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RESUMO 

 

 

O presente estudo se insere no debate sobre o discurso e prática de gestão democrática da 

educação e tem como objetivo analisar as significações de democracia da gestão educacional 

no município de Santa Cruz do Capibaribe – PE. Compreendemos que a sociedade se efetiva 

por redes simbólicas e imaginárias, que implicam instauração de sentidos e afetividade em 

suas instituições e em suas relações sociais e interinstitucionais. Cada sociedade é 

“governada” por um imaginário central e, no nosso caso, predomina o patrimonial: o domínio 

do privado sobre o público, relações de favores hierarquizadas e domésticas. A democracia é 

expressão de um imaginário fundado pelo “indivíduo” e pela “liberdade” – o que implica a 

instauração de uma representação e afetividade, ou seja, a democracia é um valor sócio-

histórico. Os procedimentos teórico-metodológicos englobam uma narrativa histórica do 

poder político do município de Santa Cruz do Capibaribe; análises de documentos que tratam 

de políticas de gestão democrática e participativa, em nível do discurso federal e local; 

observações das reuniões da Secretaria Municipal de Educação com os diretores e entrevista 

com um dirigente escolar. Os resultados mostraram que existe uma propagação de um 

discurso de gestão democrática, imbricada com a política de resultados, verticalizada e 

unilateral: é a prefeitura que faz obras e resultados aos seus “cidadãos”. Os cidadãos, por sua 

vez, são sujeitos passivos, que recebem a benfeitoria daqueles que administram. Esta prática 

discursiva coaduna com as práticas antropológicas das reuniões, prevalecendo a participação 

passiva e instrumental. Além disso, fortalecem-se a compreensão através dos estudos 

históricos, o poder do papel das famílias na política e na administração da cidade, inclusive na 

educacional. Neste sentido, os mecanismos de gestão democrática, de acordo com a realidade 

pesquisada, apontaram sérios questionamentos sobre a cultura democrática desencadeada 

pelos sistemas políticos que conduzem a educação, distanciando-se dos valores democráticos, 

de emancipação e participação efetiva dos cidadãos nas tomadas de decisões dos assuntos 

públicos, em especial da escola.   

 

Palavras-chave: Educação, Gestão Democrática, Patrimonialismo, Políticas Públicas 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

 

This study joins the debate about the discourse and practice of democratic management of 

education and aims to analyze the meanings of democracy in school administration in Santa 

Cruz do Capibaribe - PE. We understand that society is formed by symbolic and imaginary 

networks, which involves establishment of meaning and emotion to their institutions and their 

social, institutional relations. Each society is “governed” by a central imaginary, and in our 

case, the patrimonial is prevalent: the domain of the private over the public, hierarchical and 

domestic favor relations. Democracy is the expression of an imaginary founded by the 

“individual” and his “freedom”. This implies the establishment of representation and 

affection, that is, democracy is a socio-historical value. The theoretical and methodological 

procedures include a historical narrative of political power in Santa Cruz do Capibaribe; 

analysis of documents on management policies and on participatory democracy at the level of 

both national and local discourses; observations of meetings held in the municipal department 

of education involving the head of the department and school principals; and interviews with 

principals. The results showed that despite the dissemination of a discourse of democratic 

management, the process is vertical and unilateral and also based on an achievement policy. 

The City Hall works on behalf of citizens who are passive objects that receive the benefits 

from those who administer. This discursive practice is consistent with the anthropological 

practices of meetings – the passive and instrumental participation prevails. Furthermore, it 

strengthens the understanding of the power of the role of families in the administration policy 

in the city, especially in education. In this sense, the mechanisms of democratic management 

in accordance with the reality studied, showed serious questions about the democratic culture 

triggered by political systems that rule education distancing themselves from the democratic 

values, empowerment and effective participation of citizens in decision-making of public 

affairs, particularly in the school. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A gestão escolar na perspectiva democrática tem sido um tema demasiadamente 

debatido no âmbito educacional. Desta forma, cremos que a implantação de um sistema 

educacional público pautado na gestão democrática não é simples. O percurso histórico 

brasileiro tem demonstrado fortes marcas patrimonialistas impregnadas no poder público 

desde o tempo da colonização. 

O presente trabalho dissertativo se insere no debate da temática da gestão 

democrática e tem como objetivo geral analisar as significações de democracia existentes na 

gestão educacional e os desafios atuais para implantação e efetivação desta no município de 

Santa Cruz do Capibaribe. Delineamos como objetivos específicos: descrever e analisar os 

fatores que contribuíram, no decorrer da história, para a implantação da gestão democrática no 

ensino público; diagnosticar o sentido dado à gestão democrática pela Secretaria Municipal de 

Educação e pelas Instituições de Ensino com base na visão do gestor escolar e identificar 

quais os desafios contemporâneos para implantação da gestão democrática no contexto 

educacional do município de Santa Cruz do Capibaribe – PE.  

Dizemos “significação de democracia” porque acreditamos que “democracia” é 

um valor social-histórico (CASTORIADIS, 1999), e não um conceito neutro perceptível em 

todo lugar da mesma forma e intensidade. Ela é expressão e se faz fazendo pelo e com 

homens concretos. Sendo assim, nos estudos das dissertações, teses e pesquisas, investigamo-

la, buscando compreender o entendimento desse conceito e, entre outros, o da autonomia para 

alguns pesquisadores em relação aos seus objetos de estudos. 

No cenário atual, diversos estudiosos têm desenvolvido pesquisas acerca da 

gestão democrática
1
: temas como descentralização, autonomia, participação e democratização 

da gestão apresentam-se em constantes debates teóricos e em que uns têm apresentado e se 

posicionado a favor da gestão democrática como algo que poderá proporcionar uma condição 

favorável à melhoria da democratização da sociedade via escola. Em contrapartida, pesquisas 

têm-se preocupado em explanar e apresentar por meio de dados reais que a tão almejada 

democratização do ensino, ou da gestão, é algo complexo e que apresenta diversas 

dificuldades para a sua efetivação – dado que persistiu e se enraizou na história da 

humanidade através da tradição centralizadora e autoritária instituída pela sociedade e 

presente nas mais diversas esferas do poder. Assim, é importante analisarmos o que as 

pesquisas têm apontado nas suas investigações. Para tanto, apresentamos, a seguir, 

panoramicamente, algumas pesquisas que foram realizadas no curso de mestrado em 

                                                
1 Dados coletados em: Programa de Pós-Graduação em Educação. 30 Anos de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Pernambuco. Recife: 2008. CD-ROM. 



 

educação da Universidade Federal de Pernambuco e que nos auxiliaram na definição do 

objeto de estudo e, de forma geral, a desenvolver a proposta de trabalho exposta nesta 

dissertação.  

Arruda (2003), Santos (2003) e Araújo (2003) realizaram estudos acerca da 

descentralização, participação e gestão democrática da educação. Essas pesquisas foram 

significantes, pois traçam um paralelo entre a possibilidade de criação e existência de 

iniciativas de gestão democrática e a dificuldade de implantação desta proposta, que durante 

muito tempo permeou as discussões no cenário educacional. Outra importante pesquisa 

realizada foi a do estudioso Sales (2004), que enfocou o papel da cultura organizacional na 

construção da gestão democrática na escola pública. Este estudo se insere no debate da gestão 

educacional e objetivou analisar, de forma contextualizada, o papel da cultura organizacional 

na construção da gestão democrática de uma escola pública no município de Fortaleza, no 

Estado do Ceará. O estudo constatou que existem predomínio de uma concepção de gestão 

pautada numa visão restrita de participação, um Conselho Escolar cujas discussões 

pedagógicas centram-se em aspectos disciplinares e um projeto político-pedagógico que se 

resume a um conjunto de propostas curriculares. O ponto relevante da pesquisa foi a crítica 

levantada pelo autor de que a cultura participativa deve estar presente na escola a partir de 

ações pedagógicas que busquem verdadeiramente a gestão democrática. 

Mais dois estudos realizados enfocam a participação da sociedade via Conselho 

Escolar para a materialização da gestão democrática. São eles: Melo (2005) e Matos (2006). 

Ambos constataram a dificuldade e a fragilidade da sociedade civil para intervir nos 

Conselhos de Educação e de participar efetivamente destes de forma democrática e 

consciente. 

Nos trabalhos de Santos (2005), Silva (2005) e Andrade (2005), houve um 

enfoque maior quanto aos mecanismos de participação e materialização da gestão democrática 

por meio de experiências vivenciadas nos sistemas de ensino. As pesquisas apontam para uma 

possível concretização da gestão democrática pautada em ações que evidenciam a 

participação, embora a característica gerencialista ainda esteja presente nos moldes de gestão.  

Nóbrega (2005) e Pedrosa (2005) tratam da gestão democrática a partir da 

implantação do Projeto Político-Pedagógico como mecanismo de implantação da autonomia e 

da identidade escolar.  

Destarte, os estudos apresentados se configuram em processos de investigação dos 

pressupostos democráticos e participativos de gestão. Ao todo foram onze estudos realizados 

entre os anos de 1991 a 2007, na linha de pesquisa Política Educacional, Planejamento e 



 

Gestão da Educação – curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco. Temos um total de três trabalhos que enfocam especificamente as questões que 

norteiam a descentralização, a participação popular e a autonomia como forma de 

democratizar a gestão, um trabalho que levanta a importância da cultura organizacional na 

construção da gestão democrática na escola pública, dois trabalhos que abordam a 

participação da sociedade civil na gestão da escola por intermédio dos Conselhos Escolares e 

de Educação, três pesquisas que apontam ações que materializam a gestão democrática e duas 

que têm como objeto de estudo o Projeto Político Pedagógico e como fio condutor a gestão 

democrática.  

As pesquisas analisadas contribuem parcialmente no sentido de dar subsídios 

empíricos constatórios das formas instituídas: Conselhos Escolares, os processos eletivos e o 

Projeto Político Pedagógico – PPP. Buscam as fontes dos documentos legais e construídos 

pelas escolas como Regimento, PPP etc., além das entrevistas. A profunda relação com o 

tema de Políticas Públicas e Gestão da Educação nos mobilizou inicialmente a desenvolver 

este trabalho. Nessa direção, tecer estudos sobre os processos democráticos no contexto 

educacional requer minuciosas pesquisas com temáticas complexas, pois a gestão democrática 

provoca polêmicas e questionamentos teóricos e práticos nas instituições de ensino que 

buscam a implantação de ações democratizantes.  

Propomos um estudo que se pauta no imaginário democrático da gestão escolar, o 

que significa pensar os conceitos/categorias sociais como produtos do sócio-histórico, o que 

implica um estudo histórico das instituições envolvidas, do simbólico (nas relações 

interpessoais e interinstitucionais como da própria instituição) e não apenas das fontes formais 

como já expostos anteriormente (apesar de serem necessários os seus estudos). O imaginário 

está diretamente conectado à ideia de invenção e/ou criação – a democracia é uma invenção 

que norteia e orienta as práticas e formas. 

Nos trabalhos ora analisados e apresentados neste perfil introdutório, encontramos 

a forte presença de categorias como democracia e participação. Neste contexto, boa parte das 

pesquisas apontou para uma questão central: será que a existência de colegiados e de eleições 

para escolha de gestores escolares garantem a democracia?  

A proposta de investigação deste trabalho, consciente da questão levantada 

anteriormente, nos remete a analisar as significações de participação e democracia no 

contexto socioeducacional e, a partir deste estudo, chegar ao nosso objeto, que é a gestão 

democrática. 



 

É saliente que as pesquisas até então realizadas e relacionadas ao tema em estudo 

apresentem métodos e análises pautadas sob o ângulo de entrevistas, aplicação de 

questionários e documentos do governo. Na perspectiva de entender melhor a gestão 

democrática, além dos instrumentos metodológicos utilizados em pesquisas já concluídas, 

apresentamos outros procedimentos que nos levaram a imergir no mundo científico das idéias. 

A construção de um percurso histórico e social a partir dos discursos expressos em meios de 

comunicação, a observação das formas e maneiras de se portar diante da entrevista realizada, 

as observações das relações sociais estabelecidas na Secretaria Municipal de Educação e o 

olhar voltado para as relações de poder instituídas no contexto educativo, quanto à gestão 

democrática, foram instrumentos de pesquisa que se constituíram como embasamento 

empírico para este trabalho dissertativo. 

Portanto, este trabalho vem conceber a democracia como algo constituído 

socialmente e historicamente onde cada sujeito ou grupo social vive uma realidade política de 

forma diferente e peculiar. Neste aspecto, este estudo possibilitará compreender as ações e os 

desafios na busca da gestão democrática que aparece constantemente no discurso do poder 

público. Mesmo com a implantação de leis e projetos que embasam o princípio da gestão 

escolar democrática, a escola, diante do contexto político e social em que se encontra, 

hipoteticamente, não consegue aderir na sua plenitude à democracia. Paro (2006), afirma que 

para que haja democracia plena é necessário que as pessoas estejam dispostas a exercê-la, daí 

a importância deste estudo. Conhecer a realidade local de uma região no que diz respeito à 

democratização da gestão educacional possibilita à sociedade refletir sobre este tema, que há 

muito vem sendo discutido. 

Nosso foco de interesse está fincado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, 

Estado de Pernambuco, que adere a proposta de “Gestão Democrática” através de 

mecanismos de participação, colegiados, elaboração de leis, decretos e planos que enfocam e 

priorizam a gestão democrática do ensino público e por ações que supostamente germinam 

um contexto democrático dentro das instituições de ensino.  

Atualmente, no município que serviu de local para esta pesquisa, os diretores de 

escola são escolhidos e indicados pelos governantes que se encontram no poder. O prefeito 

que exerce mandato há um ano e meio foi, em eleições passadas, vice do prefeito anterior, que 

lhe conferiu apoio político para que assumisse a prefeitura e desse continuidade a seus 

trabalhos. Desta forma, a maioria do secretariado e assessores do ex-prefeito prevaleceu no 

cargo, inclusive a secretária de educação. 



 

Falar de gestão democrática na escola pública é entender os percursos históricos, 

filosóficos e sociológicos por que perpassa a nossa sociedade e, a partir deles, entender o 

momento atual em que vive a escola pública na busca do distanciamento dos processos 

autoritários e antidemocráticos interiorizados em seu âmbito.  

Para isso, é necessário analisar as significações patrimonialistas que comandam o 

fazer da instituição educacional. Reconhecer a presença do patrimonialismo é reconhecer a 

existência das redes simbólicas que possibilitam o vínculo social. Assim, a “dominação” no 

sentido weberiano estabelece-se realmente como se o dominado fosse o próprio produtor da 

ação e do poder (WEBER, 2004). A “dominação” não é externa ao sujeito. Autores como 

Max Weber (1864-1920), Raymundo Faoro (1925-2003), Sérgio Buarque de Holanda (1902-

1982), Oliveira Viana (1883-1951) e Simon Schwartzman (1939) desenvolveram estudos 

aprofundados sobre os pressupostos patrimonialista existentes na sociedade.   

Para a consecução do estudo proposto, organizamos nosso trabalho buscando 

perceber os significados atribuídos às categorias, como: autonomia; poder; gestão 

democrática; organização e gestão da escola; organização e práticas de gestão da secretaria 

municipal de educação. Além disso, compreender que a instituição educacional possui uma 

história – o que implica personagens e sujeitos – e desenvolve um conjunto de rituais 

operacionais que nos revelarão diversas significações de ordem/contraordem, de vínculos 

sociais e institucionais. 

Partindo das reflexões acima, elencaram-se algumas questões que ajudaram a 

delimitar o problema de pesquisa. São elas: 

Na predominância de um imaginário patrimonialista na sociedade brasileira, em 

especial em Santa Cruz do Capibaribe, como será possível construir formas e práticas 

democráticas? Se as famílias são as que controlam a política, em que sentido podemos aceitar 

as políticas de gestão democráticas como efetivas? Como e em que condições a gestão 

democrática da escola pública emergiu no município de Santa Cruz do Capibaribe? De que 

forma o Órgão Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe tem dado sentido à 

democracia? Como e em que condições as políticas públicas voltadas para o discurso do 

exercício da gestão democrática têm sido absorvidas pelos diretores das escolas? 

 No primeiro capítulo apresentamos um estudo sobre as marcas do sistema 

patrimonialista presentes no sistema educacional brasileiro durante a história. Aponta-se a 

pertinente relação entre gestão democrática e patrimonialismo, fator que insiste em fazer parte 

das relações sociais estabelecidas nas instituições de ensino e seus respectivos órgãos de 

fiscalização e controle, configurados nas políticas públicas federais, estaduais e municipais. 



 

O segundo capítulo trata dos caminhos e processos da gestão democrática escolar. 

Mencionam-se, também, os princípios instituídos na legislação educacional quanto à gestão 

democrática e à aplicabilidade desses princípios na escola. 

 Nos capítulos seguintes, faz-se um mergulho na história do município pesquisado 

indicando as questões do poder político local e da estrutura da Secretaria Municipal de 

Educação, as interações simbólicas nas reuniões da Secretaria de Educação com os diretores 

das escolas e entrevista com um diretor da escola.  

 Por fim, as considerações finais retomam afirmativas e proposições discutidas ao 

longo do trabalho com o intuito de refletirmos sobre todo o percurso teórico e metodológico, 

o qual nos propomos a realizar. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Os procedimentos metodológicos necessários à realização deste trabalho partem 

da abordagem qualitativa, a partir da realização de uma pesquisa de campo na perspectiva da 

observação assistemática, em que o pesquisador procura recolher e registrar os 

comportamentos, atitudes e gestos, objetivando compreender efetivamente o processo de 

gestão democrática da escola pública, especificamente no município de Santa Cruz do 

Capibaribe, localizado no Agreste Setentrional de Pernambuco. A escolha por uma 

abordagem qualitativa se justifica pelo fato deste tipo de estudo ser uma metodologia utilizada 

para: 

 

(...) descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON, 1999) 

 

É nesse contexto de pesquisa, que o trabalho abordado se insere, objetivando uma 

melhor compreensão sobre a gestão democrática escolar. Os aspectos metodológicos e gerais 

desta pesquisa pautaram-se nos ensaios históricos e filosóficos com foco nas estruturas 

organizacionais da escola pesquisada e da Secretaria Municipal de Educação, ambas 

localizadas no município de Santa Cruz do Capibaribe – PE. Esta análise nos possibilitou ter 

uma visão macrossocial, pois, a partir de estudos voltados para aspectos mais gerais das 



 

estruturas políticas, sociais e interinstitucianais do contexto nacional e municipal, foi possível 

coletar dados de cunho indispensável para o aprofundamento dos caracteres teóricos 

necessários à pesquisa. Para as abordagens microssociais, utilizamos estudos e análises a 

partir das relações sociais existentes nestes espaços educativos, considerando as observações 

realizadas em reuniões, entrevista e aplicação de questionário. 

O estudo pautado em análises macro e microssociais permite ao pesquisador fazer 

o movimento de ligação constante entre os assuntos relacionados ao menor e ao maior e vice-

versa. É o reconhecimento de que parte e todo são elementos culturais e imaginários presentes 

no cotidiano da humanidade. Gerstein (1987, p. 109) aponta alguns princípios para entender 

este movimento entre os estudos que envolvem o macro e micro: 

 Reconhecer que a ação social é inerentemente dual, ou seja,pode ser 

representada por escalas assim como exprimir-se por significados, e que 

essas dimensões não funcionam da mesma forma. Uma análise da ação 

social deve encontrar o recurso adequado para a sua compreensão, tanto no 
plano das estatísticas, como da interpretação; a distinção micro/macro 

atravessa a dualidade quantitativo/qualitativo perpendicularmente e não 

paralelamente; 

 a natureza causal da ligação macro/micro não deve ser postulada em 

princípio. Deve sempre ser considerada hipotética e incompleta. As 

posições que defendem causas inerentemente macro ou micro tendem ao 

reducionismo; igualmente equivocados estariam as alternativas relativistas 

que postulam que os planos micro e macro são inteiramente autônomos. 

Parece mais adequado postular um potencial interativo entre os níveis 

micro e macro com graus variáveis no tempo e sob diferentes condições.   

  

A interação entre os processos macro e microssociais nas pesquisas da área da 

educação possibilita uma visão multilateral das diversas categorias analisadas.  

Em relação às técnicas para a coleta de dados, partimos de uma observação 

etnográfica com auxílio de entrevistas centralizada no problema  proposta por Witzel (apud 

FLICK, 2004). Essa metodologia foi aplicada à gestora de uma instituição de ensino que 

exerceu mandato nos anos de 2008 e 2009. Uma das principais importâncias de desenvolver a 

técnica da entrevista centralizada no problema com a gestora da escola municipal pesquisada
2
 

é que essa apresenta três critérios centrais que se enquadram em pesquisas qualitativas: 

 

Centralização no problema, ou seja, a orientação do pesquisador para um problema 

social relevante; orientação do objeto, isto é, que os métodos sejam desenvolvidos 

ou modificados com respeito a um objeto de pesquisa; e, finalmente, orientação do 
processo no processo de pesquisa e na compreensão do objeto de pesquisa. (Op. cit, 

p. 100) 

 

 

                                                
2 Ver roteiro de entrevista nos apêndices. 



 

  A realização de observações etnográficas em pesquisas científicas requer um 

esforço quanto às análises e apuração de dados referentes a valores, atitudes e símbolos 

gestuais presentes no ambiente da pesquisa. Neste trabalho, tentou-se, na medida do possível, 

enveredar as observações para os pontos abordados anteriormente. As observações foram 

feitas com o auxílio de um diário – o pesquisador observava e anotava as atitudes 

comportamentais, sem chamar a atenção dos que por ali passavam, deixando-os livres para 

refletirem naturalmente o cotidiano do ambiente de trabalho. 

  Todavia, chamamos a atenção para uma questão que foi marcante no decorrer das 

observações etnográficas. O ínfimo tempo dado para a realização e estruturação do trabalho 

dissertativo prejudicou a pesquisa de campo no que se refere à observação etnográfica. Pois 

essa exige um tempo longo de observação, análise e sistematização das idéias. Contudo, 

apesar do tempo exíguo, conseguimos registrar de forma satisfatória as dimensões valorativas 

das atitudes, comportamentos e gestos.   

 Enfim, esse tipo de método proporciona ao investigador entender os pontos de 

vista subjetivos do entrevistado, oferecendo sugestões de como documentar o contexto e de 

como lidar com as informações secundárias.  

   Durante o processo de coleta de dados, utilizamos a técnica da observação não 

participativa nas reuniões realizadas na Secretaria de Educação com o gestor municipal de 

educação e os gestores escolares e a entrevista centralizada no problema. Foram analisados 

documentos históricos e legais acerca do tema em pauta, como: jornal de tiragem local que 

trazem em seu bojo entrevista com o secretário de educação e outros atores do espaço 

educacional no período de 2001 a 2009, links encontrados no site do Diário de Pernambuco 

que abordam temas voltados para o contexto histórico, social e político da cidade; periódicos 

locais e de abrangência nacional que abordam questões sobre a educação do município de 

Santa Cruz do Capibaribe e documentos relativos a implantação de um sistema de gestão 

democrática.  

 Identificamos na pesquisa que o município ainda não dispõe do Plano Municipal 

de Educação, o que dificultou encontrarmos definido o real papel da SME e das escolas 

municipais. É importante salientar que na proposta inicial para a análise de dados, iríamos 

aplicar um questionário à secretária de educação para constatar sua visão acerca do objeto de 

estudo proposto. Entretanto, não conseguimos realizar esse ato, pois a secretária sempre 

estava em atividades constantes no exercício de seu mandato como gestora municipal de 

educação e de dirigente da UNDIME. Dirigimo-nos ao prédio da Secretaria, por diversas 



 

vezes, a fim de aplicarmos o questionário, mas, das vezes em que fomos, não conseguimos 

encontrar a secretária, que ora estava em viagem, ora estava em reunião.  

A escola apresentada nesta pesquisa foi selecionada por se enquadrar no sistema 

municipal de educação e por ter ligação direta com a Secretaria Municipal de Educação do 

município em estudo, como também por ser destaque na cidade como escola que trabalha com 

a proposta de gestão democrática e ultimamente tem sido destaque com os projetos e as ações 

desenvolvidas em seu interior. 

Os estudos históricos foram necessários para apresentar e conhecer os processos 

pertinentes ao contexto sociopolítico do município e de seus agentes. Com a escassez de 

materiais bibliográficos sobre a parte histórica do município pesquisado, recorremos, como 

dito anteriormente, a uma diversidade de noticiários para construção histórica embasada nas 

reportagens encontradas.  

Alguns cuidados foram tomados para o tratamento dessas fontes de memórias e 

matérias de jornais, pois há que se relacionar texto e contexto e 

 

[...] buscar os nexos entre as ideias contidas nos discursos, as formas pelas quais elas 

se exprimem e o conjunto das determinações extratextuais que presidem a produção, 

a circulação e o consumo dos discursos 1. a dimensão ideológica das lembranças 

desses intelectuais; e 2. a sua relação com o tempo histórico existente. (CARDOSO 

e VAINFAS, 1997, p.378) 

 

Algumas perguntas foram feitas aos livros e jornais com a finalidade de fazer o 

texto falar (FLICK, 2004) e expressar as significações: 1) Sobre o que se fala aqui? Qual 

fenômeno é mencionado?; 2) Quais aspectos do fenômeno são mencionados (ou não são 

mencionados); 3) Por quanto tempo? Onde?; 4) Quais os motivos que foram apresentados ou 

que podem ser reconstruídos?; 5) Com qual intenção e com que finalidade? 

O gestor que participou da pesquisa encontrava-se no cargo há mais de doze anos 

na mesma instituição em que os estudos deste trabalho foram coletados. A secretária de 

educação entrevistada atua como gestora municipal há mais de oito anos no mesmo cargo e 

função e no mesmo governo.  

