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RESUMO 

 

A partir da década de 1990, no contexto da democratização e do neoliberalismo, 

ganham relevo no Brasil as preocupações com a gestão escolar que em última instância seria 

responsável pelo êxito ou fracasso das práticas educacionais. Alguns marcos legais subsidiam 

este processo, a exemplo da Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, que colocam como um dos princípios da educação nacional a 

gestão democrática da educação. Em Pernambuco, a implantação da gestão democrática se 

deu por meio da composição de conselhos escolares, de grêmios estudantis e pela participação 

na elaboração dos projetos político-pedagógicos. A partir de 2001, nova dinâmica foi 

estabelecida pela implementação do Projeto Escola Democrática que instituiu a eleição para 

diretores das escolas públicas estaduais com duas etapas: seleção e eleição. Este trabalho 

analisa especificamente a terceira edição do Projeto Escola Democrática, quando as etapas 

processuais foram ampliadas para quatro: seleção, capacitação, eleição e designação. A partir 

da análise de conteúdo, examinamos as concepções dos gestores sobre democracia, gestão 

democrática e as etapas do projeto, bem como procedemos com a análise da política de gestão 

democrática levada a termo no governo Jarbas Vasconcelos. Dentre as conclusões, 

observamos que o processo de democratização da gestão escolar deflagrado em Pernambuco 

via implementação e aperfeiçoamento da eleição para gestores, mesmo marcado por interesses 

do governo, manifestos na forma de indução democrática ou outorga de autonomia, colaborou 

para fazer aflorar mais comprometimento, maior engajamento político e configura-se como 

um mecanismo de autonomização da comunidade escolar, inclusive no que tange ao 

enfrentamento dos engessamentos ainda vigentes na realidade da escola pernambucana.  

PALAVRAS-CHAVE: Democracia, gestão democrática da escola, Projeto Escola 

Democrática. 
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ABSTRACT 

 

From the 1990s, in the context of democratization and neoliberalism, add prominence in 

Brazil concerns with the school management that ultimately would be responsible for success 

or failure of educational practices. Some legal frameworks supporting this process, such as the 

Federal Constitution of 1988 and Law of Guidelines and Bases of Education 9394/96, posing 

as one of the principles of national education to democratic management of education. In 

Pernambuco, the implementation of democratic management was through the composition of 

school boards of Associations and student participation in developing the pedagogic-political. 

From 2001 new dynamic has been established for the implementation of the Democratic 

School Project which set the election for directors of state public schools with two steps: 

selection and election. This paper looks specifically at the third edition of the Democratic 

School Project, where the procedural steps have been expanded to four: selection, training, 

election and appointment. From the analysis of content, analyzes the concepts of managers on 

democracy, democratic management and the stages of the project and proceed with the 

analysis of the policy of democratic management brought to term in government Jarbas 

Vasconcelos. Among the findings, we observed that the process of democratization of school 

management triggered in Pernambuco through implementation and improvement of the 

election for managers, even marked by interests of government, manifest in the form of grants 

or induction of democratic autonomy, contributed to raise more commitment, greater political 

engagement and configures itself as a mechanism to empower the school community, 

including with regard to facing the plaster still existing in the reality of school Pernambuco. 

KEY WORDS: democracy, democratic management of schools, Democratic School Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O crescente interesse pela agenda educacional na contemporaneidade se alia aos 

processos de modernização levados a efeito sob os determinantes da globalização no estigma 

do neoliberalismo. Estes associam a educação ao desenvolvimento econômico, 

desconsiderando ou relegando a segundo plano os demais aspectos – históricos, sociais, 

pedagógicos, humanos, políticos, éticos – diretamente relacionados à prática educativa num 

movimento contraditório às demandas sociais por democratização da escola pública. 

 Democratização aqui ultrapassa o sentido restrito do acesso das massas à educação 

formal, sobretudo à universalização do Ensino Fundamental, alvo das propagandas 

governamentais, e se refere ao amplo movimento deflagrado em território nacional pela 

consolidação da escola pública, gratuita, laica e de qualidade para todos. Nesta perspectiva, 

para democratizar espaços como a escola pública é preciso caminhar num processo gradativo 

e ascendente de empoderamento, construído coletivamente através da participação dos 

diversos atores que se inter-relacionam no ambiente escolar.  

