergente e 

distanciado de muitas práticas pedagógicas escolares, o grupo por meio da extensão e pesquisa 

investiga, discute e estabelece interlocuções com diferentes segmentos e instituições 

educacionais acerca da gestão da educação e, especialmente, da escola. Os pressupostos 

teóricos alicerçados em Paro (2007), Gadotti (2013), Luckesi (2007), Levinski (2013), Lück 

(2011), Dewey (1979), Freire (1996) e Marco (2003), ancoram as análises e clarificam as 

experiências em ação do GPEPGE. As aprendizagens constituídas até o momento colaboram 

para a ressignificação das práticas acadêmicas e profissionais dos componentes do Grupo.  

 

Palavras chave: Gestão democrática. Democracia. Extensão e Pesquisa.  
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Introdução 

 

O séc. XXI traz consigo, mais do que nunca, a marca dos questionamentos e com o 

termo gestão não poderia ser diferente. No decorrer do projeto, foram realizados estudos, 

mapeamentos dos cenários da gestão escolar, debates, oficinas/cursos, registros, publicação de 

textos e socialização destes estudos, atividades estas que construíram e constroem os aportes 

teóricos que sustentam as ações e “alimentam” as práticas tanto individuais como coletivas 

realizadas pelos componentes do GPEPGE¹.Essas práxis carrega consigo, desde a sua raiz 

epistemológica a compreensão da gestão como um processo no qual se desenvolve e administra 

uma realidade por meio do envolvimento com o coletivo, a partir do diálogo e da discussão. 

Desse modo, gestar significa um trabalho ancorado na possibilidade de fazer brotar, germinar, 

fazer nascer. 

O conceito de gestão escolar - incorporado a partir da promulgação da Constituição 

Federal (1988) que institui a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”2, e tem 

sua reafirmação na LDBEN (1996)3 e, posteriormente, no Plano Nacional de Educação (PNE)4, 

destaca o conceito da gestão democrática como um dos princípios da educação. Pressupõe a 

gestão democrática como um trabalho coletivo, participativo e dialógico, encontrando-se 

diretamente associado “à mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados, à ação 

construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que 

cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva” (LÜCK, 1996, p.17). 

Tendo por base a gestão democrática, o GPEPGE, a partir do pressuposto de que 

todos os integrantes da comunidade escolar possuem voz e vez nos processos de tomada de 

decisões, tem no gestor, o sujeito mediador, responsável pela análise e percepção das reais 

necessidades do grupo e que orienta as suas próprias ações a partir das decisões coletivas, 

buscando nas necessidades e interesses da coletividade as soluções para estes desafios, tendo a 

coragem de abrir mão de escolhas unicamente pessoais e assumindo as decisões do grupo, 

quando isto se faz necessário. Dentre as atividades do grupo, uma, de grande relevância, é o 

                                                           

¹ O Grupo de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação - GPGE assim denominado inicialmente (agosto de 2010), 

criado pela professora Eliara Zavieruka Levinski, agregou institucionalmente a dimensão da extensão em 2012 

passando a ser chamado de Grupo de Pesquisa e Extensão Políticas e Gestão da Educação – GPEPGE. Hoje o 

grupo tem a participação de acadêmicos da graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, professores da rede 

pública e privada, gestores, integrantes de secretarias municipais e estadual, professores de Instituições de Ensino 

Superior. 
2 BRASIL, 1988, artigo 206. 
3 BRASIL, 1996, artigo 14. 
4 PNE: Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência de 2014-2024. 
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estudo, com a intencionalidade de compreensão acerca da legislação educacional brasileira, já 

que, neste sentido, a LDBEN (1996), embora não demande grandes esclarecimentos sobre a 

gestão escolar, retrata que: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

Salienta-se, então, que, na busca da assunção de uma gestão democrática coerente, 

qualidade pressupõe formação, mas não qualquer formação, e, sim, uma formação 

contextualizada, programada, continuada, processual; pois, a eficácia do sistema de ensino 

exige que haja, além do compromisso dos setores governamentais, a participação de todos os 

sujeitos do processo, já que a educação é um compromisso que deve ser assumido, para além 

do poder público, pela família, pela sociedade, pela escola e por cada indivíduo, em particular, 

para que se constitua em: 

 

[...] Direito Universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em 

plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos [...] 

que consagram as demais prerrogativas do cidadão (BRASIL, 2013, p.64).5 

 