A cidade a ser inserida no foco da pesquisa foi a que apresentou, nos últimos oito 

anos, um grande destaque na área educacional, inclusive na adoção política do discurso da 

gestão democrática. A cidade que fará parte da pesquisa será Santa Cruz do Capibaribe - PE, 

situada na microrregião do Alto Capibaribe. Esse município é o mais populoso do Agreste 

Setentrional e merece atenção por ter o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alto e por 

ser destaque nos setores educacional, econômico e político. 



 

 Em 2007, o jornal O Globo
3
 divulga o resultado do IDH do Brasil, que alcançou 

um alto desenvolvimento comparado ao ano de 2004. O Brasil saiu de 0,798 para 0,800. 

Nesse mesmo ano, o Estado de Pernambuco atinge o índice de 0,718. Quanto ao Agreste 

Setentrional, os municípios mais populosos são Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro. O 

Índice de desenvolvimento humano (IDH) do Agreste Setentrional é de 0,636, inferior ao de 

Pernambuco, que é de 0,705. Entre os maiores índices, estão os de Santa Cruz do Capibaribe 

(0,699) e os de Limoeiro e Taquaritinga do Norte, ambos com 0,688. 

 Neste aspecto, o município de Santa Cruz do Capibaribe – PE é destaque em sua 

região. Abaixo, apresentamos alguns dados do município. 

 

Habitantes  PIB per capita IDH Nº de 

Matrículas no 

Ensino 

Fundamental 

Nº de Escolas 

com Ensino 

Fundamental  

IDEB 

 

73.680 

 

R$ 3.926 

 

0, 699 

 

14.449 

 

36 

 

0,666 

 

Ilustração 1 – Tabela de dados do município de Santa Cruz do Capibaribe - PE 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 

INEP - Censo Educacional 2007; Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais - INEP - Censo da Educação Superior 2005; Malha municipal digital 

do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 

  

A expectativa era de que essa cidade, por ser destaque na sua região e 

nacionalmente, apresentava uma gestão democrática pautada nas suas ações, vivências e 

experiências, muitas dessas presentes na mídia nacional. Procuramos identificar o que esse 

município e certas instituições e saberes instituídos entendiam por democracia e como esta 

democracia está presente nas instituições educacionais e de que forma está sendo instituída. 

Para isso, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica dos registros documentais e 

acervos sobre a história do município na vertente democrática e dados de institutos de 

pesquisa sobre os desenvolvimentos econômico, social e educacional. 

Após o levantamento bibliográfico, foram realizadas observações nas reuniões 

internas da Secretaria Municipal de Educação com os gestores escolares com o intuito de 

registrar as relações sociais e institucionais estabelecidas e as significações de democracia 

existentes na prática gestora. Foram feitas visitas à SME com o objetivo de observar essas 

relações. As observações foram descritas em um diário, analisadas e interpretadas sob o 

                                                
3 Demétrio Weber e Martha Beck para O Globo. IDH do Brasil sobe para 0,8 e país entra para 
grupo de Alto Desenvolvimento Humano O Globo Online, 27 de novembro de 2007 

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/11/27/327330939.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/11/27/327330939.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/11/27/327330939.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo_Online


 

ângulo dos conhecimentos obtidos pelas leituras realizadas sobre o assunto. Esse momento de 

observação foi importante para o percurso e análise da pesquisa. A partir de um olhar 

investigador, esse processo foi desenvolvido com cautela, sem intervenção nos momentos 

observados. A receptividade ao pesquisador foi tranquila e transcorreu de forma natural. 

Todas as observações foram transcritas e posteriormente analisadas. 

Durante a realização das entrevistas, foram abordados temas com respeito aos 

dados pessoais dos entrevistados, os dados profissionais, os dados partidários e políticos, as 

relações sociais exercidas no ambiente de trabalho e a visão sobre o objeto de estudo da 

pesquisa: a gestão democrática. As entrevistas foram divididas em blocos, estes se 

subdividiram da seguinte forma: dados pessoais, profissionais e políticos; questões reflexivas 

referentes ao tema gestão democrática. 

 As entrevistas foram gravadas no ambiente da instituição de ensino investigada 

com o auxílio de um aparelho de mp4 e transcritas literalmente para análise posterior. O 

gestor da escola foi o foco das entrevistas, pois havia a necessidade de conhecer melhor o seu 

pensamento e posicionamento frente à proposta de gestão democrática. O referido gestor foi 

escolhido por estar há mais de oito anos no cargo e por fazer parte da equipe de uma das 

escolas que mais se destacaram no município nos últimos três anos. No momento das 

entrevistas, tentou-se criar um ambiente de descontração para que houvesse uma maior 

abertura quando da exposição pessoal dos temas debatidos, algumas intervenções foram feitas 

para que o entrevistado pudesse expor mais detalhes sobre o que almejava repassar ao 

pesquisador. Durante as entrevistas, foi possível observar gestos e atitudes, não se detendo 

apenas ao conteúdo expresso oralmente. 

De posse do material coletado, iniciamos o trabalho de análise dos dados pautadas 

no referencial teórico estudado e construído conforme os temas abordados. 

A seleção e organização dos dados teóricos foram imprescindíveis para a 

confrontação das ideias expostas no documento dissertativo. Ao longo da pesquisa, foram 

realizadas diversas leituras bibliográficas sobre os temas debatidos. Dentre o arsenal 

bibliográfico, destacamos livros, artigos, periódicos de circulação local e documentos oficiais 

obtidos na escola pesquisada e na Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa 

Cruz do Capibaribe – PE. 

 Com os percursos metodológicos organizados, fomos a campo realizar a pesquisa. 

Portanto, o capítulo que se segue apresenta os elementos colhidos através dos instrumentos 

para coleta de dados. Com as informações coletadas, fizemos nossas análises, com base nos 

estudos teóricos levantados, procurando compreender o imaginário democrático da Secretaria 



 

Municipal de Educação e de uma escola pública municipal sob o olhar da gestora escolar do 

município de Santa Cruz do Capibaribe - PE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - SIGNIFICAÇÕES DO SISTEMA 

PATRIMONIALISTA NA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA PATRIMONIAL 

 

 

 

 Iniciando nossas discussões acerca da administração e gestão educacional, 

interpomos uma breve análise sobre a história nacional que foi e é marcada pelo sistema 

patrimonialista, em que o público confunde-se com o privado. Na instituição educacional a 

lógica patrimonialista existe e é representada por seus agentes que controlam as políticas e 

ações em que a educação se firma. Portanto, a administração ou gestão da educação brasileira, 

apesar dos avanços significativos nas leis e decretos que defendem a autonomia e a gestão 

democrática, ainda precisa de reparos na condução e efetivação dos discursos existentes que 

delineiam uma falsa ideia de que apenas as leis e ações superficiais são suficientes para 

democratizar o sistema.  

  No cenário atual, a administração e gestão da educação tem estado presente em 

boa parte dos debates referente a condução do trabalho pedagógico nos sistemas de ensino de 

todo o país. Nesse aspecto, é importante levantar uma breve reflexão e análise sobre a 

administração escolar no que se refere as suas concepções sob a ótica do sistema patrimonial 

que permeou e permeia as ações das instituições educativas. 

Concebendo a educação como uma prática eminentemente social e que “[...] pode 

existir imposta por um sistema centralizado de poder [...]” (BRANDÃO, 2003, p 10), 

entendemos que a administração da educação pode ser entendida e analisada a partir das 

relações sociais que implicam em embates e processos de disputa de poder, sendo as escolas e 

as demais instituições educacionais o lócus de apropriação de saberes em busca de objetivos 

que implicam em práticas e políticas educativas necessárias ao andamento do processo 

pedagógico de cada realidade cultural e social. Desta forma, os sistemas de ensino deveriam 

optar por uma perspectiva pedagógica referenciada pela diversidade de experiências de 

professores, alunos e comunidade na perspectiva de manter uma sólida relação entre a escola, 

suas instituições e políticas educacionais. Entretanto, em pleno século XXI, a educação ainda 

apresenta vestígios que confundem as esferas públicas e privadas. Essa realidade, configurada 

e estatizada pelo Estado, representa a real persistência da força patrimonialista na educação, 

mantida e assegurada por seus agentes e condutores das ações desenvolvidas no cotidiano das 

instituições educacionais. Esse mecanismo de centralização de poder faz parte do ideário 

político-pedagógico de diversas instituições controladas pelo Estado.  

Para entendermos os processos institucionais que se apresentam sob o comando 

do Estado, é imprescindível compreender a gênese conceitual do que é instituído e instituinte. 



 

A análise institucional nasce como teorização a partir das crises sociais nas mais diversas 

instituições como família, escola, sindicatos, partidos políticos, etc. Em uma de suas obras o 

pensador Castoriadis (1975), elabora uma análise institucional do capitalismo. Essa análise 

nos auxilia no entendimento mais preciso e aprofundado sobre o conceito de instituição como 

uma rede simbólica. 

Castoriadis é o primeiro teórico do movimento institucionalista que, a partir de uma 

leitura lingüística, acabará com a confusão entre instituição e organização, definindo 
instituição como uma rede simbólica, socialmente sancionada, em que se combinam 

em proporções e relações variáveis, uma componente funcional e uma componente 

imaginária. (GOMES, 1979 p 2)  
  

Castoriadis (Ibidem), ao realizar seus estudos teóricos sobre o conceito de 

instituição, dá uma importância substancial ao instituinte contra o instituído. O mesmo 

apresenta os conflitos que passam a existir sobre as instâncias mencionadas. Nas análises do 

autor, identifica-se afirmativas de que as organizações instituídas, ou o poder instituído, por 

vez se volta a questões políticas, de solidificação do poder através de redes simbólicas que se 

intercruzam e fazem parte do imaginário social. 

Por fazer parte de significações imaginárias da sociedade, as instituições são 

compostas por indivíduos que se reconhecem nas normas, valores e formas de agir e pensar 

dos estão no controle.  Daí é que essa diminuta análise sobre instituição e instituído apresenta-

se como algo importante para se discutir a administração e gestão dos setores públicos, 

inclusive da educação. Portanto, as instituições fazem parte do imaginário social constituído 

por significações instituídas pelas mais diversas instituições. Por significações imaginárias 

sociais, que implicam em instituições sociais podemos citar: 

[...] o Estado, ou o partido – ou a mercadoria, o capital, o dinheiro, a taxa de lucro -, 

ou o tabu, a virtude, o pecado, [...]. Também o homem, mulher, criança, quando os 

tomamos não como categorias biológicas, mas como seres sociais, são instituições 

sociais. E, a cada vez, em seu conteúdo concreto, elas são específicas de cada 
sociedade e formadas com relação ao conjunto de suas significações imaginárias 

sociais. (CASTORIADIS, 2006 p 66)  

 

O debate ao qual esse trabalho se predispõe a realizar, pauta-se em tópicos 

relativos a administração e gestão escolar de órgãos públicos educacioanis. Concebendo esses 

órgãos como instituições imaginárias sociais, imediatamente pensamos sobre como se 

apresentam as relações estabelecidas nas tomadas de decisão de forma democrática e 

participativa da sociedade, em especial de todos os que fazem parte do contexto educacional: 

profissionais da educação, alunos, pais e comunidade em geral.  

Construir um projeto social de autonomia individual e coletiva, em que haja 

prontamente a participação de todos os cidadãos, requer um constante e efetivo envolvimento 



 

da sociedade em geral na elaboração de planos, legislações e ações do governo das 

instituições sociais. Entretanto, é necessário uma intensa revolução, ou projeto revolucionário 

(CASTORIADIS, 2006) que ajude a intensificar o sistema democrático. Neste ideário 

democrático é importante frisar o que Castor (2004) enfatiza em sua obra O Brasil não é para 

amadores: 

Um país que se pretende democrático não pode se limitar apenas a dispor de 

estruturas institucionais próprias das democracias, tais como existência de 
mecanismos de representação política da população, encarregados de formular as 

leis e debater livremente as questões de interesse público, ou de um judiciário 

independente. (p 154)  
 

   No Brasil, a relação entre o Estado e a população é marcada por desigualdades, 

onde os governantes não dão prioridade as necessidades dos cidadãos. O governo acaba por 

esquecer-se de suas obrigações para com o povo, esquece também que sua função é de 

representar a população por certo período de tempo. Daí o grande problema que passa a 

existir nas organizações governamentais: os arraigados costumes autoritários, 

antidemocráticos, clientelistas e patrimoniais, que tiveram origem na gênese da história 

nacional. Como vimos, os próprios indivíduos são instituições e como tais, constroem e fazem 

o projeto social de acordo com as significações imaginárias instituídas pela sociedade. 

O projeto autônomo e democrático são autocriações que se concretizam através de 

ações e relações sociais. Entretanto, para que este projeto se realize, os cidadãos precisam se 

sentir preparados para exercê-los e os governantes devem desenvolver uma política de 

descentralização. 

Na educação, a descentralização confunde-se com os organismos de participação 

criados pelo governo como o Conselho Escolar. Atualmente as críticas aos modelos 

centralizadores e autoritários da gestão educacional são inúmeras. Interpõem-se a este cenário, 

propostas de ampliação da participação popular consolidada pelo ideário democrático. A 

partir da década de 1980 e ao longo da década de 1990, os discursos de descentralização 

frisam a urgente necessidade dos sistemas de ensino em ter autonomia administrativa e 

incentivo à participação popular nas tomadas de decisões.  

As referências patrimonialistas, ainda presentes nas relações estabelecidas no 

sistema educacional de ensino público, estão latentes e merecem atenção dos que elaboram 

pesquisas na área das ciências humanas, especialmente quando se trata da correlação entre o 

poder do Estado e os cidadãos. Merece destaque, portanto, neste trabalho, uma pequena 

explanação sobre o sistema patrimolialista, tão frequente em nosso cotidiano e muitas vezes 

ignorado nas literaturas que tratam de temas pedagógicos ou educacionais.   



 

 

1.2 GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA E PATRIMONIALISMO 

 

 

A Grécia era modelo de cultura essencialmente democrática. Os povos gregos 

foram os primeiros a desenvolver uma estrutura política na qual qualquer cidadão livre teria o 

poder de deliberar e participar das decisões. Na cidade de Atenas, existiram rituais elaborados 

por Sólon, em 594 a.C., que instituíam um modelo democrático. 

 

Sólon deu a Atenas uma constituição de tipo democrático: libertou os camponeses; 
instituiu o tribunal do povo; criou o Conselho dos Quatrocentos (executivo) 

designado por sorteio pela Assembléia do povo. (CAMBI, 1999 p. 83) 

 

 

Durante a história da humanidade, percebe-se que a democracia sempre esteve 

interligada à política. Discutir democracia é discutir política (CASTORIADIS, 2002). 

Entretanto, o que vimos e presenciamos nas mais diversas formações políticas e sociais é o 

monopólio de pessoas que se encontram no poder de tomar decisões em nome do povo. Mas 

como pode uma só pessoa, ou grupo, falar em nome de milhares? Para Castoriadis (1982), 

ninguém poderia falar em nome de ninguém.  

Nestes trâmites, de que forma a democracia poderia se materializar? O pensador 

grego Castoriadis (2002), ao definir o que é democracia, aponta de que forma esta poderia se 

concretizar:  

Uma definição de democracia tão boa quanto qualquer outra é: o regime em que a 

esfera pública torna-se verdadeiramente e efetivamente pública – pertencente a todos 

e efetivamente aberta à participação de todos. (CASTORIADIS 2002, p. 264) 

 

A partir desta reflexão, é interessante perceber que a democracia não existe sem a 

participação de todos. A democracia exige um sentimento de pertencimento e 

reconhecimento, ser um valor social impregnado na alma dos sujeitos e das instituições. Esta 

impregnação exigirá a instauração de um ser livre. Na educação, quando se pensa em 

democracia, imagina-se que a abertura de conselhos escolares e eleição de diretores são 

suficientes para se democratizar o ensino e as ações desenvolvidas nas escolas. Estes dois 

aspectos, eleição de diretores e, principalmente, a formação do Conselho Escolar, têm servido 

de mostra para o exercício da democracia. Todavia, estes mecanismos de participação 

camuflam práticas autoritárias antigas.  Santos (2001) afirma: 

 



 

A democracia, na sua expressão de Conselhos, de eleição direta para diretor, é 

insuficiente. Serve isto sim, várias vezes, para novas camuflagens simbólicas com 

“práticas” antigas. O Conselho Escolar e toda a sua prática colegiada apenas 

legitimam novas configurações e ressignificação transversal. (p. 301) 

 

No Brasil, o pensamento e as lutas pela democratização na gestão escolar datam 

da década de 1980, com as conquistas após o período da ditadura militar. Com a demolição 

deste regime, o Brasil se insere num novo contexto que passa a expandir a democracia a partir 

da instituição de princípios existentes na Constituição Federal de 1988. Na era neoliberal, a 

participação se transformará, como já dissemos, numa técnica de gestão.            

Nesses aspectos, com as leituras realizadas até então, constatou-se que durante 

décadas é travado o debate sobre a Gestão Democrática da Escola Pública como forma de 

fazer cumprir a letra da Lei que versa sobre o princípio da gestão democrática (cf. art. 206 da 

Constituição Federal). Dessa forma, a escola passa a ter legitimidade para exercer esse 

princípio como forma de melhoria do processo educativo e principalmente na elaboração de 

políticas de participação da comunidade escolar. Entretanto, pensar em um modelo de escola 

que adote a proposta de gestão democrática é intrigante. Os obstáculos para sua implantação 

são inúmeros, desde a resistência promovida pela mudança de um sistema que até então se 

enquadrava no autoritarismo e na centralização do poder até a complexidade em colocar em 

prática os pressupostos e mecanismos democráticos. O patrimonialismo, presente na história 

do povo brasileiro desde a época da colonização, é um tema que merece consideração quando 

tratamos de gestão democrática. 

Os traços endêmicos da formação do Estado brasileiro podem ser interpretados a 

partir do processo e da formação do sistema patrimonialista, partindo da Idade Média em 

Portugal às raízes do império português no Brasil. A constituição do modelo e da teoria 

patrimonialista tem sua fonte no pensamento do grande sociólogo alemão Max Weber, que 

define este processo como sendo a utilização dos bens públicos, por autoridades que detêm o 

poder, em benefício próprio. Estes tratam da coisa pública como sendo privada. 

Muitos estudiosos, inclusive nacionais, buscam explicações para a formação do 

Estado Patrimonialista Brasileiro a partir de vertentes que divergem da teoria apontada pelo 

jurista e economista Max Weber. Como exemplo, o gaúcho de descendência italiana, 

Raymundo Faoro (2001) fez alusão ao clientelismo e as dificuldades dos líderes 

governamentais em separar o patrimônio público dos bens privados, no Estado político 

brasileiro, em sua obra-prima: Os donos do poder. Destarte, a conceituação do 

patrimonialismo brasileiro tem acepções diversas e que merecem um estudo aprofundado em 



 

busca de uma releitura dos clássicos nacionais que dedicaram muitos estudos ao tema sobre o 

qual tentaremos dissertar. 

Autores como Raymundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Oliveira Vianna, 

Simon Schwartzman, dentre outros, buscam em seus arsenais cooptar a formação do Estado 

brasileiro explicando desta forma a realidade na qual se encontra o poder público com forte 

presença patrimonilista. Nessa breve seara de conhecimentos apontados pelos teóricos 

anteriormente mencionados, é possível perceber que a ideologia patrimonialista assinala uma 

forte concentração do poder político sobre os bens públicos e sobre as camadas populares, 

tornando o Estado paternalista e autoritário. 

Perceber o quanto as práticas de gestão democrática desenvolvidas nas escolas e 

órgãos de educação são carregadas de significações imaginárias de um estado patrimonialista, 

machista e antipúblico (SANTOS, s/d) é importante para entendermos o que existe por trás da 

aparência democratizante e da autonomia presentes nas práticas desenvolvidas cotidianamente 

nas instituições de ensino. É sabido que o efeito causado pela cultura patrimolialista traz 

sérios danos à ordem democrática. Santos (Ibidem, p. 16) explica que 

 

Essas trocas simbólicas desenvolvidas nessa ordem social (cultura patrimonialista), 

numa instituição estatal, trás sérios danos para a ordem democrática e autônoma na 

medida que ela não tem o bem público como referência principal, e assim, ocasiona 

práticas excludentes como aquelas que apresentamos aqui. Ao Estado cumpre a 

obrigação de aplicar os direitos dos cidadãos (como educação de "qualidade"), e não 

excluir os mesmos. Rever esses rituais no cotidiano, criticamente, é fundamental 

para se pensar uma escola verdadeiramente democrática e autônoma.  

  

Ora, o mundo social só se efetiva por símbolos, rituais e história. Isso significa 

que a sociedade se comunica, se reproduz e se inventa como algo novo. As produções da 

democracia pela sociedade exigirão destruir os símbolos precedentes e instaurar novos rituais 

que expressem esta nova ordem e relações correspondentes. E esta “destruição” não se fará 

necessariamente por atos emblemáticos, mas relações, atitudes e atos no cotidiano – o que 

implica pôr em ressignificação a afetividade com os valores instituídos. 

Observando o percurso histórico brasileiro, por esta ótica, conseguimos visualizar, 

panoramicamente, o atual exercício das funções públicas, em que nem sempre é possível 

distinguir o público do particular. Para Martins (1999, p. 20), “A política do favor, base e 

fundamento do estado brasileiro, não permite nem comporta a distinção entre o público e o 

privado”. Salienta-se, nesse panorama, o poder patrimonialista, impregnado no sistema 



 

político brasileiro. Todo esse processo patrimonialista se alimenta e se contamina 

constantemente pela dominação racional-legal, tão discutida e analisada por Max Weber. 

 Portanto, a grande e permanente confusão do espaço público e privado por parte 

dos dirigentes políticos e seus constantes costumes clientelistas que perpetuam a cultura do 

favor e do débito político, tornam-se armas que dificultam a potencialidade da transformação 

e das mudanças profundas na sociedade. Assim, os costumes patrimoniais bloqueiam a 

efetividade da gestão democrática.  

Refletindo sobre a dificuldade em estabelecer um sistema de participação e de 

atuação democrática, é essencial apontar as principais dificuldades em se construir uma escola 

pública democrática, além da questão patrimonialista apontada neste capítulo. 

 

 

1.2.1 A complexidade de implantação da gestão democrática no sistema                              

público de ensino 

 

 

Como vimos, a sociedade é fruto de seu processo histórico. A apropriação de 

novas tendências e de novos modelos de vivências e saberes necessita de um regresso 

reflexivo sobre aquilo que foi produzido até então pelas gerações passadas. A cultura é um 

forte princípio que leva a humanidade a criar as disparidades entre um povo e outro. Com essa 

visão, é possível perceber que sempre houve e haverá os que controlam o sistema e os que 

obedecem às regras estabelecidas. Por conseguinte, a cultura dominante atinge diretamente a 

maioria da humanidade, que depende do acesso aos bens públicos e destes não usufrui de 

forma digna e participativa. 

A humanidade sente-se limitada. A tão sonhada transformação social é embargada 

pelo sistema capitalista, um dos principais obstáculos à cultura democrática. No sistema de 

consumo e de constante busca a bens materiais, a população fica submersa no universo de 

exploração e de domínio, implicando condições de vida precárias. A vida humana alienada 

(MARX, 2001) conduz à ineficiência democrática. 

Além da cultura produzida pelo sistema capitalista, que afeta diretamente a gestão 

da escola, outro problema contribui para a inexecutabilidade da democracia na educação 

pública: a pouca visão reflexiva e a consciência política dos profissionais da educação, que 

limitam a ação docente frente à luta pela transformação social. Os reflexos da sociedade 



 

hierarquizada e de submissão são visíveis quando se percebe a não preparação para um 

predomínio de atitudes democráticas. 

Fato que pode explicar as limitações dos trabalhadores da educação ao mero grau 

de instrução e perpetuação dos interesses da classe dominante é a ideologia neoliberal. 

Na gestão da educação, existe um rompimento com os princípios democráticos a 

partir da visão neoliberal. Este sistema impulsiona os cidadãos a empregarem no seu cotidiano 

atitudes individualistas, de acomodação e de dependência dos recursos estatais. 

Os problemas gerados pela dificuldade em se vivenciar, na prática, uma gestão 

democrática, têm causado uma ausência de luta e instigado os princípios de hierarquia e 

submissão. Por outro lado, as lógicas do patrimonialismo reforçam as práticas e valores 

antipúblicos e hierarquizados. Ambos são hierarquizados: uma do individualismo 

competitivo; a outra, pessoalização, que implica dependência. 

No município em que este trabalho esteve focado durante o processo de 

estruturação e análise dos conhecimentos elaborados, foi possível identificar fortes tendências 

patrimonialistas, neoliberais e de despreparo para se exercer a democracia nos pressupostos 

históricos e locais pertencentes à estruturação da educação municipal.  

Este discurso democrático nos remete a analisar e discutir brevemente alguns 

aspectos sobre a gestão educacional, em especial a gestão educacional democrática e as 

políticas de democratização na educação brasileira conforme veremos no capítulo posterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - HISTÓRIA E CAMINHOS DO DISCURSO 

SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

 

Nos últimos anos, alguns países têm buscado constantemente paradigmas 

pautados no ideário democrático. Entretanto, este novo ideário está por redefinir seu papel 

devido ao processo político que controlou, durante muitos anos, a institucionalização do poder 

de forma vertical. Como exemplo de modelos autoritários e de persuasão, temos o ideário 

corporativista, que se tornou uma poderosa arma contra a democracia nos sistemas políticos, 

principalmente no seu surgimento na Itália Facista, utilizando-se de mecanismos de 

subordinação e controle repressivo da sociedade em prol de beneficiamentos a corporações 

representativas dos interesses econômicos, políticos e sociais, controladas pelo Estado. 

