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Introdução: A partir do presente trabalho, procura-se compreender como a escola pode
tornar-se democrática numa perspectiva mais atuante dos segmentos escolares –
comunidade, funcionários, pais e alunos. O interesse por esse estudo justifica-se
mediante a participação nas aulas da disciplina Gestão Escolar, em que as
professoras/pesquisadoras perceberam que o simples fato de uma escola adotar a
eleição para diretores, não se legitima por si só a presença de uma gestão democrática,
haja vista a necessidade da participação efetiva da comunidade neste contexto. 
Objetivo: Refletir sobre eleições diretas para diretores entendendo a eleição como uma
possibilidade para a melhoria da qualidade da educação e para uma gestão democrática
da escola.
 Metodologia: A pesquisa busca se efetivar através da análise de fontes bibliográficas
tais como: Calaça (1990), Dourado (2007), Libâneo (2008), Paro (1986), e documentos
como a Constituição Federal (1988), LDB (1996), de forma qualitativa por meio de
leituras reflexivas sobre o tema, buscou-se compreender melhor o trabalho e os
desafios da gestão democrática das escolas públicas.  Por conseguinte, a escolha pela
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, se baseia numa análise panorâmica a
respeito do tema abordado, sendo possível pelo aprofundamento de ambas responder à
problemática apresentada.   Resultados: Os resultados revelaram que somente a eleição
para diretores não é capaz de tornar uma gestão democrática. A democracia está para
além da escolha de um diretor, para que se efetive no campo escolar, faz-se necessário
um trabalho de acompanhamento, de aspecto colaborativo, capaz de articular as ideias
de todos os envolvidos no processo educativo, sendo eles, o corpo pedagógico e
demais funcionários da escola, pais, alunos e comunidade.  Conclusão: Ademais
conclui-se que, se as formas de acesso ao cargo de diretor escolar, não estejam
articulados ao desenvolvimento de uma consciência política, podem significar uma
transferência de responsabilidades que pouco dialogam com as necessidades e
especificidades da gestão democrática nos espaços escolares.
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