O anseio por espaços democráticos que possibilitem a ampla participação dos 

cidadãos é desejo antigo. A gestão Democrática nas escolas públicas brasileiras, é uma 

conquista que, gradativamente, vem ampliando a participação da comunidade escolar no 

exercício da cooperação da gestão da escola, bem como tem propiciado aos gestores e à 

comunidade escolar, uma autonomia que lhes permite criar uma identidade escolar, segundo a 

cultura organizacional na qual está inserida, ampliando os cenários que possibilitam a 

qualificação dos valores pedagógicos e sociais culturais positivos ao seu contexto. Embora 

recentemente redesenhada, a Lei da Gestão Democrática da Escola Pública6, é um direito já 

previsto na Constituição Nacional de 1995. Conforme sugere o Título I da referida lei: 

 

TÍTULO I - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO  

Art. 1º - A gestão democrática do ensino público, princípio inscrito no artigo 206, 

inciso VI da Constituição Federal e no artigo 197, inciso VI da Constituição do Estado, 

será exercida na forma desta lei [...] 

                                                           
5
 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Artigo 5º. 

6 Lei nº 10.576, de 14 de novembro de 1995, atualizada pela Lei n.º 13.990, de 15 de maio de 2012, que dispõe 

sobre a Gestão Democrática do Ensino Público e dá outras providências. 
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Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino serão instituídos como órgãos relativamente 

autônomos, dotados de autonomia na gestão administrativa, financeira e pedagógica, 

em consonância com a legislação específica de cada setor.  

 

Os estudos realizados no grupo buscam, em seu âmbito de atuação, auxiliar na 

qualificação do sistema educacional a partir da qualificação das práticas de seus profissionais, 

no propósito de assumir e potencializar uma educação de qualidade, que nas palavras de 

Gadotti: 

 

[...] significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na educação a 

qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, a 

partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não pode ser boa se a 

qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar a 

qualidade da educação da qualidade como um todo, como se fosse possível ser de 

qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair dela. (GADOTTI, 2013, p.2). 

 

Levinski, ao tratar de formação continuada, define-a como o suporte para o 

enfrentamento e a qualificação do processo educativo escolar, já que: 

 

É necessário reconhecer que as ações da formação formam e transformam e, nesse 

ato, exigem reinvenção para continuar o processo com significação; que a prática 

tecida pelos protagonistas é objeto de investigação, reflexão e teorização; que as 

iniciativas descontextualizadas e sem planejamento tendem a fragmentar e 

enfraquecer o programa; que os grupos dinamizadores precisam de constante 

formação para assessorar e mobilizar o coletivo e que perante às responsabilidades 

assumidas,  também está na condição de aprendiz, constituindo a sua própria formação. 

(LEVINSKI, 2013, p.10). 

 

Desse modo, o GPEPGE, ao buscar desenvolver práticas baseadas na perspectiva 

da escola como um espaço coletivo de ser e estar, onde o indivíduo, ao exercer sua força e 

assumir sua responsabilidade, constrói o processo educacional, concorda com Luckesi (2007, 

p.15) que postula que a escola é o que o são os seus gestores, os seus educadores, os pais dos 

estudantes, os estudantes, os funcionários e toda a comunidade.  

 

 

1. O desejo e a necessidade de constituir práticas extensionistas entrelaçadas à pesquisa. 

 

 O curso de pedagogia com a reformulação curricular absorveu no processo de formação 

do pedagogo a modalidade “Gestão da Educação”, neste sentido o grupo de pesquisa e de 

extensão em políticas e gestão acredita que a qualidade educativa se materializa com mais 

probabilidade, se efetivamente ocorrer a interlocução entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Pesquisa significa, conforme o dicionário, ação de buscar mais informações a respeito de algo 
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e extensão significa amplitude, ou o ato de ampliar, ir além de. Sendo mais específico, 

conceituar extensão universitária ou acadêmica é uma ação da universidade além dos muros, 

isto é, junto à comunidade, onde o público externo receberá conhecimento adquirido pelo 

ensino e pesquisa.  

A extensão universitária no Brasil é reconhecida pela Constituição Federal de 1988 

como atividade pertinente ao fazer acadêmico, indissociada do ensino e da pesquisa.  A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 46, inciso 7, dispõe que uma das 

finalidades da educação superior é promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição.  

Conceituar a extensão não é tarefa fácil já que se percebe a prestação de serviços muito 

ativa nas ações executadas pelo eixo. Percebe-se que a extensão torna-se um eixo de articulação 

valoroso da Universidade. É importante ressaltar que estas implicações indicam um caminho 

que pode ocasionar uma prática de formação que favoreça suas ações junto à comunidade; 

especificamente neste caso a formação continuada de professores. 