O neoliberalismo
4
, que se reveste dos adornos implícitos no antigo sistema 

capitalista, passou a adquirir grande força no século XIX com as transformações ocorridas 

após a efervescência da Revolução Industrial. Esse modelo político e econômico partia do 

princípio de que o mercado deveria servir como foco para a estruturação e organização da 

sociedade. Para tal, o Estado deveria ter o mínimo de domínio sobre as bases e os sistemas 

econômicos. Dessa forma, o neoliberalismo se coloca a favor da privatização das empresas 

estatais, com a perspectiva do livre comércio sem os controles do Estado. Assim, a ideologia 

neoliberal se opõe a qualquer tipo de controle ou regulamentação de suas ações pelo Estado. 

Na educação, o sistema Neoliberal impõe estratégias deterministas em relação ao 

preparo do cidadão para o efetivo trabalho, atendendo às constantes necessidades do mercado 

e do mundo globalizado. Incitam-se, nesta perspectiva, o individualismo e a competitividade, 

visto que o objetivo final é a profissionalização e aquisição de conhecimentos técnicos sobre 

uma determinada área, o que requer do trabalhador um intenso arsenal de competências e 

habilidades que lhe será útil para inserção e permanência no cargo escolhido. O 

individualismo e a competitividade se realizam na gestão educacional pela “participação”. 

 Predomina uma percepção instrumental e utilitária. É neste período histórico que a 

participação será um recurso fundamental no discurso político-administrativo, buscando uma 

fusão de interesses e eliminando o conflito. A participação não é uma ação e vínculo social 

                                                
4
 O Neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde 

imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-

estar. (ANDERSON, apud SADER & GENTILI 1995 p. 9) 

 



 

espontâneo que se estabelece com fortes ligações afetivas e autônomas, mas uma técnica que 

visa buscar resultados definidos antecipadamente pelos ditames dos governantes. 

A escola passa a ser um importante meio de reprodução do sistema Neoliberal, 

atendendo às necessidades da ideologia dominante, que busca transformar as escolas num 

mercado didático e pedagógico, onde estas passam a competir entre si e no mercado, tendo em 

vista a melhoria do ensino. Com a regressão do poder público no meio educacional, o sistema 

Neoliberal tornou-se um dos empecilhos para a implementação da democracia nos sistemas de 

ensino. Em afirmação a tal posicionamento, Anderson (apud SADER & GENTILI, 1995), de 

uma forma geral, explica que Hayek
5
 defendia que a democracia jamais havia sido um valor 

primordial e central do Neoliberalismo. 

 

Mas a democracia em si mesma – como explicava incansavelmente Hayek – jamais 

havia sido um valor central do neoliberalismo. A liberdade e a democracia, 

explicava Hayek, podiam facilmente tornar-se incompatíveis, se a maioria 

democrática decidisse interferir com os direitos incondicionais de cada agente 

econômico de dispor de sua renda e de sua propriedade como quisesse. 

(ANDERSON, apud SADER & GENTILI, 1995, p. 19) 

   

Observa-se, no panorama ora apresentado, que, apesar da insistência presente em 

ideologias políticas e econômicas contra o sistema democrático, vários movimentos se 

apresentaram em contrapartida para implantação definitiva desse modelo político, em especial 

no Brasil. 

Analisando os vários movimentos políticos ocorridos ao longo da história da 

educação brasileira, notam-se alguns esforços para reverter o quadro antidemocrático da 

política nacional. A educação, por estar em constante desenvolvimento e entrosamento com a 

história, traz para seu interior os ideários políticos, sociais e econômicos que permeiam a 

sociedade como um todo. Desta forma, os movimentos que contribuíram para a modernização 

e inovação pedagógica em busca dos ideais democráticos se iniciaram no Brasil nas décadas 

de 20 e 30 com o ideário progressista apoiado e propagado pelos Pioneiros da Educação 

Nova. O movimento era espelhado no pensamento e na teoria de John Dewey (1859-1952), 

filósofo e pedagogo norte-americano.  

Com o Movimento da Escola Nova, os Pioneiros da Educação elaboraram um 

Manifesto que buscava universalizar o ensino e o acesso à educação pública de qualidade, 

gratuita e laica pelo Estado. Na visão de Torres (et al, 2002, p.43), 

                                                
5
 Hayek foi, juntamente com Friedman, o idealizador do movimento neoliberalista na Europa. 

 



 

[...] os escolanovistas não só promoveram a expansão da instrução pública, mas 

insistiram em numerosas inovações pedagógicas que arrancariam a educação 

brasileira às práticas e conteúdos arcaicos herdados de um passado ecumênico e 

oligárquico, rumo a um programa educacional mais relevante e activo [...]. Além 

disso,os escolanovistas integravam a sua visão da instrução pública no objectivo 

mais abrangente de alcançar a modernização e democracia no Brasil, o que se 

traduzia na inclusão da educação cívica e da construção da cidadania no currículo da 

escola pública. 

 

 

 Portanto, o movimento escolanovista foi um marco na história da educação 

brasileira em busca da incansável universalização e democratização do ensino no país. Mas, 

no final de década de 1930 e início da década de 1940, com o advento do Estado Novo no 

governo de Getúlio Vargas, as propostas elencadas pelos Pioneiros da Educação Nova 

sofreram grande impacto, instituindo assim a volta do sistema fragmentado entre o público e o 

privado. Mais uma vez as classes populares foram relegadas ao sistema educacional voltado 

aos interesses do Estado, que insistia em beneficiar apenas uma parcela da população 

brasileira: a elite.  

Apesar dos discursos escolanovistas, cientistas sociais como Gramsci (1978) 

apontam que esta ideologia serviu para perpetuar o sistema capitalista fundado na 

competitividade e na prática do trabalho, deixando uma lacuna na questão da transformação 

social e política do sistema. Desta forma, o movimento da Escola Nova também se 

caracterizou como patrimonialista, clientelista e populista. 

 Com Paulo Freire (1921-1997), na década de 60, a educação passa por um novo 

processo de luta contra a exclusão dos oprimidos dos sistemas de ensino. Nesse período, 

desenvolveu-se no Brasil o Movimento para a Cultura Popular, idealizado por Paulo Freire. 

Esse movimento lutava contra a hegemonia política presente nos sistemas políticos e 

procurava aguçar o pensamento crítico e participativo da classe menos favorecida. A partir de 

então, o Brasil passa por diversas mudanças estruturais na elaboração das políticas públicas 

educacionais, em busca de uma educação para todos e adotando como princípio a 

democratização. 

Com o Golpe Militar de 1964, o sistema político do Brasil limita a liberdade de 

expressão e se rege sob um sistema de ameaças, autoritarismo e repressão. Uma época 

caracterizada pela falta de democracia e supressão dos direitos constitucionais retoma o 

aspecto patrimonialista, aspecto este que permeia a história brasileira até os dias atuais. 

 Portanto, a prática política nacional impera lógicas patrimonialistas, de invasão do 

privado sobre o público, de verticalização de poder com predominância hierárquica e de uma 

política de favores. Em capítulos posteriores, serão aprofundados temas relativos à questão 



 

patrimonial. Deter-nos-emos, no item posterior, aos processos de democratização instituídos 

na legislação a partir dos marcos históricos vivenciados pela sociedade. Este breve trajeto 

teórico facilita a compreensão das mudanças históricas em busca de um sistema educacional 

democrático e participativo instituído pelas diversas esferas do poder.  

 Vimos, até aqui, que o movimento de democratização no Brasil no campo 

pedagógico remonta aos escolanovistas. O movimento da Escola Nova, em que pese também 

um pensamento elitista, mas democrático, não conseguiu fincar-se – nem o pensamento 

dialógico de Paulo Freire. Ele conviveu lado a lado com este e foi ultrapassado por governos e 

práticas autoritárias e populistas, como o Estado Novo, o populismo de Juscelino Kubistchek 

e de Jânio Quadros, a ditadura militar e a Nova República. Vejamos, agora, o movimento 

político e de políticas públicas educacionais no Brasil e suas modificações de concepções. 

 

 

    

2.2 CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DO DISCURSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ENSINO COMO PRINCÍPIO BÁSICO DA EDUCAÇÃO 

 

 

No Brasil, o pensamento e as lutas pela democratização na gestão escolar datam 

da década de 1980, com as conquistas após o período da ditadura militar. Com a demolição 

desse regime, o Brasil se insere num novo contexto, que passa a expandir a democracia a 

partir da instituição de princípios existentes na Constituição Federal de 1988. Para 

contextualizar esse período, é essencial fazer um regresso histórico ao início do século XX, 

palco de inúmeros avanços científicos e tecnológicos, que permearam o modo de vida da 

sociedade em geral. 

Um século marcado por duas grandes guerras mundiais e por constantes apelos de 

paz sediou notáveis mudanças ideológicas na área da política e da economia, devido ao 

processo de industrialização e de globalização. As mais diversas descobertas científicas, como 

a física quântica, a lei da relatividade, a expansão dos estudos psicanalíticos, o 

desenvolvimento de teorias relacionadas à aprendizagem da criança, as descobertas em 

relação ao átomo, avanço da tecnologia em relação à TV, a expansão dos meios de 

comunicação para população de baixa renda etc., levaram o mundo a mudar radicalmente o 

modo de pensar e agir. 



 

 Na área da educação, as mudanças foram inúmeras no século XX. Com a 

expansão populacional nas grandes cidades, o acesso à escolaridade torna-se emergente e é 

levado às diversas etnias no mundo inteiro. Após o período colonial, os países da América 

Latina, em parceria com instituições internacionais, expandem seus pressupostos no que se 

refere à educação para a população com o intuito de diminuir as distâncias econômicas e 

sociais entre os países de primeiro mundo e os países emergentes. Exemplo disso são as 

organizações internacionais que foram criadas com o objetivo de deliberar e conduzir as 

políticas educativas de cunho mundial. Dentre elas, podemos citar o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que integra a Estrutura Organizacional das Nações 

Unidas, e que tem como meta erradicar a pobreza no mundo e é responsável pela elaboração 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), fundada em 1961, também conhecida como o Grupo 

dos Ricos, caracteriza-se como uma organização que visa influenciar a política econômica e 

social dos trinta países que a compõem; a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, fundada em 1945, visando à diminuição do índice de analfabetismo no 

mundo; o Banco Mundial, também ligado às Nações Unidas e fundado em 1944, que tem 

como objetivo financiar programas e empréstimos aos países em desenvolvimento e à União 

Europeia, estabelecida na década de 1990.  

 Tais órgãos, gerados no século XX, visavam em seus documentos e propostas 

ideológicas à formulação de políticas educacionais que se preocupam em equilibrar a 

economia e o desenvolvimento social. Destarte, há pensamentos divergentes sobre as 

verdadeiras intenções dos órgãos internacionais. Para Amaro (2002), estes são importantes, 

pois permitem: 

 

(...) assinalar mudanças da qualidade e dos resultados; chamar a atenção para 

aspectos que devem ser melhorados; avaliar a influência dos esforços do sistema; 

desenvolver esforços relativamente a outros países ou entidades políticas; catalisar 

novas idéias”. (p. 316) 

 

 

 Esse pensamento positivo relacionado às instituições internacionais se fez 

presente durante muito tempo na história da humanidade, principalmente no período pós-

guerra. O grande contingente demográfico, os problemas sociais, políticos e econômicos 

marcaram a trajetória dos países em desvantagens, que viam nessas organizações uma saída 

qualitativa para superar suas dificuldades. 



 

 Entretanto, outros estudiosos afirmam que existe uma ocultação implícita nas 

intenções dos organismos internacionais, a exemplo da ONU, da Unesco e do Banco Mundial. 

Para Rabelo, Segundo e Barroso (2009, p. 92-93) 

 

[...] a preocupação maior dos países ricos nesses acordos internacionais firmados em 

prol de uma educação eqüitativa para todos na sociedade capitalista tem como 

objetivo mascarar as injustiças e as desigualdades provocadas pelo próprio capital ao 

tentar superar as suas crises vividas nas últimas décadas do século XX e nos 

auspícios do século XXI. A estratégia adotada pelo capital, além de valorizar a 

capacidade tecnológica, é estimular o aumento da competência, da eficácia e da 

produtividade da força de trabalho, recomendando, para tal, o investimento na 

educação básica na população dos países periféricos, cabendo ao professor ser o 

guardião dos interesses inerentes ao próprio processo de reprodução ampliada do 

capital, como bem expressa o modelo do aprender a aprender abonado pela ONU, 
Unesco e Banco Mundial, legítimos representantes da sociedade de mercado. A 

perspectiva dos idealizadores desses eventos corresponde fielmente aos interesses do 

capital. 

 

 

 Nesses trâmites, percebemos o quanto é imprescindível refletir sobre a elaboração 

de políticas públicas para a educação num momento como o da contemporaneidade ancorada 

por mecanismos de competição e busca de bens materiais, modelo ideal de um mundo 

capitalista e reprodutivista. 

 Ainda no século XX, a partir da década de 1950, o mundo voltava os olhos para 

os jovens do ensino médio e do superior, apostando na qualificação e preparação para o 

mundo do trabalho. Dessa forma, essa educação favorecia uma pequena parcela da população, 

a mais privilegiada econômica e financeiramente. Os excluídos, que faziam parte da classe 

baixa, não conseguiam chegar ao mesmo patamar dos que eram beneficiados pela educação. 

Com o passar do tempo, o mundo hodierno não tolerava mais tantas desigualdades.  

 O povo começou a interferir e a se posicionar quanto ao sistema imposto. Esse 

processo foi representado por lutas e igualdade de condições para a maior parte da população. 

Iniciam-se estudos na área da psicologia; muitos teóricos passam a denunciar o sistema que 

usava a escola apenas para reproduzir os interesses do Estado.  O autoritarismo submerso no 

mundo escolar impedia o crescimento do indivíduo e o afloramento da criatividade e da 

liberdade de expressão, principalmente no golpe militar de 1964, em que a escola passa a ser 

totalmente controlada pela ideologia do governo militar no Brasil. 

 Na década de 1980, a sociedade brasileira ruma para um retorno ao Estado 

Democrático. Novas propostas pedagógicas começaram a surgir. Nesta década o Brasil passa 

por um momento de luta em busca da universalização da educação. Entra em cena a 



 

idealização de um ambiente educativo democrático. O país passa por grandes mudanças na 

área das políticas públicas. A população sai de seu campo individual e começa a questionar 

fortemente as instituições do governo e suas ideologias. O movimento da Escola Nova, as 

lutas sindicais, as teorias antiautoritárias
6
 e libertárias, arquitetadas pelo educador Paulo 

Freire, foram essenciais para introdução do novo pensamento liberal democrático com o 

intuito de conquistar uma sociedade igualitária e sem prerrogativas.  

A proposição de uma política democrática na educação é uma luta antiga que os 

educadores travam contra os modelos autoritários de gestão. Como vimos, entre as décadas de 

1960 a 1980, o tema da participação e da democratização da gestão escolar tomou boa parte 

das discussões e dos debates pedagógicos, tanto no setor público quanto no privado. Segundo 

Vianna (1986), nessa época, experiências isoladas de gestão colegiada de escolas sempre 

existiram, mas não tiveram um impacto maior sobre os sistemas de ensino. Ainda na década 

de 1980, o tema relacionado à democratização da gestão foi muito debatido na luta pela 

constituinte de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira que consagrou o 

princípio da “gestão democrática do ensino público”. 

 Na década de 1990, a gestão da escola e em especial o trabalho do gestor escolar 

também passaram a ser objeto de debate entre os diferentes setores sociais. Contudo, os 

debates, embora não afinados com a mesma perspectiva teórica e política, convergem quanto 

à importância atribuída à gestão da escola como instrumento para a promoção da qualidade na 

educação. As várias reformas educacionais implementadas desde a década de 1990, em vários 

países do mundo, pretenderam “modernizar” os sistemas educativos. O discurso da 

modernização das escolas não colocava em questão apenas sua eficácia, mas questionava de 

fato os princípios e finalidades da educação, em especial o seu caráter público e democrático. 

Nesse contexto,  

 

(...) tornar as escolas eficazes torna-se, então, a principal meta das reformas, o que por 

sua vez, implicaria adotar também uma outra visão de gestão escolar, que sinalizasse 

para a emergência de uma nova cultura na escola, ancorada em três eixos: a 

descentralização, a autonomia e a liderança escolar. (FONSECA, 1995 et al., p.53) 

 

 Enquanto Lei Complementar da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), estabelece e regulamenta as 

diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino. Com esta lei, a 

                                                
6 Nos referimos a teoria de Carl Rogers que visava colocar o aluno como centro do processo educativo, livre do 

controle persuasivo do professor.  



 

educação passa por grandes mudanças e a resguardar os princípios constitucionais, inclusive 

de gestão democrática. 

 Portanto, todas essas explanações levam a um só objetivo, que é o de promover a 

equidade na educação por intermédio de uma gestão participativa e democrática. Como 

vimos, a efetivação de uma gestão democrática é sempre processual e, portanto, permanente 

vivência de aprendizado. É um processo eminentemente pedagógico, que envolve, entre 

outros, o conhecimento da legislação e a participação nas modalidades de provimento ao 

cargo de dirigente escolar, a implantação e consolidação de mecanismos de participação.  

Como vimos até agora, nesta seção, há uma articulação entre as políticas globais 

do grande capital e os discursos adotados pelos países “em desenvolvimento” e que o 

processo político nacional de democratização valorizou o discurso de democracia e 

participação, materializada na LDB, por exemplo. Na década de 1990, o discurso de 

participação é tecnicizado, como atualmente também o é. 

Na abordagem abaixo, dar-se-á destaque especificamente ao tema da gestão 

democrática como princípio básico da educação, com a perspectiva de refletirmos sobre a 

construção deste processo que tem sido vivenciado nas instituições de ensino como forma de 

democratizar a escola por intermédio da gestão, trazendo-nos, assim, informações sobre a 

concepção de gestão, de gestão democrática e seus limites conforme seus pesquisadores. 

 

 

 

2.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA CONFORME OS PESQUISADORES 

DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS 

 

 

No contexto educativo, até pouco tempo, permeava no discurso e prática dos 

dirigentes de escola o termo “administração escolar”. Idealizada no século XX, a teoria 

administrativa ganhou força e destaque através de três escolas: a clássica, a psicossocial e a 

contemporânea. (HORA, 1994) 

O palco desta nova ferramenta tem seu marco na Revolução Industrial e se 

expande para o mundo inteiro e imerge no mundo escolar, onde passa a se preocupar com o 

alcance das metas pedagógicas e com a eficácia nos resultados dos alunos. 

 



 

No sistema educacional, a eficácia da administração preocupa-se com a consecução 

dos objetivos intrinsecamente vinculados aos aspectos pedagógicos propriamente 

ditos e a capacidade administrativa será medida pelo alcance dos objetivos 

educacionais propostos. (HORA, 1994, p. 39) 

 

 

 Com a crise da teoria da administração, surge a proposta de “gestão”, que trazia 

em seu bojo um discurso filosófico e político que superava a teoria que sobrevivera até então: 

a da administração. Com esse novo panorama político, idealizado pelo Poder Público, 

representado pelo próprio governo nas esferas dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, transfere para os órgãos públicos a autonomia para realização de seus próprios 

trabalhos. A gestão pública passa a ser integrada por três dimensões (VIEIRA, 2009): o valor 

público, as condições de implementação e as condições políticas. Uma vez elaboradas, as 

políticas passam a ser existenciais por meio de ações que materializam a gestão. 

 Portanto, trabalhar com gestão é trabalhar em interação com os partícipes do 

processo. O diálogo, a participação e a vivência das ações democráticas são pontos 

fundamentais, o que não impede de haver sempre conflitos e averiguação de interesses e 

tomadas de decisões contraditórias. Ser tolerante, quando se faz parte da equipe de uma 

gestão, também é necessário. 

 Na educação, existem dois tipos de gestão: a Gestão Educacional e a Gestão 

Escolar, conforme afirma Vieira (Ibidem, p. 26), 

 

(...) gestão educacional refere-se ao âmbito do(s) sistema(s) educacional(is) e a 

gestão escolar, aos estabelecimentos de ensino. A gestão democrática, (...) constitui-

se um “eixo transversal” que pode estar presente (ou não) em uma outra esfera. 
 

  

A gestão democrática, que é um princípio educacional previsto na lei, deve 

abarcar em suas ações, tanto no sistema macro (gestão educacional) quanto no sistema micro 

(gestão escolar), valores relacionados à participação dos profissionais da educação na 

elaboração de projetos e à participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares 

ou equivalentes - LDB, Art. 14.  

No Brasil, especificamente, o processo de democratização da gestão escolar ganha 

força na década de 1980, que, como foi exposto anteriormente, apresentou momentos de 

inúmeras manifestações sociais e políticas. Entretanto, o discurso ideológico da época tratava 

da estrutura democratizante da escola como algo que efetivasse, naquele contexto pós 

ditadura, a universalização da escola pública em busca de uma escola que abarcasse toda a 

população, inclusive a de baixa renda. Ao refletir sobre os aspectos que favoreceram a 

tendência democratizante tanto da sociedade quanto da escola, percebe-se que poucas são as 



 

propostas que instigam este pensamento democrático sob uma nova visão, ou sob outro 

direcionamento. 

 

Não desmerecendo a importância da universalização do ensino, os agentes escolares 

e os que direcionam a educação brasileira não poderiam deixar de lado a urgente 

implantação de medidas que promovam à democratização das relações envolvendo a 

organização e o funcionamento das instituições de ensino, facilitando desta forma a 

partilha de poder entre escola e comunidade em geral. (PARO, s/d, p.1) 

 

 

De acordo com alguns estudiosos da educação, como Lück (2006), Libâneo 

(2004), Paro (s/d), Hora (1994), as instituições de ensino podem propiciar o antes exposto por 

intermédio da participação efetiva dos que têm relações diretas ou indiretas com o sistema 

educacional. Para esses estudiosos, os mecanismos coletivos de participação podem 

redirecionar o modelo educativo que permeia o ambiente das escolas. Dentre os mecanismos, 

podemos citar a eleição direta para a escolha de gestores, a formação dos conselhos escolares 

e a elaboração coletiva da proposta pedagógica. 

Consoante o exposto, pensar em um paradigma de gestão democrática remete-nos, 

por um lado, a refletir que esse tipo de democracia dar-se-á através de eleições para escolhas 

dos dirigentes escolares – mas em que existe uma incógnita: se estas eleições têm a serventia 

de legitimar o poder, de burocratizar a dominação, ou constituem-se verdadeiramente como 

uma ação em busca da autonomia e delegação de poderes; por outro, que nos cargos em que 

há indicação ou nepotismo, podemos comparar estes processos à dominação patriarcal em que 

“o senhor que garante a legitimidade estatui as regras”, determina o que tem de ser feito.  

É nesse dilema que a democracia na gestão escolar se enquadra. Até que ponto é 

possível ter autonomia e democracia nas tomadas de decisões no âmbito da escola? Os 

sujeitos envolvidos no processo educativo estão aptos a praticar a democracia no seu sentido 

pleno? Como pode haver autonomia e democracia numa sociedade heterônoma sem 

apresentar indicadores consistentes de transformações? 

Essas questões inquietam estudiosos que veem na educação a inexecutabilidade da 

gestão democrática no ensino público. Castoriadis (1979) chama a atenção para a autogestão 

que se caracteriza pela tomada de decisão através da coletividade. 

 

Uma sociedade autogerida é uma sociedade onde todas as decisões são tomadas pela 

coletividade que é, a cada vez, concernida pelo objeto dessas decisões. Isto é, um 

sistema onde aqueles que realizam uma atividade decidem coletivamente o que 

devem fazer e como fazê-lo nos limites exclusivos que lhes traçar sua coexistência 

com outras unidades coletivas. (CASTORIADIS, 1979, p. 212) 

 

 



 

A proposta de autogestão para este pensador é o que caracteriza a democracia. 

Quando os indivíduos são capazes de autogerir-se, estão aptos a tornarem-se democráticos. 

Contudo, dar oportunidade para que todos participem das tomadas de decisão, sem a 

imposição e o monopólio do Estado, não significa a ausência de ordem, ou ausência de leis, 

mas que estas devem ser elaboradas por todos; assim, todos possuem deveres e obrigações. 

Essa proposta de autogestão tem-se integrado, ultimamente, não apenas como uma das 

alternativas de democratizar a gestão escolar como também os mais diversos tipos de relação 

de poder. A proposta de autogestão é fascinante, embora haja uma improbabilidade de 

concretização, visto que essa proposta requer um respectivo preparo dos sujeitos que possam 

vir a aderir a este tipo de atitude e pensamento; do contrário, prevalecerá o ditame em que uns 

dirigem e outros executam as decisões. 

É imprescindível salientar que em um país como o Brasil, os traços deixados pelas 

formas de (re)produção do período colonial inevitavelmente dificultam o processo de 

autonomia e de autogestão. Para Castor (s.d.), 

 

(...) em um país colonizado, as referências fundamentais da população e de suas 

elites vêm do colonizador, e o funcionamento da burocracia pública é moldado, de 

maneira mimética e mecânica, pelos valores, estruturas e práticas administrativos da 

metrópole (p. 25).  

 

 

O poder de decisão, na esfera brasileira, encontra-se nas mãos da burocracia 

federalista. A descentralização e a autonomia gestionária ainda não fazem jus ao panorama 

educacional nacional atual. Apesar dos discursos e das lutas constantes pela democracia, nos 

mais diversos setores da sociedade, parecem conexas a premissa histórica colonial e a falsa 

verdade de que vivemos em uma democracia representativa pluralista, “cujas decisões 

alocativas mais importantes não são tomadas pelos representantes eleitos da população e sim 

por um núcleo tecnoburocrático (...) imune ao controle social e político.” (Op. cit. s. p.). 

Se voltarmos essas considerações para o contexto escolar, veremos que a cada 

instante são instituídos mecanismos que têm o objetivo de tornar “transparente” a participação 

coletiva dos membros envolvidos na comunidade educativa como forma de democratizar a 

gestão. Dentre esses, podemos citar os Conselhos Escolares, que foram implementados na 

década de 1980 em busca da participação da sociedade civil na elaboração e na execução do 

Projeto Educativo das instituições de ensino na perspectiva de dar transparência e de 

democratizar a gestão escolar. 