 Embora caminhemos para a (re)democratização do país, após a decadência da ditadura 

militar, ao menos no que tange aos princípios legais, somos imersos contraditoriamente numa 

dinâmica de mercadologização das relações fecundadas pela adoção dos princípios neoliberais 

que passam a reger o ethos vivencial se materializando nas políticas implementadas a partir da 

década de 1990 com intensidade e velocidade ascendente na história nacional, reflexo das 

inflexões utilitaristas em âmbito mundial. 
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A queda dos limites territoriais, das regras tidas como universais, a re-significação das 

relações familiares, o desenvolvimento dos novos papéis do(s) sujeito(s), as invenções 

tecnológicas, as descobertas científicas em escala inimagináveis até então colocam em xeque 

os princípios reguladores da própria vida social, provocando mutações em todos os setores da 

existência humana. 

 As demandas oriundas das novas formas de fazer política, cada vez mais amplas, 

complexas e marcadas por relações internacionais acabam se impondo como necessidade de 

adequação dos países, sobretudo os periféricos, aos níveis de desenvolvimento estabelecidos 

em instâncias centrais de decisão que homogeneízam os discursos acerca do que é necessário 

para se alçar o desenvolvimento – ressalte-se econômico. Essa nova ordem fomenta a 

dominação econômica que se expressa na política, na luta ideológica e na disputa por 

hegemonia (MOCHCOVITCH, 1990). 

 Nessa dinâmica, o olhar lançado sobre a educação, por um lado, provém de 

organismos internacionais multilaterais, regidos pelo telos capitalista como é o caso do Banco 

Mundial que, a partir da década de 1970, avulta quantias exorbitantes a título de 

financiamento aos sistemas educacionais dos países periféricos e, em contrapartida, 

avolumam-se as responsabilidades em relação às respostas esperadas como resultados aos 

investimentos; por outro lado, a dinâmica do movimento social incide sobre a escola e passa a 

exigir maior autonomia para esta mediante a consolidação de práticas democráticas. Assim, a 

partir da década de 1990, atenção especial passou a ser dedicada ao campo da gestão do 

ensino e mais especificamente à gestão escolar que deveria se responsabilizar pelo 

atendimento aos padrões definidos no contexto mundial para a educação, o que se faria, entre 

outras formas, a partir da superação do paradigma da administração de caráter técnico-

burocrático atingindo os moldes de uma gestão democrática. 
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No campo legislativo, a Constituição Federal de 1988 coloca em relevo a gestão 

democrática do ensino como um dos princípios norteadores dos processos educacionais. 

Longe de ser atitude de benevolência deliberada dos governantes, essa demanda emerge a 

partir de um contexto sócio-histórico marcado pela reabertura democrática do País, quando os 

cidadãos brasileiros, após intensas lutas, conseguem derrubar o totalitarismo do regime militar 

e recuperar os direitos de participação, negados e combatidos pela rigidez dos anos de 

chumbo (OLIVEIRA, 2002). 

Mesmo antes de o texto legal apontar para a gestão democrática, vários sistemas já 

caminhavam no sentido de democratizar a escolha de seus dirigentes. O marco constitucional 

referenda o protagonismo de educadores e educadoras que em todo o cenário nacional 

lutavam no intuito de garantir que a escola, instituição social se abrisse ao ideário 

democrático. Para ampliar essas experiências a outros sistemas, várias alternativas foram 

propostas e os organismos educacionais ensaiaram formas para a provisão do cargo de 

dirigentes escolares que rompessem com o clientelismo político e pudessem garantir a 

participação da comunidade escolar na definição dos rumos da escola, consolidando práticas 

democráticas no contexto escolar, como aponta Paro (2003).  