Neste viés a universidade através da extensão caminha juntamente com os educadores 

que não se contentam com o contexto atual da educação. Professores que refletem a sua práxis, 

que avaliam, que questionam, que caminham no sentido se desnaturalizar o senso comum. 

Segundo Esteban e Zaccur :   

 

E nesse fazer vai se esboçando uma professora-pesquisadora que acorre aos espaços 

onde se discute o processo ensino-aprendizagem, retornando à universidade em busca 

de interlocutores que a ajudem a ver mais ampla e profundamente suas questões. 

(Esteban e Zaccur 2002, p.15) 

 

Em especial o GEPEPG proporciona esse espaço de escuta, de socialização, de busca e 

de assessoria a esses profissionais que estão nas escolas, com sede de uma educação de 

qualidade e através dos projetos desenvolvidos pelo grupo percebe-se que principalmente os 

gestores estão em busca de auxílio para realizar uma gestão democrática verdadeira. Nas 

reuniões do grupo são aprofundados conceitos e são socializadas experiências com o intuito de 

colaborar com os espaços educacionais, esse processo atinge tanto os participantes diretos 

quanto os indiretos, pois o conhecimento e a pesquisa se dissipam através dos integrantes do 

grupo que contribuem nos seus espaços para uma conscientização mais humanizada e 

democrática. 

A vivência do projeto de extensão "Políticas e gestão da educação: o feito, o necessário 

e o possível” por meio de diferentes estratégias demarca e afirma a interlocução entre o ensino, 
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a extensão e a pesquisa, tão necessária e desejada no meio acadêmico, com o diferencial de 

envolver o segmento dos professores e alunos (graduação e pós-graduação) da Faculdade de 

Educação e professores da Educação Básica (alguns no exercício da gestão, outros na docência). 

O processo de formação promovido pelo projeto atinge os participantes diretos, professores 

gestores e gestores de diferentes instituições educacionais. Das ações emergem muitas 

perguntas que mobilizam os sujeitos do grupo para novas investigações e estudos. Este é 

orientado pela dialogicidade, participação, práxis, cientificidade e cidadania, constata-se até o 

momento, que o projeto está formando e transformando os participantes diretos e indiretos, 

aproximando os gestores e colaborando para a ressignificação de leituras e práticas no campo 

da gestão escolar.  

Os programas de formação e capacitação de professores, gestores e funcionários no 

Brasil, vêm sendo fomentados desde 1990, pelo Banco Mundial, neste período 11 Estados 

Brasileiros participaram do programa de formação financiado por este órgão. Desde então esta 

iniciativa tem ganhado força e apoio de todos os governos e é reforçada pela Lei Nº 12.796 de 

4 de abril de 2013, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 

educação. Embora este espaço tenha garantido um melhor envolvimento e desenvolvimento da 

gestão pedagógica e da gestão democrática, o GPEPGE observa, em suas intervenções, que 

ainda há muitas demandas em relação à qualidade das formações realizadas nas escolas e/ou 

ofertadas por políticas de governo, relativas à pouca produtividade e capacidade de promover 

transformação, porque o foco destas formações ainda não se assenta nas necessidades de cada 

escola e de cada grupo Segundo Lück (2010, p.90) “a fase de concepção deve ser realizada 

mediante consulta junto aos participantes efetivos e potenciais desses programas”  

Para atender a todos estes pressupostos de qualidade, eficácia e eficiência das formações 

os gestores, necessariamente, precisam ter um bom conceito sobre si, sobre seu modo de 

conceber a democracia, a liberdade de expressão e o bem coletivo. Segundo pensamento de 

Michel Foucault: “só pode governar bem os outros, quem for capaz de cuidar-se a si mesmo”. 

Assim, um bom gestor, que sabe cuidar de si, ajudará na formação das outras pessoas com seu 

próprio exemplo, com o cuidado com que trata sua vida e suas responsabilidades, transmitindo 

na prática o conceito de gestão com base na ética e na justiça. Ajudará porque cuidar de si, é 

reconhecer o que está errado e corrigir, é aprender continuamente, é dialogar em qualquer 

situação, é promover-se e promover o melhor do outro. Com este pressuposto, podemos dizer 

que uma gestão para que possa contribuir à formação das pessoas, deve em sua dimensão 
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política pensar no governo de si e no governo dos outros com os mesmos pesos e as mesmas 

medidas. 