 

Quando falamos em Conselho Escolar, é importante salientar que, apesar das 

divergências e dificuldades encontradas para efetivar suas funções, um aspecto deve ser 

destacado: é possível e imprescindível, por intermédio deste, haver a participação fundada no 

exercício do diálogo entre as diversas partes que o compõem. Promover momentos de 

cooperação, discussão e debate sobre o respectivo assunto é de fundamental importância nos 

Conselhos Escolares. Segundo Bannell (2006 p. 52), 

 

(...) o agir comunicativo estabelece uma relação reflexiva com o mundo, na qual a 

pretensão de validade levantada em cada enunciado deve ser reconhecida 

intersubjetivamente, para isso acontecer, o falante depende da cooperação dos 

outros. 

 

 

Portanto, não é interessante estabelecer a implantação de práticas participativas 

pautadas no autoritarismo em que um tem o poder de decisão e os demais apenas concordam 

com as normas impostas. Para que o processo participativo flua com eficácia nos Conselhos 

Escolares, é necessário dialogar e permitir que todos participem das decisões com suas ideias 

e opiniões, no sentido de elaborar propostas coerentes com a realidade escolar da comunidade 

assistida pela instituição.  

Nos estudos de Lück (2006), o Conselho Escolar deve ser um mecanismo que 

auxilie na tomada de decisão com o objetivo de ajudar os estabelecimentos de ensino em 

todos os aspectos através da participação de pais, professores e funcionários. Desta forma, a 

escola tem a oportunidade de resgatar os seus valores e suas culturas e pode contribuir para 

que os alunos sejam atendidos em todas as suas necessidades educacionais, os pais passem a 

participar do processo formativo dos filhos, projetos possam ser elaborados em parcerias para 

melhorar a aprendizagem e a formação do cidadão. Muitos são os pressupostos que podem ser 

elencados nos encontros entre os representantes do Conselho Escolar.  

Essa troca constante de experiências e de diálogo nos grupos sociais, no nosso 

caso na escola e especificamente no Conselho Escolar, encontra-se na teoria de Habermas 

(1975). Este busca resgatar o potencial emancipatório da razão comunicativa – fundada na 

linguagem e na busca do consenso entre os indivíduos, por intermédio do diálogo – 

encontrada na esfera cotidiana do “mundo da vida”. É na ação comunicativa que a escola, 

através dos mecanismos de gestão democrática, é capaz de ultrapassar as barreiras tradicionais 

através da participação e do diálogo. 

Em suma, a partir dos mecanismos de participação, como acreditam alguns, tendo 

como exemplo o Conselho Escolar, é possível criar canais de articulação entre a escola e a 



 

comunidade. A imagem da escola deve ser preservada sob o aspecto de compartilhamento de 

valores, de respeito mútuo e de interação. Neste aspecto, a participação influi 

significativamente na democratização da gestão e na melhoria das práticas pedagógicas. 

Entretanto, esses mesmos mecanismos podem ser utilizados para consumar ainda mais o 

poder e o controle focado nas intenções de quem quer manipular as decisões e trilhar 

caminhos baseados nos próprios interesses. Sabemos que, nos mecanismos coletivos de 

gestão, como o Conselho Escolar, em que muitos dos seus membros são indicados ou 

“influenciados” por diretores ou técnicos, alguns processos eletivos são apenas formais, não 

se constituindo uma cultura política. Tais relações e processos políticos são em muitos casos 

relações de favores e hierarquizados. Ou seja, a existência ou constituição de órgãos 

colegiados não expressa necessariamente uma ordem democrática entre iguais. 

Destarte, é possível detectar aspectos importantes de teorias e pensamentos que 

podem se relacionar à gestão democrática do ensino. Neste sentido, o trabalho explícito 

configura-se na premissa de que apesar dos desafios encontrados é possível exercer práticas 

democráticas através de mecanismos que viabilizem uma concepção crítica e reflexiva, 

principalmente nas discussões e debates pedagógicos que norteiam as práticas pedagógicas 

das escolas. 

Partindo do exposto, não se pode resumir a democracia na gestão escolar a meras 

formalizações de documentos que tendem a legitimar o que a lei exige. As mudanças 

institucionais que vêm ocorrendo ao longo das últimas três décadas no Brasil são objeto de 

contradições; e é importante destacar este cenário para se ter clareza de que não se trata de 

uma ruptura repentina, mas de algo processual. Nos sistemas de ensino, é significativo que se 

vise à capacidade da autonomia, da participação e da democratização, para que ocorram 

mudanças efetivas no sistema educativo, o que exigirá uma ruptura da heteronomia individual 

e social da ordem de autoridade nas suas mais variadas dimensões sociais e não apenas na 

educacional. Essa capacidade deve ser estimulada para se chegar a um dos objetivos da 

educação, que é formar cidadãos críticos, participativos e pensantes. Entretanto, vimos que 

existem sérias dificuldades que interferem na tão almejada transformação do sistema 

educacional que se paute em caracteres democráticos. As políticas públicas existentes na área 

educacional versam em suas entrelinhas um modelo imaginário instituído pelos poderes 

públicos como forma de tornar concretos e efetivos os processos democratizantes. 

Buscando o entendimento dessas políticas, descrevemos, abaixo, o discurso 

imerso nos documentos legais do governo que enfatizam a gestão democrática no ensino 

público e que o município de Santa Cruz do Capibaribe implementa. Acreditamos que até a 



 

própria existência de um corpo legal-administrativo para “implementar” a democracia e 

participação já é um contrassenso, é a forma de instauração da relação do Estado com a 

sociedade civil. 

 

 

 

2.4 POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

2.4.1 Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 

 

 

O referido decreto se enquadra na categoria de gestão participativa e dispõe sobre 

a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Esta política foi 

elaborada pela União, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados 

e a participação das famílias e da comunidade mediante programas e ações de assistência 

técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 

básica. O presente decreto, no capítulo I, inciso XXII, implementa uma diretriz que busca 

promover a gestão participativa nas redes de ensino. 

Este decreto está sendo implantado nos municípios brasileiros, inclusive no 

envolvido neste trabalho dissertativo. Os municípios, atendendo a determinação do Decreto, 

criaram o PAR – Plano de Ações Articuladas. 

 

 

2.4.2 PAR – Plano de Ações Articuladas 

 

 Documento elaborado e proposto pelo Ministério da Educação que busca a 

efetivação de atitudes participativas e de gestão democrática. Este plano concentra-se na 

melhoria gradativa dos resultados educacionais e tem o aluno como o centro de todas as 

decisões. Assim, seu principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento de aprendizagens, 

habilidades e competências, atitudes e valores necessários para a sua formação integral. 

Quando fazemos uma análise acerca dos representantes do PAR, percebemos, no 

município pesquisado, que há uma grande presença de pessoas que estão ligadas diretamente 



 

ao governo. O decreto elaborado pelo Ministério da Educação diz que para a construção dos 

programas e ações de assistência técnica e financeira, deve haver a participação das famílias e 

da comunidade, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. 

Nestes trâmites, cabe-nos levantar a seguinte questão, apesar de não termos tratado na 

pesquisa sobre esta relação social-educacional: até que ponto as famílias e as comunidades 

têm participado da elaboração das políticas públicas como forma de promoção da gestão 

participativa? É importante para o governo permitir a participação deste público intrínseco na 

lei? 

Como se verá mais adiante, uma das formas de vínculo, mediação da escola com a 

comunidade, é com o líder comunitário, que tem ligações partidárias fundadas no favor e na 

dependência – uma das diretoras foi indicada ao prefeito pelo líder comunitário. Não podemos 

fazer afirmações categóricas, por não termos nos dedicado a esse caso, mas, sem dúvidas, um 

desses vínculos são o favor e a dependência política. A própria história do poder político local 

mostrar-nos-á o quanto é significativo a relação hierarquizada, de favor e do familismo. 

 

 

 

2.4.3 Plano Nacional de Educação - PNE 

 

 

 A Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de Educação -  

PNE. Este importante documento foi fruto de uma luta histórica. Desde o Movimento da 

Escola Nova no Brasil, com as reivindicações dos Pioneiros da Educação, pensava-se na 

estruturação de um documento que versasse sobre os fins da educação brasileira. Essa luta se 

concretizou com o Manifesto dos Pioneiros, mas só agora é que o governo apresenta a 

sociedade educativa o Plano Nacional de Educação. Nesse Plano, encontramos pontos 

importantes que tratam da gestão democrática do ensino público.  

 O Plano Nacional de Educação, com vigência de dez anos a contar da data de sua 

aprovação, tem como objetivos primordiais a: 

 Elevação global do nível de escolaridade da população; 

 Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

 Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com 

sucesso, na educação pública; 



 

 Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo 

aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos 

escolares equivalentes. 

Na parte referente às diretrizes para a gestão e o financiamento da educação, o 

PNE define que se deve promover a efetiva desburocratização e descentralização da gestão 

nas dimensões pedagógica, administrativa e de gestão financeira, devendo as unidades 

escolares contar com repasse direto de recursos para desenvolver o essencial de sua proposta 

pedagógica e para despesas de seu cotidiano. Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada 

sistema de ensino há de implantar a gestão democrática em nível de gestão de sistema na 

forma de Conselhos de Educação que reúnam competência técnica e representatividade dos 

diversos setores educacionais; em nível das unidades escolares, por meio da formação de 

conselhos escolares de que participe a comunidade educacional e formas de escolha da 

direção escolar que associem a garantia da competência ao compromisso com a proposta 

pedagógica emanada dos conselhos escolares e a representatividade e liderança dos gestores 

escolares. 

Dentre os objetivos e metas voltados para a gestão democrática destacam-se: 

 Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino público, com 

a participação da comunidade. 

 Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis, 

que estimulem a iniciativa e a ação inovadora das instituições escolares. 

 Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de recursos para as 

atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco na 

aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade. 

 Elaborar e executar planos estaduais e municipais de educação, em consonância com este 

PNE. 

 Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e na execução de sua proposta pedagógica. 

 Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas e ampliar sua autonomia 

financeira através do repasse de recursos diretamente às escolas para pequenas despesas 

de manutenção e cumprimento de sua proposta pedagógica. 

 Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam formação 

específica em nível superior e que, no final da década, todas as escolas contem com 



 

diretores adequadamente formados em nível superior, preferencialmente com cursos de 

especialização. 

Como se vê, apesar de nas suas formulações aparecer apoio e asseguramento às 

escolas, o Estado tenta instaurar no papel “normas de gestão democrática” e desenvolver um 

“padrão de gestão”. 

No ano de 2009, O PNE completa oito anos de vigência. No artigo 2º da lei 

10.172, fica determinado que a partir desta Lei os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão, com base neste documento, elaborar seus planos decenais. Até o presente, muitos 

municípios brasileiros não elaboraram seus planos. É o caso de Santa Cruz do Capibaribe, que 

mesmo tendo realizado uma Conferência no ano de 2007 para elaboração do seu Plano 

Municipal de Educação não conseguiu concretizar a iniciativa e até o momento não 

oficializou a vigência do mesmo.  

 Diante do exposto, é importante pensarmos sobre a efetiva atuação das políticas 

públicas na sociedade. Em um país como o Brasil, onde as desigualdades sociais são visíveis 

e constantes os indicadores de corrupção na política nacional, as políticas públicas passam a 

ser privilégio de poucos. Não existe universalidade de acesso, as prioridades do governo nem 

sempre são as prioridades do povo. A maioria da população, que depende das políticas 

públicas, não tem seus direitos respeitados, assim como não tem voz para reivindicar a 

participação nas elaborações das políticas do governo. 

 Observamos que nas propostas governamentais elencadas anteriormente existe um 

discurso espúrio de que existem inclusão e participação social na composição das políticas 

públicas pelo cidadão. Com este discurso, fica mais fácil justificar a ineficácia da atuação das 

políticas públicas na sociedade. Tendo o cidadão como um sujeito que participa da elaboração 

e acompanhamento das propostas sociais de governo, caso haja fracasso, este se deve à falta 

de empenho individual do cidadão e não da efetividade das políticas públicas. Ainda em 

relação ao fracasso das políticas públicas, Faleiros (1991, apud MENDES, 2009, p.87) afirma 

que 

 

Não prevalece o direito de acesso universal do cidadão aos serviços, mas um sistema 

clientelístico de favores e vantagens. Os benefícios surgem como vantagem pessoal, 

como favores do Estado, e quem os obtém parece ficar devendo uma obrigação a 

quem os presta. Esta obrigação pode justificar até o atrelamento do voto em futuras 

eleições. 

 

 

 Como foi visto em discussões anteriores, os organismos internacionais também 

são responsáveis pelo fracasso das políticas públicas. Quanto à educação, as tão sonhadas 



 

participação e gestão democrática, idealizadas pelo movimento progressista, não conseguiram 

até o instante assumir uma postura verdadeiramente atuante, o que gera um insucesso na 

gestão educacional pública. Desta forma, a educação encontra-se limitada às classes 

dominantes, que constantemente dependem do sistema capitalista e neoliberal. 

 A luta pela democratização no Brasil tem-se materializado nos papéis e 

documentos legais – que foram expressões da luta dos movimentos sociais que desembocou 

na constituição de 1988 e LDB – com todas as críticas que se possam fazer. Contudo, esta luta 

não se transformou em rupturas do imaginário patrimonial, que na linguagem maussiana seria 

a permanência de uma dádiva instrumental como “rocha humana”. Em nosso entendimento, 

não são contradição um discurso e dispositivos democráticos convivendo com práticas 

antidemocráticas. Sander (1995) já nos alertou sobre a prevalecência no Estado brasileiro do 

formalismo: domínio dos papéis e da burocracia no seu fazer institucional. 

 Portanto, abordaremos, nas discussões posteriores, o sistema político educacional 

nos processos macro e micro. Macro, quando nos referirmos à Política Educacional vigente no 

país, que determina as iniciativas do Poder Público em educação; micro, quando examinarmos 

as ações das políticas públicas do governo na aplicabilidade das Políticas Educacionais. 

Dando início a essas análises, descrevem-se abaixo algumas políticas públicas aplicadas no 

município de Santa Cruz do Capibaribe em relação à Gestão Democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – SIGNIFICAÇÕES DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 BREVE HISTÓRICO ECONÔMICO-POLÍTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

 

O município de Santa Cruz do Capibaribe, situado no agreste setentrional de 

Pernambuco, dispõe de um fator econômico que o diferencia dos demais municípios 

interioranos do Estado. Com uma população de aproximadamente 74.000 habitantes
7
, Santa 

Cruz do Capibaribe destaca-se pela confecção de roupas e por um mercado interno que 

exporta mercadorias para o Brasil e para países vizinhos. 

Em meados de 1750, com a vinda do português Antônio Burgos para moradia nas 

margens do Rio Capibaribe, surgem os primeiros habitantes que compõem a formação do 

povo santa-cruzense. Apenas na década de 1950, Santa Cruz do Capibaribe
8
 se emancipa e 

passa a construir sua história independentemente do município que ora a dominara, 

Taquaritinga do Norte, situado ao leste. Desde a sua emancipação, onze prefeitos foram 

eleitos pelo povo para exercer mandato no município. 

Não pretendemos contar a história política de Santa Cruz, pois o material 

disponível para pesquisa é insuficiente e irrisório. Apontaremos apenas alguns pequenos 

momentos da sua história, extraídos principalmente do jornal Diário de Pernambuco – do que 

foi possível coletar para uma dissertação de mestrado. Ainda está por se fazer a sua história. 

Apesar do aspecto ressaltado, as informações que se seguem nos possibilitarão compreender 

os limites das transformações dos discursos (do autoritário para o democrático), pois as forças 

políticas que dominarão a prefeitura se reversarão entre os defensores do período dos militares 

e dos populistas (PSB). Vejamos agora, o quadro abaixo, apresentando os prefeitos deste 

município: 

                                                
7 Segundo dados do IBGE, Contagem da População 2007 e estimativas da População 2007. Publicada no Diário 

Oficial da União de 05/10/2007. 
8A data de emancipação do município corresponde ao dia 29 de dezembro de 1953, a lei que embasa sua 

fundação é a de nº. 1.818 – Lei Estadual. 



 

 

Ano de 

início do 

mandato 

Prefeitos Partidos Atividade antes do 

mandato 

Término 

do 

mandato 

1953 Tenente Teófanes Ferraz 

Torres Filho 

PSD Tenente 1954 

1954 João Deodato de Barros PSD Agricultor/Comerciante 1955 

1955 Raimundo Francelino Aragão PSD Comerciante/Motorista 1959 

1959 Pedro da Silva Neves PSD Comerciante 1963 

1963 Raimundo Francelino Aragão PSD Comerciante/Motorista 1968 

1969 José Pereira de Assunção ARENA Padre 1972 

1973 Brás de Lira ARENA Comerciante 1976 

1977 José Pereira de Assunção ARENA Padre 1982 

1983 Augustinho Rufino de Melo PSD Comerciante 1988 

1989 Ernando Silvestre da Silva PFL Comerciante 1992 

1993 Raimundo Francelino Aragão 

Filho 

PSB Médico 1996 

1997 Ernando Silvestre da Silva PFL Comerciante 2000 

2001 José Augusto Maia PSB Comerciante 2004 

2005 José Augusto Maia PMDB Comerciante 2008 

2009 Antônio Figueirôa de 

Siqueira 

PTB Comerciante Atual 

 

Ilustração 2 – Tabela dos Prefeitos de Santa Cruz do Capibaribe 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PE 

   

A partir da análise da tabela apresentada, percebemos que até a década de 1980 o 

sistema político da cidade era conduzido pelo discurso presente no contexto da Ditadura 

Militar. Nos estudos realizados com o auxílio de jornais da época, veremos mais adiante que 

algumas ações contribuíram para que chegássemos a esse pressuposto. Com o governo de 

Raimundo Francelino Aragão Filho, em 1993, o município passa a vivenciar um imaginário 

democrático instituído pelo novo ideário político voltado para o discurso democrático e 

participativo. Esta época é a do presidente da República Fernando Henrique Cardoso, época 

das reformas do Estado e do discurso de participação, de a administração ser chamada de 

gestão.   

Até a década de 1990, os prefeitos eleitos faziam parte dos partidos de direita. No 

ano de 1996, assume o cargo o então defensor do socialismo e integrante do partido de 

esquerda, o senhor Raimundo Francelino Aragão Filho. No ano de 2000, o poder volta às 

mãos do prefeito Ernando Silvestre da Silva, que permanece no cargo por mais quatro anos, 

até a chegada do prefeito de oposição, José Augusto Maia, que ocupa a prefeitura por oito 



 

anos e tem seu trabalho continuado por seu sucessor, Antônio Figueirôa de Siqueira, que foi 

seu vice no mandato de 2004 a 2008.    

Analisando o quadro anterior, do período democrático, tivemos dois prefeitos do 

PFL (partido dos governadores Roberto Magalhães, Marco Maciel etc.), perfazendo 8 (oito) 

anos; dois do PSB (partido do governador Miguel Arraes), perfazendo oito anos; um do 

PMDB (do governador Jarbas Vasconcelos) e um do PTB, perfazendo 4 (quatro) anos. 

De cidade de clima árido e seco, Santa Cruz do Capibaribe passou a ser polo da 

moda e da indústria têxtil. Uma história econômica e social que teve sua gênese na fabricação 

de alpercatas e posteriormente na confecção de colchas de retalhos vindos do sul do país. A 

indústria de confecções foi crescendo até que um grande número de pessoas chegou ao 

município de Santa Cruz do Capibaribe e nele fizeram fortuna. A “Terra da Sulanca” se 

estabelecia e chamava a atenção por conseguir superar a seca nordestina que assolava esta 

região. Da escassez de água para a fartura na exportação de roupas e artigos têxtil: fenômeno 

conhecido pelos moradores do município como “o milagre da sulanca”. Atualmente, é 

considerado uma das melhores cidades, economicamente falando, de médio porte, situada no 

estado de Pernambuco. Para Araújo (2008), Santa Cruz do Capibaribe é considerada uma 

cidade de Primeiro Mundo em matéria de emprego e renda; é um exemplo de 

desenvolvimento para o Nordeste e para o Brasil. 

A indústria e o comércio de confecções de diversos tipos são a base da economia 

da cidade, além da comercialização de tecidos, retalhos e aviamentos. A economia da cidade 

cresceu no último ano mais de 40%, embora a participação da economia da cidade no PIB do 

Estado represente apenas 0,45%. É significativo lembrar que se trata de uma economia 

localizada no setor informal, onde os registros de produção não são amplamente expressos 

nos dados oficiais (CONDEPE/FIDEM, 2004). 

 Por ser uma cidade com um diferencial singular, Santa Cruz do Capibaribe 

apresenta-se, no mercado de trabalho, como um grande pólo industrial e comercial. Nesse 

contexto, todos os que nela habitam têm uma renda considerável. O índice de desemprego é 

inferior ao de outras realidades brasileiras, principalmente as cidades que se encontram no 

Nordeste.  

De um lado, uma economia fortíssima e de exemplo nacional, de outro a 

precariedade nas estruturas políticas e sociais. O quesito educação formal não faz parte do 

contexto histórico da cidade. Apenas há pouco tempo alguns empresários da cidade têm 

investido em mão-de-obra qualificada e especializada. Para um dos grandes estudiosos da 

cidade de Santa Cruz do Capibaribe, o doutorando Marcelo Clemente, o efeito colateral desta 



 

seara econômica é a pouca atenção dada à educação. Lê-se em depoimento no seu blog 

particular: 

 

O efeito colateral da pouca atenção à educação se reflete no trânsito caótico, na 

política partidária imatura, na falta de uma política de coleta de lixo seletiva, na 

desatenção às questões ambientais, na ausência de programas de incentivo à cultura, 

na carência de ambientes urbanos que favoreçam o lazer e a prática de esportes, na 
falta de responsabilidade social das empresas (salvo raras exceções). Apesar das 

adversidades naturais (climática, hídrica, geográfica) conseguimos realizar uma 

grande façanha desejável por todas as cidades do mundo: oferecer trabalho e renda 

para todos. Em um contexto de crise econômica e financeira global, em que o 

capitalismo precisa ser redesenhado, talvez seja um momento favorável para nossa 

cidade dar outro salto, o da educação e da cultura. (CLEMENTE, 2009) 

 

 

A desvalorização educacional presente no contexto sociopolítico da cidade faz 

parte de um longo percurso histórico. Mas, quando se trata da história da cidade, poucas são 

as bibliografias existentes. Nesse aspecto, realizamos uma pesquisa em que levantamos dados 

com respaldo em noticiários de tiragem estadual. Nessa seara de artigos e reportagens, foi 

possível reconstruir a história da cidade e adentrar no imaginário democrático interiorizado 

pela política local. 

Vimos que o desenvolvimento econômico em santa Cruz não acompanhou o 

“desenvolvimento” político. As forças políticas locais das famílias se revezaram 

constantemente entre elas. Deter-nos-emos agora aos aspectos históricos propriamente ditos, 

já expondo alguns itens na seção anterior, mostrando os aspectos políticos e do poder local 

historicamente. 

 

 

  

3.2 PEQUENA HISTÓRIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CONTADA PELOS 

NOTICIÁRIOS  

 

 

 A história de Santa Cruz do Capibaribe, desde a sua emancipação política, ainda é 

carente de materiais bibliográficos, o que nos leva a construir um percurso histórico a partir 

de um dos principais  meios de comunicação do Estado de Pernambuco e mais antigo jornal 

da América Latina, fundado em 1825 , o então conhecido Diário de Pernambuco.  

 No decorrer das pesquisas realizadas nas matérias de jornais, conseguimos 

sistematizar e ampliar nossa visão acerca dos processos políticos, econômicos e sociais que 



 

permeavam as movimentações históricas da cidade. Assim, foi possível perceber o município 

a partir de uma visão macro e microssocial, respaldada por importantes marcos ocorridos no 

contexto nacional. 

 No ano de 1988, o país passava por um processo de redemocratização em que os 

movimentos populares reivindicavam a participação e o controle social nas políticas públicas, 

efetivando definitivamente os direitos sociais dos cidadãos brasileiros. Na educação, diversos 

benefícios passariam a ser considerados, como a aprovação da Constituinte de 1988. A 

universalização, gratuidade e obrigatoriedade do ensino público foram um dos marcos 

presentes na Carta Magna. Os prefeitos que governavam Santa Cruz do Capibaribe neste 

período foram Augustinho Rufino (PSD, 1983), partido que foi extinto com o golpe militar, e 

Ernando Silvestre (PFL, 1989-1993), grupo político que apoiou a ditadura. Ou seja, parte do 

período da redemocratização brasileira da cidade foi governada por representantes do 

autoritarismo. 

Em contrapartida, o município de Santa Cruz do Capibaribe passa por uma crise 

política que envolve o partido que por duas décadas dominou o sistema político da cidade. 

 Com a chegada da frente popular (PMDB – Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro), os líderes políticos da cidade que governavam no ano de 1988 sentem-se 

ameaçados e de imediato tomam providências repressivas através do acionamento da Polícia 

do Estado. Segundo as próprias palavras do prefeito da época, Augustinho Rufino de Melo, 

em entrevista ao Diário de Pernambuco
9
, de 13 de dezembro de 1988, 

 

[...] se a Polícia do Estado não contiver os exaltados ele terá que pedir providências 

à Polícia Federal, temendo que algo mais grave possa acontecer a qualquer hora 

porque os policiais locais estão cedendo aos políticos do PMDB derrotados em 

Santa Cruz do Capibaribe.    

 

 Passada a crise política, agora no início da década de 1990, a estrutura econômica 

mundial passa por dificuldades ligadas às crises de origem financeira. No Brasil, com a 

recessão e a implantação de programas de combate a inflação e abertura comercial, registrou-

se uma considerável desaceleração econômica, o que implicou a elevação da taxa de pobreza 

(POCHMANN, 2009). 