A Lei de Diretrizes e Bases, promulgada em 1996, referenda a gestão democrática do 

ensino e experiências variadas para escolha dos dirigentes escolares se espalham por todo o 

país. Contudo não há uma forma única para a nomeação de diretores. Paro (op. cit.) apresenta 

as principais formas de acesso à função de dirigentes escolares que foram utilizadas em todo o 

Brasil, quais sejam: nomeação; concurso; eleição e os modelos mistos que combinam mais de 

uma forma de provisão e por vezes criam mais alguns critérios para a nomeação dos diretores. 

Particularmente no caso do Estado de Pernambuco, embora o texto da Constituição 

Estadual no artigo 178, inciso VII e no artigo 183 e também da Lei 11.014/93 aponte para a 

gestão democrática da escola, que se substanciaria através da composição de Conselhos 
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Escolares, só podemos falar com consistência de uma política de democratização da gestão 

escolar a partir de setembro de 2001, quando foi deflagrado o “Projeto Escola Democrática” 

que, pela primeira vez elegeu por meio do sufrágio direto de alunos, pais, professores e 

funcionários, os diretores de escolas públicas estaduais. Em abril de 2002 foi realizada uma 

segunda edição do Projeto no intuito de expandir a experiência da eleição de diretores para 

outras escolas que não haviam participado do processo seletivo-eletivo inicial por não 

contarem com candidatos. Estas duas edições atenderam cerca de 340 escolas, o que equivale 

a 30,4% do total de Unidades de ensino da Rede Estadual. 

Os diretores eleitos assumiram a gestão das escolas para exercer um mandato de 

quatro anos com direito a uma reeleição. Expirado o mandato em 2005, foi deflagrada a 

terceira edição do “Projeto Escola Democrática” que ampliou as etapas processuais que antes 

eram duas (seleção interna e eleição), para quatro (seleção, capacitação, eleição e designação), 

nosso foco de interesse. Ampliou-se também o número de escolas atendidas, atingindo cerca 

de 70% das unidades escolares. Vale ressaltar que ficaram de fora do processo as unidades 

listadas no § 1º do artigo 1° do Decreto 27.958, a saber: os centros de educação infantil, de 

reabilitação e educação especial; de exames supletivos; profissionalizante de criatividade 

musical de Recife; politécnico; de educação física; os centros de ensino experimental; as 

escolas indígenas e agrícolas; as escolas com até 05 turmas; as escolas com pedagogia de 

alternância e a Escola Arquipélago Fernando de Noronha (PERNAMBUCO, 2005b). 

Especificamente, chamou-nos a atenção a dicotomia observada entre a elaboração dos 

Planos de Ação1 pelos candidatos a gestores ainda no início do processo seletivo-eletivo, por 

um lado, com os Contratos de Gestão2 que foram determinados pelo governo estadual como 

                                                 
1 A elaboração de um Plano de Ação que descrevesse a realidade escolar, o contexto social dos alunos e das 
famílias com aspectos econômicos, políticos e históricos, a situação física e funcional da escola, apresentando 
objetivos e metas para atuação foi uma das exigências para que os candidatos pudessem continuar pleiteando a 
função de gestores antes mesmo da deflagração da campanha eleitoral.  
2 O Contrato de Gestão foi o instrumento elaborado pela Secretaria de Educação e Cultura com objetivos e metas 
estabelecidos para toda a rede estadual de ensino, a ser assinado pelos gestores eleitos no ato da contratualização. 
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requisito para que os gestores eleitos assumissem a direção das escolas, por outro. Tal 

dicotomia encontra-se em consideração ao fato de que o Contrato é um documento 

padronizado com metas únicas e genéricas para todas as escolas e, em contraposição, os 

planos de ação eram singulares e específicos, em conformidade com as metas realmente 

pretendidas pelas escolas, constatadas pelos candidatos a gestão por meio de diagnóstico e 

escuta a comunidade escolar.  

Esclarecemos que, apesar de termos acesso aos planos elaborados, a própria orientação 

para a elaboração destes induzia a um olhar focado na realidade interna das escolas, o que 

fatalmente se traduziria de forma singular e conduziria os gestores a uma ação coerente com 

as demandas locais. 