  

 

2. Reflexões de democracia na instituição escolar 

 

A gestão democrática nas escolas é assunto emergente, mas que vem ganhando 

espaços significativos nas últimas décadas, tanto na conceitualização, quanto na incorporação 

de políticas educacionais, como também na constituição de experiências democráticas de 

gestão. No entanto é preciso aprofundar mais o conceito de democracia e suas implicações tanto 

na formação de sujeitos democráticos quanto na forma de gestar conflitos. Essa perspectiva nos 

desafia a pensar na formação democrática como um processo permanente. Para Lück (2011, 

p.21), 

Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um processo de mobilização da 

competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas para que, por sua 

participação ativa e competente, promovam a realização, o mais plenamente possível, 

dos objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais. 

 

Quando se fala, especialmente, da escola as preocupações ainda desafiam muitas 

reflexões, muitos esforços para, efetivamente, construir uma escola democrática envolvendo a 

participação de todos os integrantes numa comunidade ativa e participativa em prol de uma 

educação de qualidade. A escola enquanto Instituição educativa é fundamental na sociedade 

atual e é desafiada constantemente a contribuir na formação integral dos educandos e a 

Universidade através da extensão colabora com seus projetos, em particular o grupo de gestão, 

nas assessorias aos municípios, com a formação continuada, com minicursos e formação de 

gestores. Voltando o olhar para toda a equipe da escola, em especial a equipe gestora, a qual 

fica à margem de resoluções de conflitos e de questões administrativas, carregando uma enorme 

responsabilidade sobre si. 

O grupo GPEPGE, busca auxiliar a equipe gestora das escolas e das secretarias de 

municípios da região, na compreensão do conceito de gestão democrática, buscando a 

participação dos sujeitos envolvidos, estabelecendo relações solidárias onde todos dirigem e 

são dirigidos, avaliam e são avaliados, no qual o poder reside no processo e não na pessoa. A 

gestão democrática implica em assumir um projeto que privilegia a dialogicidade, que 

descentraliza o poder, que rompe a dicotomia entre os que pensam e os que executam, que 

reconhece os segmentos da escola como atores do processo político-pedagógico, que cria 



8 
 

 
 

espaço para a fala e escuta, enfim, que humaniza relações, que qualifica o ensino e que busca 

uma sociedade menos desigual. Paro (2007, p.73) fala dessa compreensão de democracia como 

modo de viver: “é algo que precisa fazer-se necessariamente presente nas relações cotidianas, 

e em especial nas pedagógicas”  

Para Paro (2007) é preciso superar concepções limitadas de escola focadas estritamente 

em conteúdo. Na visão do autor a escola deve proporcionar aos educandos uma base de valores 

éticos e de conhecimento sobre cidadania e democracia, que os capacite para a participação 

ativa visando transformar a sociedade em que vivem, através do aprofundamento das relações 

de pertencimento da comunidade escolar, e da participação mais ativa de todos os integrantes 

nas tomadas de decisões. Em relação a isso Dewey (1979, p.20) reforça a necessidade de se 

pensar a “educação para a democracia como função da escola pública”  

A “face da escola” decorre da ação conjunta de todos esses elementos. Com este 

entendimento de escola, precisa-se investir na formação de todos estes setores na busca de um 

objetivo comum, pois é preciso educar as pessoas a pensar a escola e trilhar caminhos nela 

assumindo a responsabilidade como sujeitos do processo. 

 

 

3 A reflexão teórica como sustentação e reelaboração da prática educativa 

 

 Durante as ações de estudos realizadas pelo GPEPGE alguns conceitos, que 

fundamentam as ações, foram sendo construídos. O grupo além de apreciar o conhecimento 

epistemológico das palavras que busca e que utiliza para conceituar seus valores, também tem 

se utilizado de alguns autores para estudo como Freire, Paro, Dourado, Vasconcellos, Gadotti, 

Luce, Luck e outros que trazem a Gestão democrática como fundamento principal em suas 

linhas de pensamento. 

 O GPEPGE trabalha com a ideia de que a Gestão assim como nos diz o Plano Nacional 

de Educação, é sim um dos indicadores de qualidade da educação. Uma gestão democrática, 

capaz de mobilizar pessoas, compartilhar, construir e realizar os processos e ações necessárias 

dentro de cada instituição leva sim a escola a superar os conhecidos obstáculos do cenário 

educacional brasileiro. 

 O grupo tem como princípio, defende e realiza a Formação Continuada não como 

processo informativo, mas como Programa Formativo que se constitui através da observação e 

escuta dos segmentos escolares, seus anseios, suas necessidades pois são estes os conhecedores 



9 
 

 
 

de sua realidade e somente assim através desta escuta a formação se torna eficiente, coerente e 

capaz de modificar as pessoas para que estas modifiquem suas práticas. 