  É possível visualizar estes índices, principalmente na década de 1990, a partir do 

gráfico elaborado pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

                                                
9 Reportagem retirada do jornal Diário de Pernambuco. Referência: Crise política agita município. Diário de 

Pernambuco, Recife, 13 de dezembro de 1988, Regional, p. A-14. 

 



 

 

 
 

 

Ilustração 3 – Gráfico Pobreza – pessoas pobres (PO) 

Fonte: IPEA- http://www.ipeadata.gov.br 

 

 

 No mesmo período, o município de Santa Cruz do Capibaribe passa por uma crise 

econômica preocupante. Segundo dados do Diário de Pernambuco
10

, 

 

A recessão e a falta de dinheiro advindas das medidas econômicas do Governo 

Federal conseguiram abalar um dos mais tradicionais comércios do interior de 

Pernambuco: a feira da sulanca,em Santa Cruz do Capibaribe. Considerada uma 
espécie de termômetro para a avaliação de qualquer crise financeira. (CELINA, 

1990, p. A-34) 

 

 

 A crise econômica da década de 1990, afeta também a educação. O contexto 

político e econômico da cidade emerge para uma perda crescente dos recursos financeiros e 

de arrecadação de impostos. Atrasos no repasse de verbas educacionais passam a ser 

constantes. 

 Em 1993, Santa Cruz do Capibaribe comemorou seus quarenta anos de 

emancipação política. Apesar da crise há pouco superada e do clima árido e seco, a Capital 

                                                
10 COSTA, Celina. Feira da sulanca já sente efeitos da crise. Diário de Pernambuco, Recife, 18 de novembro de 

1990, Cidade, p. A-34. 

 



 

da Sulanca volta a ser destaque na economia e passa a ser considerada o Oásis Econômico 

do Nordeste, segundo reportagem do Diário de Pernambuco
11

, de 29 de dezembro de 1993. 

 À época da reportagem, o então prefeito Raimundo Aragão Filho, apesar da 

grande crise de falta de água por que passava a cidade, aproveita o ensejo de emancipação e 

inaugura algumas obras. Dentre elas, podemos destacar como algo importante ao processo de 

democratização e acesso ao ensino público e gratuito: a Praça do Estudante, para encontros 

culturais e artísticos, e a Escola Municipal Professora Maria Lucina Gonçalves, situada no 

bairro Oscarzão, distante do centro da cidade. Vale salientar que a concretização das obras 

deu-se em parceria e total apoio do deputado federal Miguel Arraes, que sempre foi um 

político presente na cidade. 

 Em 1994, o perfil econômico da cidade melhora e mais uma vez é destaque nos 

noticiários. Santa Cruz do Capibaribe aparece na mídia como o maior centro abastecedor do 

Nordeste, perdendo apenas para São Paulo
12

. 

 Com a mídia publicando artigos sobre a excelente economia santa-cruzense, 

empresas conhecidas nacionalmente passam a prestar assistência para dar equilíbrio à 

economia. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) foi um 

desses exemplos. Em 1994, segundo informações do Diário de Pernambuco, de 10 de junho 

de 1994, “esse fantástico comércio é capaz de movimentar US$ 50 milhões por mês, gerar 

100 mil empregos diretos [...].” 

O processo político instituído no município de Santa Cruz do Capibaribe passou 

por diversas nuances e ideologias através de seus governantes. 

Em 1996, a política da cidade se pauta nos caracteres socialistas, defendidos pelo 

prefeito Raymundo Francelino Aragão Filho, que exerceu mandato nos anos de 1996 a 2000. 

Este governo se autointitulava socialista, concreto, claro e justo.
13

  

 O referido prefeito apresentava um discurso em defesa da tese socialista, 

considerando-se aberto e justo para com a população, que, segundo ele, era carente por fazer 

parte do Nordeste brasileiro. 

 Médico e filho do fundador de Santa Cruz do Capibaribe, Raymundo Francelino 

Aragão Filho se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) por insistência de um primo.  

                                                
11 Santa Cruz, 40 anos de emancipação, Diário de Pernambuco, Recife, 29 de dezembro de 1993, Regional, p. 

B7. 

 
12 De retalho em retalho, a certeza de um dia melhor. Diário de Pernambuco, Recife, 10 de julho de 1994, 

Economia, p. B5. 
13 Aragão defende tese socialista. Diário de Pernambuco, Recife, 31 de outubro de 1996, Edição Especial, p. F12 

 



 

 Na área da educação, esse governo construiu muros de escolas, salas de aula e 

reformou sete escolas do município – com mobília, instalação de antenas parabólicas, 

aparelhos de televisão e vídeo. 

 Nesse panorama de ações, o governo se considerava progressista e apresentava em 

seus discursos um forte aparato democrático, de participação e satisfação da sociedade quanto 

ao desempenho positivo do seu governo. Esse foi um período em que a mídia foi muito 

utilizada como forma de propagação de um imaginário democrático instituído no município. 

 Apesar de constantes problemas na área da educação se acentuarem, o discurso do 

poder público da cidade, nos últimos oito anos, centrou-se na qualidade da educação e na 

melhoria dos índices em programas avaliativos do Governo Federal. Para um melhor 

mapeamento histórico da educação santa-cruzense, apresentamos a seguir um panorama geral 

do município voltado para o certame educacional. 

Vimos que apesar de poucas informações sobre a história política dos governantes 

há o domínio das famílias na política local – com sua base simbólica no mundo doméstico. 

Veremos agora as políticas propriamente de gestão educacional no município de Santa Cruz 

do Capibaribe - PE.  

 

 

3.3 A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

De acordo com dados do IBGE, do Ministério da Educação e do INEP
14

, no 

município de Santa Cruz do Capibaribe existem 37 (trinta e sete) escolas de Ensino 

Fundamental, sendo 7 (sete) estaduais, 15 (quinze) privadas e 15 (quinze) públicas 

municipais. Nesse contingente de escolas, encontram-se matriculados, aproximadamente, 14. 

961(quatorze mil novecentos e sessenta e um) estudantes e 603 (seiscentos e três) docentes 

atuam nas escolas municipais, estaduais e privadas.  

Durante todo o processo de ensino da cidade, o modelo educacional utilizado foi o 

Sistema Seriado. No ano de 2004 (dois mil e quatro), a Secretaria de Educação do município 

de Santa Cruz do Capibaribe – PE inicia o processo de substituição do regime seriado pelos 

ciclos de aprendizagem. Essa proposta foi estruturada pela equipe pedagógica da Secretaria de 

                                                
14 Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 

2008; (2) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo da 

Educação Superior 2007 

 



 

Educação do Município com a participação de alguns docentes que, juntos, organizaram um 

programa de formação, cujo objetivo centrava-se na discussão de novas formas de 

organização da educação básica e na produção dos instrumentos necessários à implantação 

dos ciclos. 

Todas essas ações foram desenvolvidas durante o ano letivo de 2004 (dois mil e 

quatro), resultando na produção dos seguintes instrumentos
15

: 

 Projeto de implantação do ciclo de aprendizagem: contendo as diretrizes e 

orientações, estratégias, cronograma e embasamento legal teórico. 

 Matriz de competências: a proposta contemplou a definição de competências a serem 

desenvolvidas pelos alunos em cada uma das fases de formação. Esse instrumento 

tinha a pretensão de servir de referência para os professores na identificação das 

competências a serem desenvolvidas pelos alunos, estando diretamente relacionado à 

nova dimensão conferida à prática avaliativa da rede municipal. 

 Referencial curricular: definição de conteúdos e eixos temáticos a serem explorados, 

bem como orientações pedagógicas para o desenvolvimento dos conteúdos a serem 

vivenciados nos estabelecimentos de ensino municipais. 

 Instrumento de acompanhamento: foram produzidos novos diários de classe, fichas 

de acompanhamento e definidos os critérios adotados pela equipe de supervisão para a 

avaliação do processo. 

Com a implantação desse novo sistema, buscou-se o enfrentamento ao fracasso 

escolar e aos altos índices de evasão e repetência, como também substituir as etapas anuais de 

progressão por etapas de ao menos dois anos; fixar objetivos de aprendizagem para cada ciclo 

e capacitar os professores para orientar e facilitar os percursos de formação das crianças. 

Essa foi a principal política de destaque nos últimos anos relacionada ao ensino 

público municipal. Percebemos, nessas iniciativas, aparentemente, um forte pressuposto 

democrático. Principalmente quando o gestor municipal junto com a equipe pedagógica e 

técnica da Secretaria de Educação resolvem quebrar o paradigma do sistema seriado, 

implantando assim um novo sistema que corrobora para o respeito ao tempo de aprendizagem 

da criança, conforme proposta do sistema de ciclos de aprendizagem.  

A implantação desse novo sistema trouxe à tona a autonomia para a elaboração do 

currículo e dos demais documentos que envolvem o sistema educacional das escolas. O 

grande problema, portanto, foi que, apesar da iniciativa de mudança e de perspectiva 

                                                
15 Informações coletadas em textos informais distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação no ano de 2004 

aos professores. 



 

democrática reforçada pelo discurso do gestor municipal de educação, os principais agentes 

deveriam estar conscientes e preparados para o “novo”. Professores e alunos foram pegos de 

surpresa e tiveram que vivenciar esse novo sistema de forma brusca e sem base teórica e 

prática necessária para o bom andamento do processo.  

  A partir da referida iniciativa, deu-se início a outras ações voltadas para 

“melhoria da educação” no sistema municipal de educação, conforme informações a seguir. 

 

 

3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

 

 Quando se fala em Políticas Públicas, vem à mente a imediata relação com 

decretos, leis, estatutos, parâmetros etc. No aspecto educacional, as políticas públicas têm 

direcionamentos dúbios pelos estudiosos da área. Para Vieira (2009), existe diferenciação 

entre Política Educacional (com iniciais maiúsculas) e políticas educacionais (com iniciais 

minúsculas). A autora concorda com o pensamento de Pedro & Puig (1998 apud Op. cit., p. 

22), descrevendo que: 

A Política Educacional (assim, em maiúsculas) é uma, é a Ciência Política em sua 

aplicação ao caso concreto da educação, porém as políticas educacionais (agora no 

plural e em minúsculas) são múltiplas, diversas e alternativas. A Política 

Educacional é, portanto, a reflexão teórica sobre as práticas educacionais (...) se há 

de considerar a Política Educacional como uma aplicação da Ciência Política ao 

estudo do setor educacional e, por sua parte, as políticas educacionais como políticas 

públicas que se dirigem a resolver questões educacionais. 

 

 

 Portanto, a elaboração de políticas públicas suscita a materialização do bem-estar 

social em busca de ações que se caracterizem como universais em benefício de todos os 

cidadãos. Na educação não é diferente. Luta-se por uma igualdade de condições e de 

participação do povo nas propostas governamentais. A gestão democrática da educação tenta 

sobressair através de métodos e execuções de propostas expostas nas leis. A seguir, 

descrevemos uma das políticas públicas vivenciada pelo sistema educacional de Santa Cruz 

do Capibaribe, seguindo as exigências do Ministério da Educação. 

 

 



 

3.4.1 PAR – Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação 

 

 

No ano de 2007, o Ministério da Educação expande para todo o país o PAR – 

Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação, com o suposto objetivo de melhorar os 

índices educacionais a partir do desencadeamento de ações que possibilitam o alcance das 

metas estabelecidas para o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

 Para redação desse documento, fazia-se necessária a elaboração de um diagnóstico 

construído pela equipe da Secretaria Municipal de Educação em conjunto com especialistas 

do MEC. A partir dos dados encontrados neste documento, foi possível fazer um mapeamento 

geral da atual situação do município estudado em relação à educação.  

 Com relação aos dados do município de Santa Cruz do Capibaribe, elencados no 

PAR
16

, foi possível detectar, quanto à Gestão Democrática, que: 

 Todas as escolas possuem o CE – Conselho Escolar. A SME - Secretaria 

Municipal de Educação dá as orientações necessárias para a implantação desse nas escolas, 

entretanto, os integrantes do CE não são totalmente informados de suas atribuições no 

Conselho. A atuação dos CE ainda é precária, necessitando de reuniões mais frequentes e da 

participação de mais segmentos da sociedade civil organizada. Mais de 50% das escolas que 

possuem CE não sabem como conduzir o processo de articulação democrática com a 

comunidade, o que acarreta problemas relacionados à efetivação de ações coletivas. É 

importante destacar que, de acordo com o PAR, muitos CE existem apenas no papel. 

 O Projeto Político Pedagógico, instrumento de participação autônoma e coletiva, 

ainda não é vivenciado por todas as escolas municipais da cidade. A SME articula a 

elaboração e execução dele, respeitando as especificidades de cada escola. 

 A escolha para os dirigentes escolares é feita por meio de indicação. Não existem 

critérios definidos e claros para a escolha da direção das escolas.  

 Quanto ao Plano Municipal de Educação, que estabelece as diretrizes 

educacionais, em especial da atuação do gestor da escola, foi elaborado com a participação da 

sociedade civil, mas aguarda aprovação pelo legislativo e necessita de alguns ajustes. Nessa 

representação, encontram-se: representantes dos gestores escolares, pais, alunos, professores, 

conselhos de escola e equipe da Secretaria Municipal de Educação. 

                                                
16 Documento disponível em: 

http://simec.mec.gov.br/cte/cte.php?modulo=relatorio/par_relatorio_mun&acao=R&ptos... 

 



 

 Os representantes foram escolhidos por gestores de escolas e pela secretária de 

educação. No desenvolvimento da pesquisa de dados, o único documento disponível para 

análise foi o PAR. Quando perguntamos sobre a existência de um regimento interno da 

Secretaria ou sobre o Plano Municipal de Educação, nos foi informado que o primeiro não 

existia e que o segundo encontrava-se em construção.  

Como veremos mais adiante, o organograma (e as reuniões) da Secretaria de 

Educação está montada de forma hierarquizada, não existindo nenhum espaço organizacional 

em que a população tenha voz. Essa possibilidade só é possível de alentar se tomarmos o 

Conselho Municipal como um espaço público. Contudo, pelo domínio das famílias e dos 

grupos políticos locais não é muito provável que isso aconteça. Basta ver que nas formas 

colegiadas formais apenas metade dos Conselhos Escolares está constituída e que as escolhas 

para diretor são por indicação – veremos com mais detalhe esse aspecto vagar com uma 

entrevista direcionada ao diretor de uma escola municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – ESTRUTURA E SENTIDO 

ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Antes de iniciar as reflexões sobre os mecanismos de democratização no 

município pesquisado, faz-se mister uma breve discussão sobre o imaginário social da gestão 

escolar que está diretamente ligado aos mecanismos ora mencionados. Na verdade, inspiramo-

nos no pensamento de Cornelius Castoriadis para realizar nosso estudo.  Não temos a 

pretensão de aplicar seu pensamento rigorosamente, aqui, pela sua própria complexidade. 

 Desenvolver estudos acerca do imaginário não é tarefa fácil. Quando se faz 

alocução da imaginação radical do ser humano singular, da psique, ou da alma, permanece o 

fato de que esta sempre foi ignorada ao longo da história do pensamento filosófico subjetivo. 

Para Castoriadis (1999, p. 241),  

 

As razões desta ocultação estão profundamente enraizadas em nada menos do que a 

heteronomia das sociedades humanas, da qual o pensamento herdado jamais 

conseguiu, nesse terreno, se liberar. 

 

Isso significa dizer que a sociedade não sabe que institui as suas instituições. Elas 

aparecem como dadas, naturalizadas, não passíveis de problematizações. A forma 

patrimonialista é uma dessas manifestações desse imaginário criador. Se podemos 

compreender o Brasil pelo patrimonialismo, nada nos diz porque “seguimos” este caminho – 

não há uma lei que nos imponha esse movimento de institucionalização. Contudo, as 

sociedades estabelecem suas identidades, organizações e instituições. 

 Portanto, por motivos intrínsecos relativos às condições a que está submetida a 

instituição imaginária da sociedade, o sistema escolar passa a fomentar os interesses da 

sociedade capitalista e do Estado intervencionista e, em nosso caso, (re)produzir a lógica 

patrimonialista. Da mesma forma que o “patrimonialismo” é uma criação da sociedade, a 

democracia também o é – criação do ocidente, da sociedade “ocidental”. As suas formas (a 

eleição, sistema eleitoral, educacional etc.) foram “assimiladas” por nós e as instauramos sob 

certas formas que, também, modificam-se com o fazer histórico – superficialmente ou com 

rupturas significativas.  

 Por ser criação, a sociedade passa a ser mantida pelas instituições, cada uma com 

significações específicas e capazes de se autorrenovar, ou de se autocriar. Geralmente, nos 

percursos históricos a que a raça humana se constituiu, podemos encontrar diversos momentos 

de (re)produção e de poder exercidos pela ideologia dominante. 

 A instituição – escola – assume uma postura convergente com o controle exercido 

pelos órgãos de poder do governo, materializando-se a partir do momento em que essas 

práticas autoritárias se fazem presentes nas ações cotidianas do gestor escolar - e do conjunto 



 

da instituição escolar. Contudo, como ela não é apenas reprodução, percebemos a instauração 

de conflitos nas reuniões da Secretaria de Educação com os gestores de escola. 

 Neste contexto, a única forma de libertação para um sistema imerso em condições 

autoritárias e verticalizadas é a capacidade de reflexão e ação crítica com o objetivo de 

extinguir a limitação e o fechamento de ideias, possibilitando a soltura de tendências 

enclausurantes.  

 

A reflexão é, portanto, definível como o esforço para romper o fechamento em que 

estamos,a cada vez, como sujeitos, que esse fechamento venha de nossa história 

pessoal ou da instituição social-histórica que nos formou, isto é, nos humanizou. 

Nesse esforço, a imaginação desempenha um papel central, já que o questionamento 

das “verdades estabelecidas” não é, nem pode ser jamais questionamento vazio, mas 

está sempre acoplada com a afirmação de novos termos/figuras do pensável criadas 

pela imaginação radical e sujeitas ao controle da reflexão, o todo sob a égide de um 
novo “objeto” de investimento psíquico, objeto não-objeto, objeto invisível, a 

verdade. Verdade, não como adequação do pensamento e da coisa, mas como o 

próprio movimento que tende a abrir brechas no fechamento em que o pensamento 

sempre tende a se enclausurar novamente. (CASTORIADIS, 1999, p. 294)  

 

Contudo, esta contradição (o fechamento e a necessidade de abertura) encontra-se 

no interior da instituição: discursa-se uma vertente democrática e autônoma, porém na sua 

alma (a instituição) e seu corpo (a organização) prevalece a lógica patrimonial. Sendo assim, a 

organização da Secretaria Municipal de Educação é verticalizada, fragmentada das suas partes 

não conectadas, em nossa “tradição”, personalizada na secretária e no prefeito. Conferir 

adiante os depoimentos nos jornais sobre a relação da secretária com a política, o prefeito e a 

comunidade – que contrastam com a possibilidade de instauração da democracia. A política 

de democracia para se efetivar precisa alterar a estrutura da organização, neste caso aqui, da 

Secretaria de Educação: personalizada e verticalizada. 

 Assim, o espaço educativo, escola e órgão de educação estão repletos de objetos 

que fazem parte do imaginário democrático e autoritário. Se de um lado é notória a existência 

de um imaginário dotado de autoritarismos e permissividade de poder (a própria estrutura 

organizacional e as relações sociais estabelecidas), por outro, os próprios sujeitos envolvidos 

no processo educativo, tentam, a cada momento, trazer para o âmbito das instituições 

mecanismos democráticos que se devem fazer presentes na gestão pública, especialmente na 

gestão escolar. A seguir far-se-á uma breve apresentação da estrutura organizacional das 

instituições pesquisadas, no intento de conhecermos mais profundamente o campo 

pesquisado. 

 

 



 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – PE 

 

  

 A educação do município de Santa Cruz do Capibaribe, no decorrer da história da 

cidade, sofreu mudanças decorrentes dos processos histórico, econômico e político. 

Inicialmente, na década de 1850, após a emancipação política, as escolas funcionavam nas 

residências das professoras, pois não havia prédios públicos suficientes. Essa situação 

perdurou até a década de 1970. Até o ano de 1986 não havia Secretaria Municipal de 

Educação, mas existia o OME – Órgão Municipal de Educação, vinculado à Prefeitura da 

cidade. Os trabalhos do OME eram realizados em uma pequena garagem alugada por trás da 

Prefeitura Municipal e quem coordenava as ações era a professora Marli Neves Jordão. 

Posteriormente, a professora Evany Patriota Cordeiro ficou na direção por longos anos. Em 29 

de dezembro de 1986, foi inaugurado o primeiro prédio da SME de Santa Cruz do Capibaribe, 

na Avenida Padre Zuzinha, tendo como secretária de educação a professora Evany Patriota 

Cordeiro, que logo após foi substituída pela professora Maria de Fátima Oliveira. Após o 

mandato desta, assumiu o cargo a senhora Maria do Socorro Ferreira Maia. Posteriormente a 

esta secretária, outras exerceram o cargo, como: Terezinha Aragão Morais Santiago, Avanísia 

Maria de Souza e Leila Gorayeb. Após esses mandatos volta ao cargo de secretária, pela 

segunda vez, a professora Maria do Socorro Ferreira Maia, permanecendo até os dias atuais. 

Com a gestão da professora Maria do Socorro Ferreira Maia, um novo prédio da SME foi 

construído, com modernas instalações. Atualmente as atividades desenvolvidas por esta 

gestão tem sido destaque nos cenários estadual e nacional por estar em constante coerência 

com as metas previstas pelo Ministério da Educação. Como atual presidente da UNDIME, a 

secretária de educação tem prometido fortes mudanças na educação municipal, principalmente 

pelo fato de que sempre se valorizou mais o capital financeiro do que o capital intelectual.   

 A forte economia, propiciada pela indústria das confecções, sempre foi alvo de 

críticas, pois os estudantes que habitavam e habitam no município dificilmente seguiam 

carreira acadêmica, despertando preferência pelo financeiro e não pela formação educacional 

escolar. 

 Diante dessa realidade, a Secretaria Municipal de Educação (SME) passa a 

elaborar políticas de incentivo aos estudos formais. Nesse universo de significações sobre o 

papel da escola, os órgãos educacionais instituem seus parâmetros e ideologias de acordo com 

o perfil político em vigor. 



 

 Para dirigir a SME, cada governante indica o seu secretário e os respectivos 

assessores deste. Quanto aos dirigentes escolares, são também escolhidos pelo grupo político 

que se encontra no poder. Vê-se neste dossiê de indicações que vereadores, líderes 

comunitários da situação, secretários e demais participantes da esfera do poder são os 

responsáveis por essas indicações. Indicações estas que se sobrepõe à competência, vontade 

do povo e capacidade de gerir um órgão público com responsabilidade. 

 Atualmente, a secretária de educação, que se encontra no poder a dois mandatos, 

Maria do Socorro Ferreira Maia, é a responsável por direcionar as atividades e tomadas de 

decisões das políticas voltadas para a educação. Abaixo apresentamos o organograma 

organizacional da SME no contexto atual. 

 

Ilustração 4 - Organograma da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de 

Educação 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe - PE 

 

 

 Com essa estrutura é possível visualizar as fragmentações instituídas na SME. As 

políticas estabelecidas partem de um discurso participativo e democrático voltado para a 

melhoria da qualidade do ensino. 



 

 De acordo com dados colhidos em uma palestra proferida pela Secretária de 

Educação no VI Congresso Internacional de Educação promovido pela Editora Moderna e 

Fundação Santillana na cidade de Olinda – PE, em 13 de maio de 2008, conseguimos 

identificar a política adotada por esta secretaria enquanto dirigente das ações educacionais. 

 No referido congresso, a secretária de educação de Santa Cruz do Capibaribe, 

atual presidente da UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação, deixa claro 

nas suas explanações que a SME tem atuado com êxito na qualidade de ensino, reconhecendo 

que a educação tem um papel determinante para a construção de uma nova realidade social. 

Segundo a fala da secretária, a escola tem o papel de ofertar condições para que os sujeitos 

desenvolvam suas potencialidades e tornem-se cidadãos conscientes de sua capacidade 

transformadora. 

  Nos temas debatidos, nesse congresso, incluíram-se as ações desenvolvidas pela 

SME de Santa Cruz do Capibaribe - PE, partindo do princípio de que a educação é direito de 

todos e que a participação da sociedade deve ser estimulada.  

 Segundo a secretária de educação da cidade, a educação pública de boa qualidade 

só se efetiva quando a sociedade civil organizada participa dos processos decisórios. 

 Contudo, quando analisamos a sua fala, percebe-se que não há na estrutura 

organizacional (como já vimos) e em sua política mecanismos concretos para garantir a 

“participação”: de vinte “ações”, apenas duas – com restrições - poderíamos localizá-las em 

política de gestão democrática: 1) Formação continuada para a equipe docente que atua nas 

escolas públicas municipais; 2) Fóruns e Encontros Municipais de Educação. O primeiro 

restringe-se apenas à “formação continuada”, o que fica bastante longe de aceitar esta 

possibilidade de imediato, pois precisaríamos tomar conhecimento do conteúdo que está 

sendo transmitido e sobre as relações estabelecidas nestas reuniões – “formações continuadas” 

podem ser formas de perpetuar as relações de poder subserviente. Em segundo lugar, 

“formação” não garante participação  nem democracia; se ela não for vivida no cotidiano da 

organização concreta, o que não vem acontecendo neste município. Já o segundo, amplia 

efetivamente a intervenção de pessoas nos espaços educacionais. Mas precisamos chamar a 

atenção para alguns aspectos: 1) se o poder ficar concentrado no prefeito e na secretária que, 

como já vimos, vem ocorrendo parcialmente, nesse caso, esses “fóruns e encontros” se 

tornarão apenas mecanismos de legitimação do poder instituído; 2) “fóruns e encontros” para 

serem efetivos, exigir-se-ão sujeitos autônomos, relações simbólicas e efetivas livres da 

relação de subordinação e da “autoridade”. Observe-se que a existência de “fóruns e 

encontros” não faz parte da estrutura organizacional, é apenas uma política que pode acabar a 



 

qualquer momento, a gosto do governante. Parece-nos que esta proposta resume-se a uma 

técnica de gestão visando à integração dos membros da organização educacional. 