          A partir dessas colocações emerge uma pergunta que se configura como nossa 

preocupação central: de que forma a política de democratização da gestão escolar via eleição 

de diretores, concebida no governo Jarbas Vasconcelos, se expressa no discurso dos gestores 

que participaram do Projeto Escola Democrática? 

Os gestores eleitos são líderes que representam os interesses da comunidade escolar 

que os escolheu, ou assumem a função de gerentes prepostos dos interesses estatais reduzindo 

seu campo de ação à busca do alcance dos objetivos que não são seus, mas de quem lhes 

outorga, mediante contratualização, o “poder” de conduzir os rumos de uma instituição 

escolar? 

          Partimos do pressuposto de que os gestores eleitos encontram limites para o 

desenvolvimento de seu trabalho com vistas à democratização das escolas, seja pela 

inconsistência teórica acerca da democracia, seja pela inflexibilidade do instrumento 

empregado pelo governo estadual no ato da formalização da designação dos diretores. 

Podemos apontar alguns: o “contrato de gestão” desconsidera a realidade plural das escolas da 

rede ao determinar rigidamente prazos para que se apresentem construídos ou reformulados o 
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Projeto Político Pedagógico – 90 dias – ou o Regimento Escolar – 120 dias – desconsiderando 

o período de adaptação dos gestores à dinâmica da escola. Assim, os objetivos formulados 

pelos gestores a partir dos dados apresentados nos planos de ação que, se espera, retratem as 

verdadeiras necessidades da escola, são colocados em segundo plano uma vez que os gestores 

devem perseguir o cumprimento dos requisitos do contrato sob a pena de serem destituídos de 

sua função caso não correspondam aos critérios do grupo de monitoramento e avaliação que 

interviriam sobre as escolas a partir de outubro de 2007, como previa o contrato – sem 

consulta à comunidade escolar, ressalte-se. 

            Buscamos com nossa pesquisa analisar os impactos da política de gestão democrática 

levada a termo após a implementação da eleição de diretores, buscando compreender como a 

democracia vem se expressando através das práticas anunciadas pelos gestores das escolas 

públicas da rede estadual.  

A literatura que versa sobre gestão escolar na perspectiva democrática enfoca 

principalmente debates a respeito de experiências democratizantes deflagradas por meio da 

atuação de órgãos colegiados, como é o caso dos conselhos escolares, relaciona os principais 

entraves à democratização, aborda a questão da descentralização e da participação nas 

dinâmicas de gestão. Encontramos também trabalhos versando sobre a temática da eleição de 

diretores, contudo poucos abordam especificamente o modelo adotado pelo governo 

pernambucano, possivelmente pela recente implementação do Projeto Escola Democrática, o 

que ressalta a importância desta pesquisa.  

Considerando a ampliação do acesso à educação formal e as várias mudanças que 

ocorreram na dinâmica da própria organização pedagógica, curricular, estrutural das escolas 

públicas da Rede Estadual de Ensino, apontamos a relevância de nossa pesquisa no intuito de 

analisar a política de democratização concebida e efetivada no governo Jarbas Vasconcelos a 

partir das práticas anunciadas no discurso dos gestores eleitos. 
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Nesse sentido, trabalhamos no intuito de alcançar o macro-objetivo de realizar a 

análise da política de gestão democrática da escola concebida e efetivada no governo Jarbas 

Vasconcelos por meio da implantação do Projeto Escola Democrática.  

Para tanto procedemos com a análise das concepções de democracia, por entendermos 

que as mudanças que ocorrem no “chão da escola” são inflexões dos movimentos mais 

amplos que simultaneamente orientam a vida social; de gestão democrática, considerando os 

vários aspectos que se alinham nesta perspectiva e centrando nossa análise no processo eletivo 

para a função de dirigentes escolares que se desencadeou em Pernambuco através da 

implantação das etapas do processo seletivo-eletivo do Projeto Escola Democrática, expressas 

pelos sujeitos que dele participaram e atualmente exercem a função de diretores.  

Como observamos a seguir, a construção do conhecimento acerca da gestão 

democrática vai se ampliando a partir da própria dinamização dos processos sociais e de seus 

desdobramentos, bem como variadas expressões acompanham os percursos que a sociedade 

vai tomando nos contextos históricos de cada época. 