Para Freire (1996) não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, pois: 

 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago, e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p.32). 

 

O trabalho de instigar os profissionais da educação a uma constante formação, não é uma tarefa 

fácil, desta forma a construção participativa das metas de formação auxilia na conquista e no 

incentivo à formação continuada efetiva. 

Para Marco quem quiser trabalhar com a educação e com o ensino precisa 

 

(...) convencer-se de que o processo de construção de uma proposta pedagógica jamais 

terá um fim ou um resultado definitivo. Ser educador, especialmente educador crítico, 

significa viver em permanente tensão entre pensar e fazer, entre agir e teorizar. Em 

um mundo de conflitos e contradições, só podemos educar resistindo pela prática da 

reflexão crítica e transformadora (MARCO, 2003, p.152). 

 

 Acredita-se também que realmente a educação é possível e a legalidade da educação 

precisa ser conhecida pelos profissionais que nela atuam. Em consonância com a Formação 

Continuada o grupo percebe que a construção efetiva dentro da Gestão Democrática de um 

Projeto Político-Pedagógico coletivo, torna a escola um espaço com pessoas comprometidas e 

engajadas na proposta e só assim, se sentindo parte da construção, cada agente se torna 

responsável e comprometido com a efetivação das propostas. 

 O GPEPGE defende com firmeza que todos os componentes da comunidade escolar 

necessitam Formação Continuada, inclusive os gestores. Ao formar bons gestores teremos 

projetos cada vez mais qualificados e escolas com pessoas melhores, felizes, “saudáveis” e 

comprometidas com o que fazem. Os integrantes percebem que a prática por si só não se 

modifica, é necessário a real interação entre prática e teoria em uma relação de interdependência 

capaz de construir novos rumos para a educação. 
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Considerações finais  

 

O cenário contemporâneo revela a necessidade de qualificação dos processos de gestão 

da educação e constitui um campo ainda descoberto. Assim, o grupo de pesquisa Gestão da 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo, promove reuniões, 

assessorias, minicursos e fóruns de gestão, compreendendo que eventos desta natureza 

fortalecem a formação continuada no âmbito da gestão escolar e oportunizam o movimento de 

dinamização da gestão da escola e suas diferentes dimensões.  

Em nossa sociedade plural e complexa encontraremos várias concepções de gestão, o 

grupo GPEPGE, acredita na concepção de gestão democrática. Sendo assim, faz-se 

indispensável um trabalho de forma coletiva, contínuo e permanente. Desta forma o grupo de 

gestão da educação objetiva ampliar os debates e reflexões sobre os cenários da gestão escolar, 

destacando inquietudes, desafios e perspectivas para qualificar a educação básica, com o intuito 

de fortalecer os espaços de formação continuada dos gestores da educação, tematizar e discutir 

núcleos fundantes da gestão da educação e gestão escolar.  

A gestão da educação se explica na relação com as políticas educacionais das 

instituições e, é materializada através de ações que envolvem a dimensão administrativa, 

pedagógica e política. A gestão da educação é um  

 

[...] processo contextualizado, através do qual a educação é organizada, orientada e 

viabilizada. A gestão transforma metas e objetivos em ações dando aspecto concreto 

às direções traçadas pelas políticas (Bordignon;Gracindo 2001,p.147)  

 

Enfim a gestão democrática que tanto é almejada necessita de muita reflexão, 

investigação, pesquisa, compressão, diálogo, escuta e formação continuada. A democracia é 

muito buscada, mas não é fácil de ser exercida em nossa sociedade que traz uma bagagem 

cultural muito autocrática e precisa superar essas concepções para chegarmos a verdadeira 

gestão democrática, como diz Paulo Freire  

Se na verdade, o sonho que nos anima é democracia e solidária, não é falando aos 

outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fossemos portadores da verdade a ser 

transmitida aos demais, que aprendamos a escutar, mas é escutando que aprendemos 

a falar com eles. (2000, p 111) 

 Partindo dessas concepções que o grupo GPEPGE desenvolve seu trabalho, com 

dialogo, escuta, pesquisa, reflexão da práxis e socialização das experiências, é com cada um 

fazendo a sua parte que a utopia de gestão democracia efetiva vai chegando mais próxima de 
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nossa realidade. A convivência no grupo e a metodologia em ação, ratificam a possibilidade de 

materializar uma proposta de gestão humanizadora e democrática.  
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