 Os outros pontos registrados na fala da secretária referiam-se à construção predial, 

convênios, compras de materiais diversos, parcerias, ou seja, exposição do que a Secretaria 

Municipal de Educação está fazendo. 

 Com esse discurso, a secretária de educação reafirma que os dados indicam que o 

sistema de ensino municipal de Santa Cruz do Capibaribe tem se fortalecido. Fato este que se 

concretiza com o alcance do melhor Índice de Desenvolvimento Educacional do Estado de 

Pernambuco – IDEB, atingindo a média nacional e os melhores índices da Prova Brasil no 

Estado de Pernambuco. 

 

Ilustração 5 – Tabela do Resultado do IDEB e da Prova Brasil 

Fonte: INEP 

 

 Na política exercida pela SME do município de Santa Cruz do Capibaribe, o 

objetivo central é garantir uma educação pública de boa qualidade, ampliando as 

possibilidades de promoção social dos alunos, fortalecendo as bases para o contínuo 



 

desenvolvimento local. Com a aplicação dessa política, segundo o discurso da secretária, 

verificaram-se importantes avanços sociais, como a participação mais ativa da sociedade na 

política, nos conselhos, nos assuntos sociais e até na qualidade dos serviços profissionais. 

 Para o governo, os resultados apresentados nas ações desenvolvidas pela SME só 

foram possíveis pela parceria dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da sociedade 

civil organizada, do setor privado e dos conselhos comunitários, que juntos sonharam e, 

agora, colhem os frutos de um grande desenvolvimento social, uma transformação dos 

espaços demográficos, alicerçada naquilo que existe de mais valioso: uma educação de 

qualidade. 

 Apesar do discurso de integração e participação da sociedade civil e da 

comunidade educacional feito pela Secretaria Municipal de Educação, o que estudamos até 

agora não confirmam essa confiança da secretária, pois prevalecem a tradição familista na 

política local (incluindo a própria secretária; veremos adiante) e a prevalecência de 

governantes oriundos da ditadura; uma estrutura organizacional fragmentada e verticalizada 

(reforçada com análise das observações) e os espaços de integrações (fóruns e encontros) 

precários para a instauração de uma gestão efetivamente democrática. Podemos confirmar as 

tradições patriarcais, clientelistas e patrimoniais a partir das homenagens feitas aos 

parentescos dos que estão no poder político da cidade. Essas homenagens aparecem 

configuradas nos nomes dados a algumas instituições de ensino. Segue abaixo uma pequena 

relação com o nome das escolas e o parentesco dos seus respectivos patronos. 

Escola Ciriaco Ramos de Lima - (Vereador – Partido: Arena) 

Escola de Referência em Ensino Médio Luíz Alves da Silva – (Coronel: um dos 

fundadores de Santa Cruz do Capibaribe) 

Escola Especial Virgilina Pereira – (Sobrinha da atual secretária de educação) 

Escola Evangélica – ( Fundador  Vereador Givaldo Gomes Feitosa – PSB) 

Escola Ivone Gonçalves – (Mãe da atual secretária de educação) 

Escola João Maia Neto – (Esposo da atual secretária de educação) 

Escola José Francelino Aragão – (Pai do ex-prefeito Raimundo Francelino Aragão – PSD)  



 

Escola Malaquias Cardoso – (Primo do ex-prefeito Raimundo Francelino Aragão – PSD)  

Escola Padre Zuzinha – (Prefeito – Partido: Arena) 

Escola Professora Maria Lucina Gonçalves – (Avó da atual secretária de educação) 

Escola Professora Maria do Socorro Aragão Florêncio – (Irmã do ex-prefeito Raimundo 

Francelino Aragão Filho – PSB) 

Escola Senador José Ronaldo Aragão – (Senador filiado ao PMDB – Citado durante as 

investigações da Máfia do Orçamento, 1993) 

 É importante, também, para nossos estudos, conhecer um pouco daqueles que 

conduzem a política local e que se propõem a instaurar uma gestão democrática. Entendemos 

que a instauração da democracia exigir-se-á práticas e valores internalizados democráticos 

(que implica o imaginário de liberdade), pois ela se refere ao espaço público. Analisaremos 

agora o discurso político da Secretária de Educação em alguns jornais locais. 

 

 

4.2 FAMILISMO E NEPOTISMO POLÍTICO 

 

 Em entrevista realizada com a atual Secretária de Educação no ano de 2001, época 

em que a entrevistada ainda não exercia o cargo de gestora municipal de educação, 

encontramos marcas patrimonialistas, nepotistas e de dádiva instrumental. Segundo o Jornal 

Página Livre
17

, na entrevista realizada no ano de 2001, a secretária deixou claro que “sua casa 

sempre foi o Quartel General da campanha do prefeito [...], eleito no ano de 2001 e reeleito 

mais uma vez no ano de 2005.” (MORENO, 2001, p. 7) 

 Observa-se, nesse trecho da entrevista, que existe um forte sentido dado à relação 

nepótica entre os cargos e interesses de poder, principalmente quando esse depoimento surge 

a poucos meses da nomeação da entrevistada como Secretária de Educação, cargo que exerce 

até os dias atuais. Na mesma entrevista, a futura secretária faz um relato sobre a vida do seu 

falecido esposo. Diz que 
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[...] ele foi um dos fundadores do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e que 

ele foi o responsável por preparar [...] (o atual prefeito) para ser o político da família. 

Ele preparou toda uma conscientização, as ideias, o amor por Santa Cruz e 

conseguiu passar para [...] (o prefeito) e para [...] (seu filho) consequentemente. 

(Ibid, p. 7) 

 

 

 Notoriamente aprecem na entrevista categorias como: candidato da família, amor, 

ideias e conscientização. Os sentidos se voltam ao patriarcado, que orienta e prepara a família 

na direção da política devido aos seus ideais de vida como militante e fundador de um partido 

político. É importante frisar que, em alguns trechos da entrevista, a depoente deixa, explícitos, 

os seus princípios democráticos. Afirma que fez muito pela cidade e que não foi reconhecida 

pela população quando se candidatou ao cargo de vereador da cidade. Neste momento, 

afirma-se como referência do fazer e do povo, mesmo que inconscientemente. 

 Em um momento de acusação sobre as críticas feitas pela oposição de que “a sua 

família recebe dinheiro por fora”. Ela diz que “nunca visou essa coisa do financeiro”. Diz que 

 

Foi professora de uma escola e passava tempos sem receber seu salário, foi Diretora 
Social do Clube [...] e nunca ganhou um centavo. Foi vice-presidente da ASCAP e 

Secretária de Educação entre os anos de 1993 a 1996 e chegou a pagar do seu bolso 

para fazer viagens a Brasília. (Ibid, p. 07) 

 

 

Esta doação da secretária expressa bem o imaginário patrimonial: doação aqueles 

que amam, que fazem por amor a causa. Não quer nada em troca. Novamente, é um sujeito 

que substitui o “povo” (ele se doa a...), o sujeito é passivo, é aquele que recebe, que usufruirá 

um bem. Ora, isso contradiz o discurso de democracia. Esse discurso sinaliza muito mais para 

a infantilização do sujeito. 

Encerrando a entrevista, a futura secretária de educação responde à pergunta sobre 

as insinuações de que a sua família manda no governo e determina certas posições, mesmo 

sem cargos. Ela responde que  

 

(...) quanto a gente influenciar, a gente vai influenciar porque a gente sempre 

trabalhou assim. (...) Então não vamos mudar agora que chegamos ao poder. 

Realmente as ações [...] (do prefeito) são ações conjuntas, de debates e a família 

participa ativamente disso aí. 

 
 

 No momento conclusório da entrevista, fica evidente o modo de fazer política 

nepótica e hierarquizada. 

  Durante o levantamento dos dados, feitos a partir das reportagens encontradas nos 

meios de comunicação do ano de 2001 até os dias atuais, identificamos diversas categorias e 



 

sentidos dados à educação, como o trabalho em equipe, obras administrativas que favorecem 

os anseios da população, qualidade no ensino, capacitação docente etc., que diretamente estão 

ligados à gestão democrática. Esse levantamento foi imprescindível e utilizaremos fragmentos 

dele no decorrer do trabalho apresentado. 

  

 

4.3 AS DIMENSÕES SIMBÓLICAS DA ORDEM: AS REUNIÕES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS DIRETORES 

 

 

 Os diversos instrumentos de participação estão presentes no contexto socio-

político das Instituições Educacionais e fazem parte da cultura organizacional destas. Neste 

sentido, é importante refletir sobre o que é participação, qual a sua importância e como esta 

tem sido vivenciada a partir da realização de reuniões e ações coletivas existentes nos órgãos 

educacionais, como Secretaria de Educação e escolas. 

 Para Libâneo (2004, p. 102)  

 

A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, 
possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de 

decisões e no funcionamento da organização escolar. 

 

 

 Partindo deste ponto de vista, a participação é ferramenta essencial para a 

disseminação de uma gestão educacional democrática. O termo “participação” entra em cena 

na década de 1960, estando diretamente ligado aos modelos administrativos apregoados ao 

paradigma taylorista
18

.  

 Com a expansão do sistema capitalista após a Segunda Guerra, o mundo passa por 

mudanças bruscas tanto no âmbito individual quanto coletivo das mais variadas culturas e 

contextos políticos e econômicos. Neste panorama, a participação popular nasce como um 

fenômeno que passa a ser analisado por teóricos e estudiosos das humanidades e da 

administração. Iniciam-se as lutas sindicais, os movimentos populares e antiautoritários que 

marcaram época. 

 No Brasil, o discurso voltado para a implantação de ações participativas na escola 

ganhou força e destaque a partir da década de 1980 com a Constituição Federal. A Lei de 

                                                
18 Modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor (1856-

1915), que é considerado o pai da administração científica. Caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o 

aumento da eficiência ao nível operacional. 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, também reforça a questão da participação e 

articulação entre a escola e a família.  Em cumprimento às normas legais institucionalizadas, 

Secretarias de Educação e escolas buscam, no seu dia a dia, ampliar o universo participativo 

da comunidade por meio da implantação de ações que favorecem a participação. Reuniões de 

pais e mestres, de gestores escolares e secretários de educação; órgão colegiados, Associação 

de Pais e Mestres (APM), Unidade Executora (UEx), Conselho Escolar (CE), dentre outros, 

são exemplos de organizações colegiadas que recorrem à participação como política de 

democratização. 

Nesta era neoliberal, Lima (2000) nos adverte que a participação tornou-se um 

instrumento utilitário, uma técnica a serviço da gestão, e não uma ação espontânea de vínculo 

social, desprovida de valores éticos. 

O estudo da participação, aqui, focará a dimensão simbólica dos comportamentos, 

das atitudes e gestos daqueles que se encontram na reunião, além do estudo da estrutura 

organizacional do evento. Como já chamamos a atenção nesta dissertação, focaremos nosso 

estudo, aqui, nas categorias de hierarquia/igualdade, autonomia/heteronomia, 

tolerância/intolerância, altivez/dependência entre os diretores e a secretária de educação com 

os seus diretores. Fugiremos das abordagens formais da reunião com interesse apenas de 

constatar como esta se estrutura. 

 

 

4.4 AS REUNIÕES – OBJETO DE PARTICIPAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

 

 De acordo com as observações realizadas no cotidiano da Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE, foi possível verificar diferentes 

situações que foram imprescindíveis para a análise dos dados e melhor aproveitamento ligado 

aos processos de participação dos gestores e secretária de educação nos assuntos ligados à 

educação municipal. 

 Durante o processo de investigação e observação na SME, participamos e 

analisamos duas reuniões ocorridas num intervalo de 10 (dez) meses. As reuniões foram 

realizadas sob a coordenação da secretária de educação e seus assessores, direcionadas à 

classe gestora das escolas municipais. Estas tinham a duração de aproximadamente quatro 

horas e eram sempre realizadas no auditório da SME e, para a convocação, faziam-se ligações 



 

telefônicas às escolas para informar aos gestores da existência das mesmas, o que ocasionava 

certo desconforto pela ausência de alguns, que supostamente não recebiam os recados 

deixados, por telefone, nas escolas. O auditório da SME era organizado com cadeiras 

enfileiradas, à frente uma mesa grande com aproximadamente seis cadeiras onde, ao centro, 

sentava-se a secretária de educação e, ao lado direito e ao lado esquerdo, sentavam-se os seus 

assessores: a Diretora de Ensino, o Vice-Secretário e a irmã da secretária, que exercia várias 

funções na SME. A pauta de uma das reuniões foi estruturada e planejada pela secretária de 

educação e, na segunda, os assuntos eram inclusos na pauta conforme a orientação dos 

assuntos expostos na agenda da secretária - com a pauta em branco no papel, os diretores 

foram chamados a preencherem o seu conteúdo pela secretária para constituir a pauta, ou seja, 

os diretores passaram a copiar os pontos da pauta enquanto ela lia. A secretária de educação 

considerou democrático este seu gesto, uma verdadeira inovação na condução da reunião. 

 A relação estabelecida entre gestores de escola e secretária de educação nas 

reuniões observadas era de disciplina e pouca participação por parte dos gestores escolares, 

que se reservavam a ouvir. Em meio à reunião era notório o receio de diálogos relativos ao 

que estava sendo exposto pela secretária. A pouca existência de expressão deixava o ambiente 

nebuloso, propício para imposição de regras, pensamentos e ideologias do sistema político 

atual. A existência de conflitos era mínima, pois se percebia na expressão dos gestores das 

escolas certo receio de ir de encontro às ideias apresentadas e defendidas pela secretária de 

educação. 

 Portanto, optamos por fazer nossas análises de forma fragmentada. Descrevendo 

uma reunião por vez e ao final apresentaremos nossas reflexões acerca das observações 

realizadas. Esse processo nos auxiliou no sentido de aprofundarmos com mais precisão as 

questões que envolvem as relações estabelecidas entre o órgão de educação – aqui 

representado pela SME e os gestores de escola, que se pautam nesses encontros para 

desenvolver ações no dia a dia das instituições de ensino que representam. 

 A primeira visita ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, em meados de 

maio de 2008, esteve propícia para o colhimento de informações. Nesse dia, houve uma 

reunião entre a secretária de educação e os gestores das escolas. A secretária entra na sala, 

esquece-se de dar bom-dia aos gestores e é lembrada deste gesto de delicadeza por uma 

gestora de escola que estava presente. A secretária segue para frente da sala e senta-se ao 

centro da mesa, que continha cinco cadeiras, estas destinadas aos seus assessores: diretora de 

ensino, adjunto, auxiliar de informática e uma irmã da secretária, que a auxiliava a quase todo 

momento. A reunião, marcada para as 14h, inicia-se com quase uma hora de atraso. A 



 

secretária justifica que estava em afazeres na Prefeitura junto ao prefeito da cidade. A diretora 

de ensino distribui a pauta da reunião e em seguida lê em voz alta um texto de Charles 

Chaplin: “Já perdoei erros quase imperdoáveis”
19

. Esse texto procura dar ênfase “à vida” de 

forma utilitária para sensibilizar e comprometer a todos. O comprometimento não está 

centrado num debate de um projeto – nem pode, pois se há projeto ele é elaborado na 

estrutura verticalizada da Secretaria. Uma das estrofes que se repete ao longo do texto afirma: 

“Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com 

classe, e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve 

e a vida é „muito‟ pra ser insignificante”. 

 Após a leitura do texto, não houve espaço destinado à reflexão – apenas uma 

leitura rápida. Ninguém faz questão de o ter; o tempo corre e a secretária tem pressa. Dá-se 

início à pauta que apresentava a seguinte estrutura: Entrega de Material; Dia das Mães; São 

João; Filmagem; Congresso Internacional de Educação; Assessoria Jurídica; Visita do Banco 

Mundial; Formação Continuada; Provinha Brasil. 

 A secretária cita alguns problemas nas escolas relacionados à parte elétrica. 

Critica os diretores que não tomam providência quando problemas surgem no interior das 

escolas podendo causar acidentes. Não cita nomes. Neste momento, um dos gestores 

interrompe a fala da secretária e diz que esta deveria citar as escolas ou dirigir-se ao diretor 

em um momento em separado para tratar do assunto. Diz que na escola em que é diretor já 

passou por problemas difíceis, não apenas em relação à estrutura física, mas também 

pedagógica e que sempre mantém a secretária informada por meio de ofícios e dificilmente é 

atendido, prefere agir por conta própria. A secretária rebate dizendo que não se lembra de 

nenhuma situação como a que o gestor falava e que sempre atendeu a todos os ofícios. 

Questiona quem entrega os ofícios e aponta como falha o extravio destes. 

 Dentre os assuntos tratados nesta reunião, dois chamaram a atenção. No primeiro 

assunto, a Secretária ressaltou que haveria um Congresso Internacional de Educação e que 

estava elaborando uma lista para escolher as pessoas que participariam. Daria prioridade aos 

educadores e supervisores das escolas que desenvolveram projetos e se destacaram no ano de 

2007 pela sua prática pedagógica. Estes receberiam como brinde a inscrição para o congresso 

assim como translado de ida e volta, alimentação e hotel para os três dias de congresso. A lista 

seria divulgada dias antes do congresso e seriam selecionados cinquenta profissionais da 

educação como professores e pessoal administrativo e pedagógico da Secretaria de Educação 

                                                
19 O texto encontra-se disponível nos anexos. 



 

para acompanhar esses docentes. No segundo assunto, a Secretária informa que o município 

estava prestes a receber a visita de representantes do Banco Mundial (no dia 10 de junho, às 

10h), que viriam à cidade para comprovar os excelentes índices de educação nos últimos anos 

e os projetos desenvolvidos pela Secretaria em parceria com as escolas. Nessa visita, a 

Secretária achou por bem indicar duas escolas que vêm se destacando para participar das 

entrevistas. Os gestores destas escolas ficam lisonjeados, inclusive a gestora da escola que faz 

parte desta pesquisa. Percebem-se olhares entre os gestores não indicados neste momento e 

um silêncio invade o auditório onde estava sendo ministrada a reunião. 

 A reunião segue com assuntos relacionados às festividades escolares do Dia das 

Mães e a preparação para o São João nas escolas. Com muito orgulho, a Secretária anuncia a 

terceira edição do projeto “Minha Escola é a Melhor”, que se realiza todo mês de junho com 

atividades competitivas de escola para escola. Avisa que neste ano haverá apenas duas provas 

e o desfile com a escolha da Rainha do Milho, a garota mais bonita terá o prazer de desfilar 

em cima do trio elétrico na festa de encerramento do São João da cidade com o tema 

Educadrilha, com a presença de todos os alunos pelas ruas atrás do trio que “arrastará a 

drilha”, diz a Secretária. 

 Encerra a reunião falando sobre a “Formação Continuada” que ocorrerá no mês 

em curso no Teatro Municipal. A não presença do professor acarretará desconto na folha por 

falta. Os diretores das escolas concordam com o pronunciamento da secretária ao ficarem em 

silêncio. 

 A segunda reunião observada ocorreu no dia 25 (vinte e cinco) de março de 2009 

(dois mil e nove), às 9h, no auditório da SME. A estrutura montada é a mesma da reunião 

anteriormente descrita. O auditório onde a reunião foi realizada fica no primeiro andar do 

prédio da SME, as cadeiras são organizadas em fileiras, à frente fica a mesa da secretária e de 

seus assessores e, ao fundo, uma mesa para servir café.  

 Ao entrar na sala, a secretária de educação revela que a partir daquela data a pauta 

da reunião estaria em branco, oportunizando a construção coletiva dos assuntos a serem 

tratados nas reuniões com os gestores de escolas e/ou seus representantes, quando for o caso. 

Senta-se ao centro da mesa, que fica à frente da platéia, os seus assessores sentam-se de 

ambos os lados. A iniciativa de organizar uma reunião com assuntos a serem elaborados em 

conjunto com os participantes, remete a uma posição democrática e a uma construção coletiva 

dos temas a serem debatidos. 

 Após a leitura do texto para reflexão, a secretária de educação dá início a reunião. 

Para a surpresa de todos, a pauta que deveria ser elaborada coletivamente, já se encontrava 



 

definida na agenda da secretária. Esta seguia as informações da agenda e pedia para que os 

participantes acompanhassem e transcrevessem nos espaços em branco existentes na lauda 

correspondente a pauta da reunião. 

 É importante frisar que não houve objeções contra o fato citado e a reunião 

continuou sem que alguém expressasse a contradição apresentada no início com o decorrer do 

processo. Foram tratados temas como: inclusão dos auxiliares de creche no Plano de Cargos e 

Carreiras do município, problemas relacionados ao alto consumo de energia nas escolas, a 

eleição da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, parceria das 

escolas com o Conselho Tutelar da cidade e, para finalizar, a equipe de supervisão e equipe 

técnica fizeram alguns comunicados aos gestores sobre o trabalho desenvolvido nas escolas. 

 Três pontos tratados na reunião chamaram a atenção para a análise dos dados 

desta pesquisa. O primeiro trata-se de um aparente ambiente democrático quando da 

elaboração coletiva da pauta. De início, esse processo parecia interessante, inovador. 

Oportunidade para se debater temas de importante teor e que surgem constantemente nas 

escolas. No transcorrer da reunião, detecta-se o inverso: em nada mudou o sistema. As 

práticas e as relações de poder ainda se apresentam com firmeza nas reuniões. Em todos os 

momentos prevaleceu a fala da secretária de educação e os demais participantes se resumiram 

a escutar e a não questionar o que era repassado e imposto pelo sistema. Na maior parte da 

reunião prevaleceu a fala da secretária de educação, os diretores somente se atreviam quando 

solicitados a responder o que lhes era perguntado. Poucas interferências por parte dos 

diretores aconteceram, nada que comprometesse o discurso da secretária de educação e o 

andamento da reunião. Apesar de a reunião ter uma aparência pacífica, vimos que existiram 

conflitos simbólicos ao identificarmos, na fisionomia de muitos gestores, cansaço e a 

frequência de conversas paralelas, o que perturbou a secretária de educação ao citar, em sua 

fala, que lugar de conversas era fora daquele recinto.   

 O segundo ponto, e de grande relevância, foi quando a secretária mudou a sua 

fisionomia, que até então era robusta e, com um sorriso estampado na boca, anunciou sua 

candidatura à presidência da UNDIME. Falou dos projetos e ações que foram desenvolvidos 

quando estava na vice-presidência da UNDIME – PE e que, caso vencesse, iria fazer o 

possível para que sua posse fosse registrada no município de Santa Cruz do Capibaribe, com 

uma comemoração jamais vista na história desta instituição. Observa-se, nesse instante, que o 

carisma prevalece como forma de convencimento de que o trabalho da secretária era o melhor 

e, por essa razão, digno de ser reconhecido em um cargo como o de presidente da UNDIME. 



 

 O terceiro ponto que mereceu destaque em nossas análises se refere ao momento 

em que é dada a permissão para que os técnicos e supervisores adentrem no ambiente da 

reunião para rebater a fala de alguns gestores de escolas quanto ao mau desempenho do 

trabalho da equipe da SME nas escolas. A secretária aponta que alguns gestores escolares 

haviam se queixado do trabalho da equipe da SME e, por isso, decidiu que devia ser realizado 

um momento na reunião para que ambos os lados expusessem suas posições. Durante as 

acusações, o que prevaleceu foi a opinião da secretária que afirmou confiar na sua equipe e 

que os gestores deveriam rever alguns aspectos e tentar unir a prática desenvolvida pelos 

supervisores e equipe técnica com as atividades das escolas como forma de dar mais 

qualidade no ensino público. 

 A reunião se encerra e. a pedido da secretária, os supervisores e equipe técnica 

saíram para que fosse dado prosseguimento a reunião com os gestores. Vale salientar que a 

segunda etapa da reunião não foi observada, pois se tratava de assuntos internos e individuais 

a cada instituição de ensino e que não era permitida a participação de outros. 

 

  

4.4.1 Comentários e Análises das Reuniões 

 

 

 Após a realização de observações das reuniões ministradas Secretaria Municipal 

de Educação sob a coordenação da Secretária de Educação e seus respectivos representantes 

de escolas, os gestores, foi possível perceber que o fenômeno da Gestão Democrática ainda 

anda distante do seu foco principal. Quando pensamos em democracia, imaginamos um 

espaço de autogestão, lugar onde todos os envolvidos no processo tornam-se partícipes das 

elaborações de metas e ações e de tomadas de decisão. Já dizia Vieitez (1997, p. 41): 

 

A autogestão ou a auto-adiministração, em seu sentido restringido, é um método de 

participação avançada em que os trabalhadores não apenas influem na vida da 

organização, senão que são eles próprios os responsáveis diretos e imediatos pela 

tomada de decisões da organização, ou seja, são eles mesmos os gerentes da 

organização. 

 

 

 Refletindo sobre os momentos que ocorreram, percebe-se que nenhum tema 

debatido surgiu do grupo, já estava tudo definido em uma pauta. O grupo de gestores estava 

sempre muito passivo, fato que pode ser explicado pelo exercício do cargo por indicações 



 

políticas, daí a apreensão de ser dissipado do cargo de confiança. Outro fato preocupante é a 

questão do posicionamento do sujeito que lidera o ensejo. Observa-se que em momentos 

raríssimos a secretária se dirige para os gestores com o olhar, ficando cabisbaixa, 

acompanhando a pauta que estava fixa em sua agenda, fato rompido apenas na proclamação 

da candidatura da secretária à presidência da UNDIME. A distância não se configura apenas 

no espaço físico, mas no corporal, no afetivo. As mensagens propostas para a leitura e 

reflexão eram riquíssimas para que fosse levantada uma discussão entre os gestores, apesar de 

ter motivação utilitarista e instrumental, enfatizando a determinação, o ir à luta e se atrever 

neste mundo, pois a vida é muito para ser insignificante, frase encontrada em um dos textos 

propostos. 