 

 

O que diz a literatura a respeito ou o “estado da arte”  

 

A literatura que aborda a temática da gestão da escola pública brasileira pode ser 

analisada através das seguintes subcategorias: trabalhos que observam a atuação de conselhos 

escolares, como os de Matos (2006), Maciel (1995). Outros autores, como Sales (2004) e 

Andrade (2005) enfocam a cultura organizacional promovida pelas equipes gestoras. Autores 

como Araújo (2003) tratam dos entraves à concretização da democratização no espaço escolar 

devido aos ranços do autoritarismo e rigidez burocrática dessa instituição. Santos (2005) 

aborda a materialização de políticas de democratização no chão da escola estabelecendo as 
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diferenças entre a letra e a implementação dos mecanismos políticos. Outros autores como 

Lima (2002, 2008), Hora (2007), Oliveira (2007), Lück (2005, 2006, 2008), Ferreira (2006) e 

Torres (2001) abordam as temáticas da gestão considerando o movimento da sociedade 

brasileira na contemporaneidade, analisando a relação existente entre a escola e a 

dinamicidade dos processos macro-sociais.  

 Quanto à temática da eleição de diretores como instrumento de democratização das 

práticas de gestão escolar nas diversas experiências estaduais, citamos o trabalho de Paro 

(2003) que analisa as experiências implantas por sistemas municipais e estaduais de educação 

na conjuntura brasileira, Calaça (1993) que aborda a eleição de diretores no sistema municipal 

paulista, Correa (1995) que trata da experiência de Minas Gerais, Sales (2005) que aborda o 

processo deflagrado em Teresina, Castro (1991) que trata da eleição implantada nas escolas 

do Rio Grande do Sul, Couto (1988) e Mendonça (1987) que analisam o caso do Distrito 

Federal, Heemann e Pucci (1986) que tratam da temática no estado do Paraná.  

Nos trabalhos acima listados são recorrentes algumas questões, como por exemplo: a 

luta dos educadores como fundamento e coação para a implementação da eleição de diretores; 

a resistência dos grupos políticos mais tradicionais em reduzir o controle sobre as escolas; a 

mudança de postura dos gestores eleitos deslocando-se do compromisso com os interesses 

partidários para as necessidades efetivas da comunidade escolar, assumindo maior 

transparência na gestão; o fortalecimento dos órgãos colegiados e a ampliação da discussão 

acerca da democracia social, o que aponta para uma ascendência da importância dada ao 

exercício democrático.  

Encontramos também o trabalho de Correia (2003) que analisa a gestão democrática 

implementada em uma escola da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco na década de 1980, 

levando em consideração o clima organizacional da unidade estudada. Até o momento, são 

escassos os trabalhos tratando especificamente do modelo implementado no Estado de 
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Pernambuco para a provisão do cargo de representação de dirigentes escolares, devido 

basicamente à recente implantação do Projeto Escola Democrática que estabelece os 

patamares para a eleição de gestores em nosso Estado, fato que torna relevante a nossa 

intenção de pesquisa.  

Para abordarmos a temática que nos interessa como objeto de estudo – a 

democratização das escolas públicas da rede estadual de ensino a partir do processo seletivo-

eletivo para a provisão do cargo de dirigentes escolares – necessitamos abordar as categorias 

mais amplas nas quais esta se circunscreve enquanto política pública, concebida como o 

Estado em movimento, conforme a definição de Azevedo (2004).  

Compreendemos que a política pública levada a termo em cada período histórico 

reflete as concepções e as posturas do modus operandi do grupo político que administra o 

poder, portanto, não existe neutralidade na elaboração e implementação das mesmas, assim 

analisamos nossa problemática de pesquisa a partir da caracterização das categorias macro-

sociais: democracia, democracia no contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro, 

educação como política pública, democratização da escola e eleição de diretores, como 

exposto a seguir. 

Nosso trabalho se organiza a partir das categorias listadas. No primeiro capítulo 

abordamos a concepção de democracia construída no movimento histórico temporal, listamos 

os princípios que fundamentam a prática democrática e apontamos os riscos que ameaçam o 

exercício do poder na democracia, discutindo ainda o voto como expressão mais concreta da 

prática democrática. 