 Neste contexto entra em cena o papel da pessoa que lidera para oportunizar o 

“relacionamento participativo” de seus membros na tomada de decisão. As Instituições de 

Ensino e os Órgãos de Educação ainda refletem as práticas exageradas de centralização e 

personalização que até pouco tempo permeou a história do sistema de ensino brasileiro. Nas 

tradições da política local, principalmente a adotada pela SME, observamos que predomina o 

poder centralizado em alguém que gera o sistema – Secretária de Educação – e os executores 

de suas ideologias – os Gestores das Escolas – apenas concordam, pelo menos nas ocasiões 

em que observamos, com as determinações do mandatário e as executam nas escolas e, em 

pouquíssimos momentos, agiam com autonomia, expondo seus pensamentos na escola. O 

poder patrimonial aprece constantemente nas falas tanto da secretária quanto dos gestores 

escolares. O termo “sua escola” e “minha escola” são comuns e soa familiar aos que estão na 

hierarquia sob o comando dessas instituições. Nas reuniões observadas, evidenciou-se o 

fracasso da participação; não ficou claro se a Secretaria de Educação é um espaço aberto para 

diálogos e busca de solução de problemas pelo coletivo. 

  Outro momento que não deve passar despercebido foi quando, na primeira 

reunião, falou-se em beneficiar apenas um grupo de pessoas por seus projetos e ações “bem-   

-sucedidas”. Ao presenciar este caso, vem à tona o que os escritos de Marcel Mauss no Ensaio 

sobre a Dádiva, publicado em 1924, exprimem. No instante em que a secretária beneficia ou 

presenteia um pequeno grupo deixa claro que as relações sociais estabelecidas entre a 

instituição a qual representa e as escolas são determinadas pelo princípio da reciprocidade 

autoritária. Quanto mais se produz, ou se tem “melhores resultados” demonstrados e 

documentados em projetos que foram enviados até a Secretaria de Educação, mais os autores 

destes têm prioridades nos benefícios estipulados pela instituição à qual prestam serviço.  



 

Freitas (s/d, p. 4) auxilia-nos na elucidação das questões relacionadas à teoria da Dádiva 

quando exprime: 

A dádiva caracteriza-se como uma forma de intercâmbio em que se fazem presentes 

atores coletivos que compartilham não apenas de bens econômicos, mas um contrato 

muito mais amplo e permanente de relações sociais fundadas em uma regra tríplice: 

liberdade e obrigação de dar, liberdade e obrigação de receber, liberdade e obrigação 

de retribuir. Esse conjunto de premissas permite visualizar a originalidade de seu 
problema sociológico: a reciprocidade instaurada não constitui nem uma 

propriedade física dos objetos trocados, nem uma condição subjetiva imanente, e, 

portanto, transcendental aos sujeitos envolvidos no ato da mesma troca. 

 

 Portanto, durante o período de observação das reuniões, verificou-se que a 

participação efetiva e reflexiva não se constitui como uma prática adotada habitualmente pela 

Secretaria de Educação nas ações planejadas – a sua própria estrutura organizacional e 

práticas políticas do poder local, de que a secretária faz parte, não permitem isso.  Existe o 

beneficiamento de uma parcela das pessoas que se destacam nas escolas, incluindo gestores e 

professores; a passividade existe e impede a gestão democrática. Os sujeitos envolvidos não 

estão aptos a exercer uma postura de participação democrática, pois apenas absorvem o que 

seu líder repassa e transmitem, em forma de ações, para as escolas a que prestam serviço. 

Observaremos a seguir, a entrevista realizada com a gestora de uma escola municipal e seu 

posicionamento quanto a gestão democrática e o apoio da SME. 

 Se até o momento demos prioridades de investigação à Secretaria de Educação e 

às práticas políticas dessas forças políticas, com exceção das reuniões com os diretores, 

escolhemos a Escola Municipal Senador José Aragão, que sempre é elogiada pela SME por 

desenvolver atividades e projetos que se destacam no município. Entendemos que seria 

importante tomar contato com o diretor dessa escola para que pudéssemos contrastar a prática 

política da SME e do poder político local com uma escola. Teria sido bem melhor se 

tivéssemos feito observações no cotidiano dela, mas pela natureza da pesquisa, dissertação de 

mestrado, tempo curto para elaboração desta, decidimos colher minimante  dados e perceber 

se há rupturas ou diferenças dessas significações. 

 

 

4.5 A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSÉ RONALDO ARAGÃO 

 

 A Escola Municipal Senador José Ronaldo Aragão, é uma instituição da rede 

municipal de ensino da cidade de Santa Cruz do Capibaribe (PE). Conta com um quadro de 45 



 

funcionários, que atendem a mais de 800 alunos, distribuídos em turmas que vão da educação 

infantil ao 2º ano do IV ciclo, equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

 O Senador (como a escola é conhecida na cidade) caracteriza-se por ser uma 

escola inclusiva, na qual a maior parte dos alunos que apresentam necessidades educativas 

especiais do município, aptos a estudar em classes regulares de ensino, está inserida na escola. 

Outro ponto que merece destaque na atual fase desta instituição é a prática da pedagogia com 

projetos. No mês de maio foi vivenciado o projeto de leitura: "Leitura em Construção: O Bê-

a-Bá da diversão!", com todos os alunos da educação infantil ao 1º ano do II ciclo da escola; o 

projeto: "Quebrando as barreiras do silêncio", vivenciado ano passado, está em processo de 

reinicio e busca ensinar LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) aos alunos ouvintes da escola e 

à comunidade interessada, acontecendo sempre aos sábados. A referida escola é dirigida pela 

gestora Sidalvana Maria Ramos de Araújo e a secretaria Maria Etelvina da Conceição Neta. 

 A escola ainda está desenvolvendo o seu Projeto Político Pedagógico, segundo 

informações da gestora. O Conselho Escolar funciona periodicamente com a finalidade de 

discutir as ações vivenciadas na escola junto à comunidade. Mensalmente são realizadas 

reuniões com a equipe docente e administrativa em busca de soluções para os problemas que 

aparecem no cotidiano da escola. 

 Segundo dados do Censo Escolar de 2009
20

, a Escola Municipal Senador José 

Ronaldo Aragão atende a 89 (oitenta e nove) alunos, legalmente matriculados na Educação 

Infantil, e 671 (seiscentos e setenta e um) alunos do Ensino Fundamental, que vai do primeiro 

ano do primeiro ciclo ao segundo ano do quarto ciclo. As atividades complementares 

desenvolvidas na escola voltadas para a arte e para a cultura são: dança, teatro, pintura, 

grafite, desenho, escultura, colagem e desenho gráfico. Em relação ao esporte e lazer, a escola 

vivencia o basquete, o handebol, a natação, as brincadeiras, os jogos não estruturados e as 

festas. A escola ainda dispõe de um atendimento educacional especializado como o sistema de 

Braille, recursos para alunos com baixa visão e Língua Brasileira de Sinais. Um contingente 

de 36 (trinta e seis) alunos depende dos recursos mencionados. 

 Agora conheceremos um pouco esta diretora e sua relação com a Secretaria de 

Educação e o poder instituído do município.  Esta diretora esteve presente nas reuniões 

observadas na SME e sempre que possível participava das discussões levantadas pela 

secretária e em nenhum momento se posicionou contra as ideias e pensamentos instituídos 

nos discursos da secretária. Esta diretora estava sempre atenta ao que era dito na reunião, 

                                                
20 Publicado no Diário Oficial da União em 30 de Novembro de 2009. 



 

sentou-se à frente nas duas reuniões e com gestos afirmativos apoiava as colocações da 

secretária. 

 Com a perspectiva de ampliar a compreensão desta rede simbólica na sua 

circulação ou bloqueios, incluímos uma coleta de dados com a diretora e um pouco da 

narrativa desta escola que atualmente é considerada uma das escolas do município de Santa 

Cruz do Capibaribe que realmente materializa a gestão democrática nas suas ações cotidianas. 

É importante relembrar que a gestora escolar entrevistada esteve presente nas duas reuniões 

observadas e analisadas neste trabalho dissertativo. Ela se comportou de forma passiva nas 

reuniões e sempre foi elogiada pela secretária de educação pelo trabalho que exerce na 

instituição de ensino à qual presta serviço 

 Na entrevista realizada no mês de março de 2010, conseguimos compreender, 

mesmo que parcialmente e limitadamente, a maneira peculiar de como a instituição percebe e 

vivencia a gestão democrática.   

 É imprescindível expor que no dia da entrevista fomos muito bem recebidos pela 

equipe gestora que nos deu total liberdade para conhecermos as dependências da escola, assim 

como os materiais documentais necessários à elaboração da pesquisa. Neste dia, os 

professores se encontravam preparando materiais para vivência de um projeto que envolvia 

toda a escola. O clima, aparentemente, era de alegria e harmonia entre o diretor da escola, 

demais funcionários e alunos da escola. E foi nesse ambiente de relações sociais que 

iniciamos a entrevista com a gestora da escola em uma sala reservada para não atrapalhar o 

áudio das gravações. 

 Previamente, as questões
21

 para a entrevista foram elaboradas a fim de coletarmos 

dados para análise de nosso objeto de estudo, que são as significações de gestão democrática.  

 Iniciamos a entrevista perguntando a gestora da escola a sua formação. Ela 

respondeu que é formada em Pedagogia e tem pós-graduação em Planejamento e Gestão, 

Psicopedagogia e atualmente está fazendo uma especialização em Inclusão e Cidadania para 

suprir uma necessidade que surgiu na escola para trabalhar com alunos especiais. Há nove 

anos está na gestão desta mesma escola e há vinte e três anos atua na docência. Quando 

perguntada sobre a razão de ter feito a escolha para trabalhar na gestão da escola, respondeu 

que antes desenvolvia outras funções na Secretaria Municipal de Educação como supervisora 

e inspetora de escola e que foi indicada ao cargo no ano de 2001. Ou seja, esta gestora já 

fizera parte do apoio técnico do poder político local – o método da indicação é por confiança. 

                                                
21 O questionário para a entrevista encontra-se disponível nos apêndices deste trabalho dissertativo 



 

O prefeito da época era do PSB, o comerciante José Augusto Maia. O tempo de exercício 

como gestora indica, também, a confiança nesta que a prefeitura lhe confere e chama a 

atenção para uma questão; a rotatividade no cargo: a existência da democracia não exige 

mudança na gestão? Levando em conta um mandato de dois anos, a gestora já está no cargo 

há 4 anos, indo para o quinto; se tomarmos o mandato por 4 anos, a gestora já se encontra por 

2 mandatos, iniciando o terceiro mandato. 

  Conforme a gestora, a sua indicação partiu de uma solicitação do presidente da 

associação e alguns pais e membros desta instituição que se autodenomina “Associação de 

Moradores do Bairro Dona Lica II”.  

 

[...] atendendo a uma solicitação feita pela associação do bairro, após o 
reconhecimento do meu trabalho, tanto na esfera pública municipal e estadual, fui 

procurada na época, no ano de 2001, pelo presidente da associação que estava 

levando o meu nome para pedir o aval do prefeito da época, José Augusto Maia. 

Junto com a solicitação de alguns pais e membros da associação. Então fui 

chamada no gabinete do prefeito para exercer a função de gestora da escola. [...] e, 

por não haver eleição direta, o prefeito deu o aval e indicou meu nome para 

assumir a gestão desta instituição. 

 

 

 

 Percebe-se, na fala da gestora, a estreita relação estabelecida entre os 

representantes da comunidade e a escola. O Presidente da Associação que a indicara para o 

cargo é um dos militantes políticos do partido da situação, mantendo estreita relação com o 

prefeito da cidade. Na seção anterior, vimos que esta gestora foi partícipe do sistema político 

da época, exercendo cargo na SME. 

 Questionada sobre o significado daquela instituição de ensino na sua vida 

profissional, ela recorre ao mundo doméstico e afetivo para expor seu pensamento. 

 

Hoje a Escola [...] é minha segunda casa. Os alunos que nela habitam são meus 
segundos filhos. Ou seja, é minha segunda família. Onde infelizmente ou felizmente 

eu passo mais tempo nesta instituição do que na minha própria casa, na minha 

família. Porque por mais que eu tente só o trabalho dentro das horas que é 

específica para um funcionário público, eu vejo que a necessidade vai mais além. 

Como eu me identifico tanto com a comunidade quanto com a instituição, não levo 

em consideração à questão horário, eu levo em consideração a qualidade. É em 

cima dessa qualidade que nós buscamos fazer um pouquinho diferente. Pois ainda 

falta muito para conseguirmos esse diferente. Mas estamos caminhando (respira 

fundo). 

 

 É mister observar que a gestora conjuga o exercício responsável de sua profissão 

com o apego excessivo a instituição de ensino como sendo algo seu, familiar. Identificamos 



 

na fala da gestora um forte indício patrimonial em que o bem público apresenta-se como algo 

particular. Na fala, ficaram evidentes categorias centrais como família, casa e amor. 

 Quanto ao tema da gestão democrática, a gestora entrevistada diz que ao pensar 

nessas palavras vem à sua mente a autonomia, autonomia esta que diversas vezes é castrada 

pelo poder público. O discurso político-administrativo da diretora desloca para uma 

perspectiva crítica e coerente com o discurso de democracia: recorre a primeira pessoa do 

plural (nós) pra se posicionar quanto à gestão dela, que não é só dela, “mas eu considero a 

minha gestão, a nossa gestão democrática, pois tudo o que foi feito na escola foi desde o 

porteiro à merendeira”, todos, sem exceção, se envolvem nos projetos que aqui atuam, que 

aqui acontece”. O discurso de igualdade prevalece. Contudo, não fomos capazes de 

averiguar, pelos motivos já expostos anteriormente, se este discurso de igualdade se 

materializa na divisão de poder ou se ela existe apenas para fazer funcionar a escola. 

 A diretora reconhece que falta autonomia para dirigir as escolas municipais, 

“autonomia plena”, afirma; e que ainda está embrionário. Mesmo assim, afirma ela, “já 

caminhamos muito. Mesmo sem essa autonomia”. O seu entendimento de ausência de 

“autonomia plena” se reporta à escola, e talvez, relacionada à Secretaria. Talvez, com o pouco 

material levantado sobre a escola e sobre ela, só podemos especular, esteja aí uma crítica sutil 

de impotência, um reconhecimento de querer fazer mais, mas não consegue. E não consegue 

apenas “gerir” ou “administrar” a escola, mas manter um projeto de autonomia: nas duas 

reuniões observadas ela “participou” passivamente, apenas “consumindo” o que era 

“produzido” pela Secretaria Municipal de Educação. Podemos especular: ou ela reconhece a 

autoridade da Secretaria de Educação – contrasta com o discurso de autonomia, por tudo o 

que já vimos neste estudo no aspecto político; ou ela entende autonomia apenas no restrito 

ambiente escolar onde ela “é” a autoridade e a burocracia dificulta ou a impede de administrar 

a escola de “seu” jeito; ou ela já cansou de se expor e decidiu se omitir nas reuniões – o que é 

difícil aceitar, porque em sua entrevista não fez menção sequer de crítica explícita à Secretaria 

de estar contrária às orientações da mesma. 

 Ter autonomia significa ter a incumbência de se autogovernar, de decidir seu 

próprio destino (LIBÂNEO, 2004). Para isso se realizar, precisamos instituir subjetivamente a 

autonomia; ela não é um “discurso autorreferente”, mas uma instauração de uma 

(inter)subjetividade livre, o que implica um forte senso crítico com as suas instituições – até 

agora neste estudo não constatamos isso. 

 Durante a entrevista, a gestora afirmou, por diversas vezes, que considera sua 

gestão democrática “apesar de todos altos e baixos”. Continua afirmando que pais, alunos, 



 

professores e funcionários em geral têm participado da gestão da escola com empenho e 

dedicação.  

 

 A diretora escolar ainda aponta algumas dificuldades encontradas para a 

efetivação da gestão participativa e democrática. Afirma que a realidade cultural e econômica 

da cidade ajuda a diminuir o número de alunos nas salas de aula nos dias de feira. Não chega 

a ser evasão, mas os alunos, principalmente os da noite, acabam se prejudicando na 

aprendizagem. Outro problema constante é a troca de professores ao final de cada ano. 

Iniciam-se os projetos e as ações e quando a SME faz “rodízio” de professor, interfere no 

processo que havia sendo construído há meses, quando de repente o professor que foi um dos 

impulsionadores troca de escola. 

 Para a concretização dos projetos desenvolvidos na escola e citados pela gestora, 

viu-se a necessidade de implantação urgente do Projeto Político Pedagógico na escola. Na 

entrevista a gestora aponta que despertou para a construção coletiva do PPP há 

aproximadamente quatro anos. Perguntada sobre como se deu a elaboração do PPP e sua 

importância na instituição de ensino, a gestora respondeu que: 

 

A elaboração está sendo, porque a cada ano é uma continuação.Quem fez parte: 

pais,alunos.Vimos os resultados da escola para chegar ao professor que através de 

todos esses problemas existentes e detectados foi que nós sentamos e ali criamos um 

norte para que esse problema (frase sem conclusão). Hoje de alguns já citados, 

muito já se conseguiu. Mas a escola é vida, e a partir do momento que é vida, novos 

acontecimentos surgem e automaticamente eu costumo dizer que é um documento 

sem fim. Porque o que nós pensávamos que estava pronto e acabado em 2009, 

estava apenas iniciando em 2009. Porque no decorrer do processo sente-se a 
necessidade de estar sempre inovando. As ideias vão surgindo e vêm novas 

ferramentas para esse projeto.  
 

 A postura da diretora frente à elaboração contínua do PPP remonta a um cenário 

de ação-reflexão-ação que fixa-se na escola a partir do envolvimento de todos os que fazem 

parte da comunidade escolar. Por ser um documento que traz aspectos relativos à ideologia 

adotada pela escola, função social, objetivos, ações e metas, significa que este deve ser 

sempre revisto e atualizado a cada nova situação que surge na escola. Portanto, a prática 

exercida na instituição de ensino pesquisada é de suma importância para a concretização da 

gestão democrática. Contudo, ela não apresentou concretamente como são efetivados os 

processos de construção e condução. 

 A diretora inclui na sua argumentação sobre a administração um fator externo à 

instituição educacional: a prevalecência de fábricas e as crianças e adolescentes ficarem 



 

afastadas para ajudar a família nesta função operária. Conforme a diretora: “Nós já sentimos 

de certa forma, não uma evasão, mas a ausência do aluno em sala de aula”. Ela argumenta 

que a SME apoia a escola, mas desde que tenha projetos. Neste momento da entrevista, a 

diretora se coloca mais crítica e politicamente frente à SME ao afirmar: “Apoio (faz gesto com 

as mãos em aspas) existe, quando vê que a escola trabalha com projetos, dentro das suas 

limitações, porque é público e deveria ter bem mais investimento nessa área”. Apesar da 

crítica, ela reconhece o trabalho da SME afirmando que “dentro das possibilidades da 

secretaria, nos dá com certeza esse apoio (mais uma vez faz um gesto com as mãos em 

aspas)”. 
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 A organização das instituições públicas educacionais e de ensino requer um 

trabalho que permita a coletividade no desenvolvimento de suas ações. Assim, a gestão 

democrática exige a busca incansável pela autonomia, liberdade emancipação e participação 

na construção do ideário de transformação dos espaços educativos, em especial na escola. 

 Vivenciar uma gestão democrática é enfrentar desafios em busca de alternativas 

para a melhoria da educação com a participação ativa da comunidade escolar. Entretanto, 

durante muito tempo, o Brasil ficou sob a influência de discursos democráticos. O 

autoritarismo, as limitações e as inibições aos processos de participação popular continuam se 

instaurando nas esferas do poder político da nação. Todo esse contexto atingiu a educação e 

as instituições de ensino, prevalecendo a ineficácia na luta pelos direitos coletivos e exposição 

de ideias nas ações governamentais pelos cidadãos. As instituições públicas de ensino sempre 

atuaram em prol dos interesses da classe dominante.  

 Com a instauração das políticas públicas de democratização da educação, iniciam-

se lutas significativas em prol de uma democracia participativa e organizada no interior das 

instituições. Novos desafios são lançados e é dada a oportunidade para o exercício de ações 

democráticas nos espaços educativos.  Como vimos, a década de 1980 é marcada por 

movimentos sociais representativos em busca dos direitos e da cidadania coletiva. A troca do 

sistema autoritário pelo regime democrático atingiu a gestão pública educacional a partir de 

um novo direcionamento político instituído na Constituição Federal Brasileira e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nos artigos encontrados nas legislações 

educacionais vigentes aparece de forma clara o princípio da gestão democrática. Entretanto, o 

que constatamos após a realização deste trabalho dissertativo foi que nem sempre o que versa 

a lei é o que ocorre na realidade nos contextos educacionais. 

 O sistema patrimonialista que se fez presente no Estado brasileiro desde a época 

da colonização manifestou-se em diversos discursos encontrados nas pesquisas realizadas. 

Percebemos que através das indicações políticas para secretários de educação e para gestores 

de escola o funcionalismo público se apossa de cargos administrativos, demonstrando uma 

ilimitação entre o público e o privado. O sistema público confunde-se constantemente com o 

particular. As práticas patrimonialistas encontram-se impregnadas nas raízes políticas da 

cidade pesquisada.  

 O estudo realizado nos possibilita fazer uma análise comparativa com a 

institucionalização do patronato brasileiro descrito na obra de Faoro (2001). Os gestores são 

considerados os olhos do rei – no caso analisado, da SME –, estes ocupam cargos públicos 

que lhe são conferidos pelos laços paternalistas e de influência no sistema político. Na 



 

aplicabilidade das funções públicas, os representantes do rei instituem as regras e ordens 

impostas pelo poder real. Nessa perspectiva, a questão da dádiva se faz presente como forma 

de troca constante de favores. 

 Observa-se, nesse contexto, o quão é difícil a implantação de uma gestão 

democrática, em que os filhos dos senhores e os escravos são subordinados ao patriarca 

(HOLLANDA, 1986). Comparando as relações de poder exercidas no contexto político da 

cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em relação às tomadas de decisão e de participação da 

comunidade na elaboração de políticas públicas, com o modelo antigo de propriedade, os 

senhores de terra tinham total poder sobre as decisões nos cargos públicos e a classe 

trabalhadora dependia de uma estreita relação com os senhores de terra para exercerem um 

cargo de status social. Podemos verificar que o poder político da cidade é marcado por 

relações familiares que se exteriorizam fora do recinto doméstico, configurando-se como uma 

invasão do público pelo privado.   

 Apesar do discurso democrático no município de Santa Cruz do Capibaribe, que 

aparece com frequência na década de 1990 com a vitória nas eleições do partido populista, 

encontramos relatos nos noticiários que apresentaram fortes indícios antidemocráticos. A 

educação municipal esteve por muito tempo sob os interesses ideológicos do poder político 

dominante através da indicação de seus secretários e gestores de escola. 

 Mesmo não consumando o ato de aplicação do questionário, identificamos que o 

discurso democrático da gestão escolar encontra-se maquiado sob forma de rituais 

participativos através das reuniões observadas. Os discursos da gestora municipal de 

educação, nas entrevistas para os jornais, apontam para uma afirmação patrimonialista, 

nepótica, de dádiva e de interesse no poder político ao qual é filiada. Com esse perfil sócio-

político seria possível instaurar uma gestão democrática? Acreditamos que não. 

 Nas reuniões realizadas na SME, observamos um cenário de estratificação de 

poder através das relações estabelecidas entre os gestores escolares e a secretária. Esta relação 

era de disciplina e de pouca participação do público presente no ensejo. A dádiva se 

configurou nas reuniões. A mudança de olhar e de postura foi evidente quando houve a 

anunciação da candidatura da secretária de educação à direção da UNDIME. A relação não 

era de autonomia; de sujeitos que propõem pauta, discussão, assuntos novos, reivindicações, 

críticas, mas de autorreconhecimento na ordem verticalizada de que ela é a autoridade. 

Contudo, nenhuma ordem é incólume às críticas e a contraordem. Nas reuniões observadas e 

entrevista com a diretora, ficaram patentes críticas e momentos de autonomia ou insatisfações 

expressas explicitamente – mesmo que timidamente. 



 

 Na entrevista com a gestora da escola percebemos o empenho da mesma em 

exercer um ofício democrático e de participação da comunidade escolar nas tomadas de 

decisão. Encontramos no discurso da gestora entrevistada termos relacionados à privação do 

bem público como algo familiar, deixando explícito também a forte relação e aprovação da 

secretária de educação para com a sua gestão - há laços sociais-afetivos entre ambos que 

dificultam instaurar um projeto de autonomia.   

 Mesmo com os supostos canais de participação descritos neste estudo, 

percebemos que a legitimidade de uma política voltada para a troca de favores influencia na 

tomada de decisão dos que dependem do status proporcionado pelo cargo de gestor. Como 

não há eleição para escolha dos gestores escolares, todos os indicados pelo sistema polít ico da 

situação sentem-se inibidos em intervir nas decisões políticas da SME. Vimos, a partir do 

sistema macro, que o discurso de gestão democrática faz parte do confronto e das lutas dos 

movimentos sociais, cujo estado o absorveu e transformou em leis – reconhecemos que essas 

lutas não se transformaram num grande movimento social que fosse possível se materializar 

em uma cultura política sólida.   

 Enfim, chegamos à conclusão de que a efetivação de uma gestão democrática 

dependia diretamente da participação da comunidade escolar, das políticas públicas 

democratizantes, bem como dos que geriam a educação municipal. Isso porque toda a 

construção política deveria ocorrer de fato através de um mecanismo participativo da 

sociedade na definição das propostas educacionais futuras. Entretanto, o que se confirmou foi 

que a política exercida pela SME instalava um processo de limitação ao exercício 

democrático, apontando para significações imaginárias sociais pautadas no patrimonialismo, 

clientelismo e imposição ideológica. 

 Diríamos mais: para sermos mais precisos, a ordem simbólica do familismo e 

nepotismo (o que implica a simbólica da autoridade) enquanto perdurarem fortalecerá ou 

manterá a funcionalidade verticalizada. Ou seja, a verticalização não é apenas unilateral, de 

um sobre outro, mas coalescência daquele que recebe esta ordem. A ordem verticalizada só se 

realiza não somente porque há um poder externo impondo, mas ainda um reconhecimento 

deste poder enquanto tal. 
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APÊNDICE 1 - ANÁLISE DOS NOTICIÁRIOS LOCAIS 

 

 

 

 
JORNAL LOCAL DESCRIÇÃO DAS REPORTAGENS CATEGORIAS SENTIDOS 

 

MORENO, 

Marcondes. 

Entrevista com 

Socorro Maia. 
Jornal Página Livre, 

Santa Cruz do 

Capibaribe – PE, 

2001, Outubro, Ano 

III, Nº 30, p. 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada com a atual Secretária de Educação 

no ano de 2001. Nessa época a entrevistada ainda não 

exercia o cargo de gestora municipal de educação. Deixa 

claro no decorrer da entrevista que sua “casa sempre foi 
o Quartel General da campanha” do prefeito José 

Augusto Maia, eleito no ano de 2001 e reeleito mais uma 

vez no ano de 2005.  No segundo ano de governo deste 

prefeito a Senhora Maria do Socorro Ferreira Maia, 

exerceu o cargo de Secretária de Educação da cidade de 

Santa Cruz do Capibaribe – PE. Esta se encontra no 

cargo até os dias atuais. Na entrevista a Senhora Socorro 

Maia fez um relato sobre a vida do seu falecido esposo. 

Diz que ele foi um dos fundadores do MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) e que ele foi o responsável por 

preparar “Zé Augusto para ser o político da família. Ele 

preparou toda uma conscientização, as idéias, o amor 
por Santa Cruz e conseguiu passar para José Augusto e 

para Ernesto (seu filho) consequentemente.” Afirma na 

entrevista que foi candidata a vereadora por duas vezes e 

que não conseguiu se eleger porque “acreditava que o 

povo de Santa Cruz ia prestar atenção na sua trajetória 

de educação, mas infelizmente as pessoas não 

perceberam isso.” Fala de sua mãe e da homenagem que 

fizeram a ela ao colocarem o seu nome em uma das 

escolas municipais inauguradas na época da entrevista. 

Diz que no governo de Raimundo Aragão, também 

apoiado por sua família, a sua mãe foi convidada para 
exercer o cargo de Secretária de Educação. A 

entrevistada também responde a uma pergunta sobre as 

críticas feitas pela oposição de que “a sua família recebe 

dinheiro por fora”. Ela diz que “nunca visou essa coisa 

do financeiro”. Diz que foi professora de uma escola e 

passava tempos sem receber seu salário, foi Diretora 

Social do Clube Ypiranga e nunca ganhou um centavo. 

Foi vice-presidente da ASCAP e Secretária de Educação 

entre os anos de 1993 a 1996 e chegou a pagar do seu 

bolso para fazer viagens à Brasília. Encerrando a 

entrevista a Senhora Socorro Maia responde a pergunta 

sobre as insinuações de que os Maias mandam no 
governo e determinam certas posições mesmo sem 

cargos. Ela responde que “(...) quanto a gente 

influenciar, a gente vai influenciar porque a gente 

sempre trabalhou assim. (...) Então não vamos mudar 

agora que chegamos ao poder. Realmente as ações de 

José Augusto são ações conjuntas, de debates e a família 

participa ativamente disso aí .” 
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Apesar de tudo o que fez, a 

população não a entendeu. 

Ela é a referência do fazer, 

os outros, inconscientes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assume o modo de fazer 

política nepótica 

MORENO, 

Marcondes. Direito 

de resposta do 

Na reportagem apresentada nesta edição do Jornal 

Página Livre, o Deputado Augustinho, membro da 
oposição, responde às críticas da Secretária de Educação 

Denuncia, 

Administração de 
recursos públicos 

 

 
 



 

Deputado 

Augustinho 

Rufino. Jornal 

Página Livre, Santa 

Cruz do Capibaribe 

– PE, 04 de Junho à 

11 de Junho de 

2002, Ano 4, Nº 47, 

p. 02. 

 

 
 

Maria do Socorro Ferreira Maia sobre denúncia 

realizada pelo Deputado em edições anteriores, acusando 

a secretária e o prefeito de desvio de recursos da 

merenda escolar e aos casos de propagandas indevidas 

nos livros didáticos distribuídos nas escolas municipais 

da cidade. O Deputado reafirma que houve uma 

audiência pública na Assembléia Legislativa do Estado 

de Pernambuco que contou com a presença do Prefeito e 

Secretária de Educação da cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe –PE, e que os assuntos debatidos eram 

relativos aos casos de propaganda indevidas da 
municipalidade santa-cruzense nos livros doados pelo 

MEC e sobre a má aplicação dos recursos advindos do 

FUNDEF. Afirma em sua entrevista que o prefeito 

assumiu a culpa perante o público presente enquanto a 

Secretária de Educação “permaneceu calada e saiu 

muda”, não se pronunciando em momento algum em sua 

defesa. 

  

propaganda 
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MORENO, 
Marcondes. 

Prefeitura entrega 

moderna 

Secretaria de 

Educação. Jornal 

Página Livre, Santa 

Cruz do Capibaribe 

– PE, 15 a 21 de 

Maio de 2003, Ano 

V, Nº 85, p. 03. 

 
 

Mais uma obra é entregue e inaugurada pelo Prefeito da 
cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE. “A Secretária 

de Educação, Socorro Maia, não escondia a alegria e 

comemorou o momento: Vejo este momento como um 

marco diferencial que faz a nossa administração. É nesse 

momento que a gente mostra o que é o nosso objetivo e 

projeto para Santa Cruz do Capibaribe na área da 

educação.” Continua dizendo “Quero deixar registrada a 

capacidade de minha equipe. Entrei na secretaria contra 

tudo e contra todos e hoje tenho o orgulho de dizer que 

tudo que está aqui, arrumado e produzido, foi feito pela 

equipe da secretaria de educação,sem que eu precisasse 
mexer um dedo.” Estiveram presentes nesta solenidade 

centenas de populares, diretores, secretários, vereadores 

e autoridades do município. Em depoimento, disse o 

prefeito: “Em dois anos e pouco de governo,já estamos 

com oito escolas e não dá nem para comparar com os 

governos anteriores. Essas obras estão diante dos olhos 

da população, e não adianta a crítica infundada, a inveja 

e o ciúme da oposição.” Enquanto isso, Ernesto Maia, 

secretário particular do prefeito diz: “Socorro Maia 

mostrou através de ação o que é que uma secretária de 

educação tem que fazer. E é com muito orgulho, hoje, 

que a vemos sendo convidada pela prefeitura do Recife e 
que é do PT, para dar uma palestra em um seminário. 

Isso mostra que minha mãe não é reconhecida só aqui 

em Santa Cruz, mas em nível de Pernambuco.” 

 

Obras 
administrativas 

(inauguração) 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em equipe 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obras 

administrativas 

 

 

 

 
 

 

 

Reconhecida em 

outro município 

Há um sujeito que faz: os 
administradores 

 

 

 

 

 

Não está associado a 

relações sociais e políticos, 

mas a ela (sem que eu 
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Há um sujeito que faz: os 

administradores 

 

 

 

 

 

MORENO, 

Marcondes. Santa 

Cruz do 

Capibaribe tem 

um dos melhores 

programas de 

formação 

continuada do 

Reportagem que aborda o grande investimento feito pela 

Secretaria Municipal de Educação na melhoria da 

educação e na qualificação docente por meio de 

programas de formação continuada. Afirma que a 

Prefeitura Municipal tem “investido maciçamente no seu 

mais precioso patrimônio: o ser humano, nesta lauda 

traduzido pela figura dos professores da rede Municipal 
de Ensino.” Continua afirmando: “A Secretaria 
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administração 

 

 

 
 



 

país.  Jornal Página 

Livre, Santa Cruz 

do Capibaribe – PE, 

de 01 a 15 de Maio 

de 2006, p. 04. 

 

 

 

 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes de nossa 

cidade mantém um calendário mensal rico em encontros, 

seminários, fóruns, palestras e oficinas de Capacitação 

de Professores. Aliás, um programa municipal muito 

elogiado no cenário Pernambucano, citado por diversos 

órgãos e autoridades como modelo a ser seguido pelos 

demais municípios de nosso estado. A gente fica feliz 

quando ouve o nome de Santa Cruz do Capibaribe sendo 

proclamado em importantes encontros regionais e até 

nacionais. Coloca o nosso povo e a nossa garra no lugar 

de destaque que tanto merecemos.” 
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MORENO, 

Marcondes. Nossa 

educação tem os 

melhores índices. 

Jornal Página Livre, 

Santa Cruz do 

Capibaribe – PE, 2ª 

Quinzena de Maio 

de 2007, Ano III, 
Nº 26, p. 06. 

 

 

 

Reportagem que informa que Santa Cruz do Capibaribe 

teve o melhor resultado pernambucano na avaliação  da 

“Prova Brasil” do MEC, um importante instrumento de 

aferição de qualidade do Ministério da Educação, sendo 

que a maioria das escolas superaram até mesmo os 

índices nacionais nessas provas, que abordaram alunos 

de 4ª e 8ª séries de todo o Brasil, sobre as disciplinas 

Matemática e Língua Portuguesa. A reportagem afirma 

que a cidade de Santa Cruz do Capibaribe foi destaque 
nacional por apresentar ações como: calendário com dias 

determinados para capacitação dos professores, aulas de 

reforço aos sábados para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem, parcerias estaduais e federais em 

programas esportivos e culturais nas escolas, 

acompanhamento das equipes de técnicos e supervisores 

às turmas de alunos nas escolas, professores efetivos 

sem formação recebem bolsas de estudos para conclusão 

do curso superior em uma das faculdades privadas da 

cidade (que por sinal pertence a Secretária de Educação 

Socorro Maia). 
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MORENO, 

Marcondes. 

Socorro Maia é 

reeleita na 

UNDIME- PE. 

Jornal Página Livre, 

Santa Cruz do 

Capibaribe – PE, 2ª 
Quinzena de Maio 

de 2007, Ano III, 

Nº 26, p. 06. 

 

Reportagem que aborda a reeleição da Secretaria de 

Educação de Santa Cruz do Capibaribe na vice-direção 

estadual da UNDIME-PE, para o biênio de 2007/09. A 

reportagem afirma que Socorro Maia é uma das 

principais dirigentes da educação do estado. 

Confirmação disso, foram os excelentes índices do 

IDEB apresentados por Santa Cruz do Capibaribe na 

Prova Brasil. Estiveram presentes à solenidade de posse 
da nova diretoria os Secretários de Educação de todo o 

estado de Pernambuco e outras autoridades 

pernambucanas. Quanto a realização da solenidade no 

município de Santa Cruz do Capibaribe, a Secretária de 

Educação Socorro Maia disse que “Estamos felizes com 

os excelentes resultados alcançados pela Rede Municipal 

de Santa Cruz do Capibaribe, nas avaliações nacionais 

do Ministério da Educação. Superamos os índices 

pernambucanos de qualidade educacional e algumas de 

nossas escolas superaram até os índices nacionais da 

Prova Brasil do IDEB – Índice de Desenvolvimento 
Educacional Brasileiro. Essas alegrias e conquistas nós 
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(Resultados) 

 



 

dividimos com todos os professores de nosso município, 

principais responsáveis por esses resultados.” Quanto a 

sua reeleição para a vice-presidência da UNDIME, a 

secretária respondeu: “É fruto de um empenho coletivo 

de toda diretoria executiva em prol do fortalecimento da 

educação municipal de todo o estado de Pernambuco. 

Continuaremos atuando nas grandes questões nacionais 

da educação, para a construção de uma educação pública 

municipal de qualidade”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 2 – QUADRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Curso: Mestrado em Educação 

Pesquisa: O Imaginário Democrático da Gestão Escolar. 

Pesquisadora: Débora Quetti Marques de Souza 

Orientador: Evson Malaquias de Morais Santos  

 

 

Documento Categoria que se encaixa na 

pesquisa 

 

Descrição 

 

Decreto nº. 

6.094, de 24 

de abril de 

2007. 

 

 

 

 

 

PAR – 

Plano de 

Ações 

Articuladas. 

 

Gestão participativa 

 

 

 

 

 

 

 

Participação, Gestão, Democracia. 

 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União 

Federal, em regime de colaboração com Municípios, 

Distrito Federal e Estados e a participação das famílias e 

da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando à mobilização 

social pela melhoria da qualidade da educação básica. 

O presente decreto, no capítulo I, inciso XXII, 

implementa uma diretriz que busca promover a gestão 

participativa nas redes de ensino. 
 

 

 

Concentra-se na melhoria gradativa dos resultados 

educacionais e tem o aluno como o centro de todas as 

decisões. Assim, seu principal objetivo é contribuir para 

o desenvolvimento de aprendizagens, habilidades e 

competências, atitudes e valores necessários para a sua 

formação integral. 

Para estabelecer as competências dos entes responsáveis 

pela implementação do Plano de Metas e Compromisso 

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº. 6.094 

de 24 de abril de 2007, o prefeito da cidade criou um 

Comitê Gestor Local constituído por um titular da 

Secretaria Municipal de Educação, a quem coube a 

coordenação e um representante da sociedade civil 

organizada. 

São atribuições do Comitê: 

I – Elaborar o diagnóstico da situação educacional do 

município; 

II – Elaborar e acompanhar a implementação e execução 

do PAR; 

III – Analisar as estratégias de implementação das 

propostas do PAR; 

IV – Analisar os relatórios de progresso da execução do 

PAR; 

V – Avaliar o desempenho e os resultados alcançados 

pelo PAR; 



 

VI – Identificar as possibilidades de articulação e 

parcerias que possam contribuir para acelerar a 

implantação e execução do PAR; 

VII – Contribuir para o diálogo com as escolas do 

sistema municipal de ensino na ampliação da adesão e 

execução do PAR e na sua divulgação junto à sociedade 

civil. 

 

Na avaliação realizada pelo Comitê do PAR, constatou-

se, a respeito da Gestão Democrática que: 

 Todas as escolas possuem Conselho Escolar, a 

Secretaria Municipal de Educação orienta, mas 

os membros dos conselhos necessitam de 

capacitação; 

 O Conselho Municipal de Educação encontra-se 

devidamente implementado, necessitando de 

reuniões mais frequentes e, maior atuação. 

 Todas as escolas possuem PPP, que é padrão 

para toda a rede, tendo sido elaborado pela SME; 

 A SME não determina critérios para a escolha de 

seus gestores escolares. 

 

As ações propostas foram: 

 Implantar conselhos escolares nas escolas da rede 

que ainda não possuem e incentivar a atuação dos 

conselhos existentes; 

 Qualificar os técnicos da SME que serão 

multiplicadores da formação de conselheiros 

escolares; 

 Qualificar os conselheiros escolares; 

 Monitorar a atuação dos CE; 

 Promover a implantação do PPP nas escolas da rede, 

considerando as particularidades de cada 

estabelecimento de ensino; 

 Qualificar as equipes escolares da rede para a 

elaboração e implementação do PPP; 

 Implantar política democrática de escolha dos 

dirigentes escolares; 

 Elaborar critérios de escolha de diretores, 

fundamentado nos princípios democráticos na 

legislação vigente; 

 Implementar curso de aperfeiçoamento para 

diretores escolares pela rede de formação. 

 

 

 



 

COMENTÁRIO: O decreto 6.094 dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação promovido pelo Governo Federal em Parceria com 

Estados e Municípios. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE, atendendo a determinação 

do Decreto, criou o PAR – Plano de Ações Articuladas. Para construção deste documento, o 

prefeito da cidade criou um Comitê Gestor Local para coordenar a elaboração das ações à 

serem vivenciadas pelo município. Dentre a comissão, escolhida e indicada pelo prefeito 

encontram-se: a dirigente municipal de educação, a diretora de ensino da SME, que representa 

os Conselhos Escolares, dois representantes do MEC que estiveram presentes na elaboração 

do documento, uma representante dos professores que trabalha também como supervisora 

escolar lotada na SME, uma representante do Conselho Municipal de Educação que também 

exerce função de gestora escolar e de confiança do prefeito, três representantes da SME, 

sendo que um trabalha como assistente administrativo numa escola, outro é gestor escolar de 

confiança do prefeito e outro trabalha no gabinete da secretária de educação; um representante 

da equipe de supervisores escolares, esta coordena a equipe de supervisão na SME; um 

representante dos diretores de escola; e, por fim, um representante da educação infantil que 

trabalha na SME coordenando a equipe de supervisão da Educação Infantil.  

 

Quando fazemos uma análise sobre os representantes do PAR, percebemos a grande presença 

de pessoas que estão ligadas diretamente com o prefeito ou com a SME. O decreto elaborado 

pelo governo diz que para a construção dos programas e ações de assistência técnica e 

financeira, deve haver a participação das famílias e da comunidade, visando a mobilização 

social pela melhoria da qualidade da educação básica. Nestes trâmites, cabe-nos levantar a 

seguinte questão: até que ponto as famílias e as comunidades têm participado da elaboração 

das políticas públicas como forma de promoção da gestão participativa? É importante para o 

governo permitir a participação deste público intrínseco na lei? 

  

 

Documento Categoria que se encaixa na 

pesquisa 

 

Descrição 

 

Lei 10.172 de 9 de 

Janeiro de 2001 

que aprova o 

Plano Nacional de 

Educação. 

 

 

 

 

 

Gestão democrática do ensino 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano Nacional de Educação, com vigência de dez anos 

a contar da data de sua aprovação, tem como objetivos 

primordiais: 

 Elevação global do nível de escolaridade da 

população; 

 Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

 Redução das desigualdades sociais e regionais no 

tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na 

educação pública; 

 Democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios 

da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a 

participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares equivalentes. 

 

Na parte referente às diretrizes para a gestão e o 

financiamento da educação, O Plano Nacional de 

Educação define que se deve promover a efetiva 

desburocratização e descentralização da gestão nas 



 

dimensões pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira, devendo as unidades escolares contar com 

repasse direto de recursos para desenvolver o essencial de 

sua proposta pedagógica e para despesas de seu cotidiano. 

Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema 

de ensino há de implantar gestão democrática. Em nível 

de gestão de sistema na forma de Conselhos de Educação 

que reúnam competência técnica e representatividade dos 

diversos setores educacionais; em nível das unidades 

escolares, por meio da formação de conselhos escolares 

de que participe a comunidade educacional e formas de 

escolha da direção escolar que associem a garantia da 

competência ao compromisso com a proposta pedagógica 

emanada dos conselhos escolares e a representatividade e 

liderança dos gestores escolares. 

 

Dentre os objetivos e metas, voltados para a gestão 

democrática, destacam-se: 

 

 Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão 

democrática do ensino público, com a participação da 

comunidade. 

 Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes 

gerais desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a 

iniciativa e a ação inovadora das instituições 

escolares. 

 Desenvolver padrão de gestão que tenha como 

elementos a destinação de recursos para as atividades-

fim, a descentralização, a autonomia da escola, a 

eqüidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a 

participação da comunidade. 

 Elaborar e executar planos estaduais e municipais de 

educação, em consonância com este PNE. 

 Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e 

execução de sua proposta pedagógica. 

 Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica 

das escolas e ampliar sua autonomia financeira, 

através do repasse de recursos diretamente às escolas 

para pequenas despesas de manutenção e 

cumprimento de sua proposta pedagógica. 

 Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, 

pelo menos, possuam formação específica em nível 

superior e que, no final da década, todas as escolas 

contem com diretores adequadamente formados em 

nível superior, preferencialmente com cursos de 

especialização. 

 

 

COMENTÁRIO: No ano de 2009, O Plano Nacional de Educação completa oito anos de 

vigência. No artigo 2º da lei 10.172, fica determinado que a partir desta Lei, os Estados, o 



 

Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no PNE, elaborar seus planos decenais. 

Até o presente, muitos municípios brasileiros não elaboraram seus planos. É o caso de Santa 

Cruz do Capibaribe que, mesmo tendo realizado uma Conferência no ano de 2007 para 

elaboração do seu PME, não conseguiu concretizar a iniciativa, e, até o momento não 

oficializou a vigência do mesmo. É importante frisar que na conferência realizada poucos 

professores e representantes da sociedade civil organizada participaram, pois o evento foi 

marcado nas vésperas de ano novo onde muitos viajavam e não puderam estar presentes. A 

sociedade educativa aguarda, ansiosa, o resultado desta conferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (GESTOR(A) MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (GESTOR(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 
 

Siglas: 

PME – Plano Municipal de Educação 

 

 
1- Nome: __________________________________________________________________________________ 

2 - Idade: ______________________________________________ 

3 - Naturalidade: ________________________________________ 

4 - Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

5 - Escolaridade: 

(   ) Graduação em: ___________________________________________________________________ 

(   ) Especialização em: ________________________________________________________________ 

(   ) Mestrado em: ____________________________________________________________________  

(   ) Doutorado em: ___________________________________________________________________ 

6 - Período em que está na Gestão da Secretaria Municipal de Educação: ________________________________ 

7 - Possui outras ocupações profissionais além desta? 

(   ) Sim     (   ) Não 

8 – Em caso afirmativo descreva quais atividades: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9 - Porque você decidiu ser Secretária de Educação? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro de Educação 

Departamento de Pós-graduação 

Curso de Mestrado em Educação 
Pesquisa: O Imaginário Democrático da Gestão Escolar 

Pesquisadora: Débora Quetti Marques de Souza (Mestranda em Educação pela UFPE. Área: Políticas 

Públicas e Gestão da Educação) 



 

10- Como se deu a escolha para que você ocupasse este cargo? 

 (   ) Indicação política     (   ) Eleição     (   ) Outro: 

__________________________________________ 

11 – É filiada a algum partido político? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

12 – Qual? _________________________________________________________________________________ 

13 - Qual a maior dificuldade enfrentada para gerenciar a Secretaria Municipal de Educação? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

14 – Quando se fala em Gestão Democrática, quais as primeiras palavras que vem a sua mente? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

15 – Você considera sua Gestão como sendo democrática? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

16 – Como é a relação entre a equipe da Secretaria de Educação e os Gestores das Escolas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

17 – A educação municipal dispõe de um PME? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

18 – Em caso afirmativo, como ocorreu a elaboração deste? Que representantes da sociedade 

santacruzense participaram?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19 – De acordo com a sua experiência como Secretária de Educação, como obter resultados 

positivos na construção de uma educação de qualidade? O que se deve fazer? Que ações 

devem ser desenvolvidas pela Secretaria de Educação em parceria com as escolas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20 – Que projetos ou ações, você considera relevante na sua gestão para o melhoramento da 

educação do município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21 – Você acredita que existe autonomia para que um gestor municipal desenvolva suas ações 

conforme as necessidades presentes no cotidiano das instituições de ensino e da educação em 

geral? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

22- Na sua opinião, o que deveria mudar nas relações entre a Secretaria de Educação e o 

poder executivo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23 – Para finalizar, aponte os pontos positivos e negativos no exercício da função de Gestor 

Municipal: 

Positivos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Negativos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela participação! 



 

APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA (GESTOR(A) ESCOLAR) 

 

 

 

 
 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (GESTOR(A) ESCOLAR) 

 

 

Siglas: 

IE – Instituição de Ensino; 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

CE – Conselho Escolar 

 

 

I - Questões Pessoais: 

1 – Nome; 

2 – Escolaridade; 

3 – Tempo que exerce a função de gestor escolar; 

4 – Tempo em que trabalha na IE; 

5 – Porque você escolheu trabalhar nesta IE? 

6 – Como foi escolhida para trabalhar aqui? 

6 – O que significa para você a Escola Municipal Senador José Ronaldo Aragão? 

 

 

II – Questões ligadas ao objeto de estudo (Gestão Democrática) 

1 – Que palavras vêm a sua mente quando se fala em Gestão Democrática? 

2 – Que importância tem para você a Gestão Democrática? 

3 – Você se considera um gestor democrático? 

4 – Aqui na Escola Senador José Ronaldo Aragão, pais, alunos, professores e funcionários em 

geral tem participado da gestão? 

5 – Você tem total autonomia para desenvolver projetos e ações na escola? 

6 – Qual a maior dificuldade encontrada para desenvolver uma gestão participativa e 

democrática? 

7 – A escola possui PPP? 

8 – Fale um pouco da elaboração e importância deste para a IE. 

9 – Como é a relação entre a instituição de ensino e a secretaria municipal de educação? 

 

 

III – Questões Normativas 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro de Educação 

Departamento de Pós-graduação 

Curso de Mestrado em Educação 
Pesquisa: O Imaginário Democrático da Gestão Escolar 

Pesquisadora: Débora Quetti Marques de Souza (Mestranda em Educação pela UFPE. Área: Políticas 
Públicas e Gestão da Educação) 



 

1 – Que assunto tem sido mais discutido por você na gestão da escola: o administrativo ou o 

pedagógico? Como tem lidado com ambos? Para você, qual merece mais atenção? 

2 – Em que você acredita que a gestão democrática pode mudar na realidade da escola? 

3 – O que é Conselho Escolar? Qual a função deste? Como tem sido o trabalho do CE na 

Escola Municipal Senador José Ronaldo Aragão? 

4 – Com que freqüência acontece às reuniões do CE? 

5 – Como ocorre a participação de pais e alunos na sua IE? 

6 – Existe grêmio estudantil, como e onde funciona? Quantos alunos estão a frente? 
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ANEXO 1 – PAUTA DA 1ª REUNIÃO 

 

 



 

ANEXO 2 – PAUTA DA 2ª REUNIÃO 

 
 