No segundo capítulo tratamos do processo de constituição da democracia no cenário 

brasileiro, abordando a questão educacional contrastando-a com a consolidação das 

expressões da gestão democrática da escola, sobretudo nos tempos da expansão da derrocada 
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neoliberal. Apresentamos também o modelo adotado pelo governo Jarbas Vasconcelos para a 

provisão do cargo de dirigentes escolares no Estado de Pernambuco. 

Abordamos no capítulo terceiro os fundamentos de nossa investigação empírica. Nesta 

parte do trabalho traçamos o perfil dos sujeitos da pesquisa e a estrutura metodológica que 

orientou a realização de nossa pesquisa. 

No quarto capítulo apresentamos o resultado obtido na coleta de dados realizada por 

meio de questionários aplicados aos gestores da Rede Estadual de Ensino, recorrendo à 

análise de conteúdo para abordar as questões referentes às categorias que orientaram as 

perguntas direcionadas aos dirigentes: democracia, gestão democrática e Projeto Escola 

Democrática. 

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, apresentando as descobertas 

obtidas com este trabalho e apontando pistas para aprofundamento das temáticas discutidas ao 

longo desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

22

 

 

CAPITULO I - DEMOCRACIA: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 

 

 

A conceituação clássica do termo democracia remonta a antiguidade grega, mais 

precisamente aos trabalhos de Aristóteles que forjou os termos demokracia (democracia) e 

politeia (política), relacionando ao primeiro a idéia de um governo injusto exercido por 

muitos e ao segundo a definição de um sistema justo governado por muitos (BOUBON e 

BOURRICAUD, 2002). Embora concebida originalmente como o governo da maioria, 

marcado pela presença do povo, devemos ter claro que os gregos entendiam a democracia 

como o agrupamento ideal dos seres humanos, mas nesse ideal não havia espaço para 

mulheres, estrangeiros, crianças e escravos, assim a idéia de totalidade democrática não é tão 

abrangente como atualmente se defende, ao menos na Grécia Antiga, onde os cidadãos eram 

os homens livres (TORRES, 2001). 

A tênue diferença adjetiva do conceito aristotélico se dirimiu ao longo dos anos, 

restando atualmente a caracterização da democracia, como sistema de governo, sob a forma 

direta, também chamada de democracia pura, que se refere aos sistemas nos quais todas as 

decisões são tomadas mediante consulta popular3; ou indireta, também denominada 

representativa, na qual os cidadãos elegem periodicamente seus representantes que passam a 

decidir os assuntos de interesse coletivo4. (op. cit. 2002) 

                                                 
3 É questionável se já houve ao longo da História alguma democracia direta de representatividade numérica 
considerável, mesmo se levarmos em conta que Atenas era composta por um número elevado de habitantes, não 
podemos tratar a todos como cidadãos. Considerando-se a amplitude populacional e o alargamento do direito ao 
voto nos regimes democráticos modernos a Democracia Direta se tornou cada vez mais rara. 
4 Em algumas circunstâncias as democracias indiretas podem incorporar elementos das democracias puras, como 
é o caso dos referendos em que os cidadãos são convocados a decidir sobre alguma questão relevante.  
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Em ambas as expressões de democracia – direta ou indireta – fica imanente o principio 

da participação, já apontado por Rousseau, segundo o qual, o povo não relega sua autonomia 

a representantes, apenas comissiona, ou seja, nomeia funcionários que executam sua vontade. 

Em Rousseau fica clara a idéia de que só é possível falar em democracia se esta for direta e 

participativa. Nesse sentido a democracia deixa de ser um estado e passa a ser um processo 

consolidado pela ação participativa e responsável dos sujeitos do coletivo social, como aponta 

Coutinho (2002). 

Podemos afirmar que a  

 

 

(...) Democracia é o regime político da soberania popular, porém, com respeito 
integral aos direitos humanos. A fonte do poder está no povo que é, 
radicalmente (radical no sentido de raízes), o titular da soberania e que deve 
exercê-la – seja através de seus representantes, seja através de formas diretas 
de participação nos processos decisórios. É o regime de separação de poderes 
e, essencialmente, é o regime da defesa e da promoção dos direitos humanos. 
(BENEVIDES, 2002, p.72). 

 

 Conforme a autora (op.cit.), o processo de democratização (tomada e exercício do 

poder decisório através da participação) é ao mesmo tempo um movimento de abertura para o 

acolhimento das expressões pluralistas dos discursos, por um lado, e realização dos ideais 

coletivos, por outro. Longe de ser fruto da evolução natural da sociedade, a democracia vai se 

construindo ao longo de um trabalho de defesa da dignidade humana, trabalho incessante, 

penoso e cotidiano. Na esteira desse pensamento há quem defenda a democracia como o lugar 

da pluralidade dos discursos, dos pontos de vista, das concepções e práticas sociais, tornando-

se, por conseguinte, o lócus dos consensos negociados (BRANDÃO, 2002; ROSENFIELD, 

2003).  

 A democracia é a forma de organização política mais avançada e complexa em vigor 

na atualidade. Assim sendo, conceituá-la e levá-la à concretude tornou-se tarefa árdua que 

exige respeitar ao mesmo tempo: “a multiplicidade tensa de suas expressões, a recriação 
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contínua de suas formas e a unidade de sua ação” (FÁVERO, 2002, p. 8), o que evidencia sua 

fragilidade por colocá-la sempre no movimento temporal e nas mãos dos grupos que estão no 

poder. Assim, sua conceituação e a configuração dos conceitos a ela imanentes – igualdade, 

poder do povo, liberdade, república, cidadania, participação, eleições, representação – 

assumem ao longo do tempo interpretações diferentes e, atualmente, há quem postule que a 

derrocada neoliberal representada pela expansão da globalização na década de 1990, 

fomentadora da cultura da efemeridade, da colagem e da fragmentação colaborou por colocar 

em xeque os ideais coletivos pregados pela didática democrática (FÁVERO, 2002). Tal fato 

faz coexistirem visões conflitivas de democracia e de público entre partidos, organizações da 

sociedade civil, movimentos sociais e culturais, mesmo no interior de um mesmo sistema 

democrático, seja ele a nação ou a organização (SEMERARO, 2002). Nesse sentido, aqueles 

que representam os interesses grupais em cada período histórico corroboram para formar a 

hegemonia que facilite a prevalência do status de dominantes e dos dominados, o que é 

conseguido porque junto à dominação econômica ocorre a dominação ideológica realizada 

principalmente pela agência estatal (MOCHCOVITCH, 1990).  

 O conceito de democracia como conhecemos atualmente, foi se constituindo ao longo 

do tempo e, nesse processo gradativo, alguns de seus elementos basilares foram sendo 

substituídos por outros mecanismos. Se considerarmos o movimento da sociedade nas últimas 

décadas, a partir da efervescência da globalização, veremos a emergência dos princípios 

neoliberais consolidando um novo imperialismo no qual as regras e demandas passam a ser 

definidas pela supremacia do mercado, criando assim um simulacro de democracia (TORRES, 

2001). 

 A economia de mercado, como base sustentadora das relações travadas no e pelo 

Estado, conseguiu instituir gradativamente a minimização da intervenção estatal, o ajuste 

fiscal com fins de elevação do superávit para pagamento das dívidas externa e interna, 
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privatização, terceirização de serviços que anteriormente estavam sob a responsabilidade do 

Estado e, embora a carga propagandística veiculada pelos meios de comunicação de massa 

apresentasse a avalanche modernística do Estado, estamos sendo conduzidos gradativamente à 

falência das estruturas básicas de saúde, saneamento, habitação e educação básica, ao mesmo 

tempo em que o voluntariado ascende à categoria de “cidadania” numa ocultação da 

desresponsabilização estatal, como denuncia Ciavatta (2002). Isso acontece porque “a 

associação entre globalização e neoliberalismo vai constituir o mercado como lugar ideal de 

alocação de recursos subentendida a tese do Estado mínimo ou da redução do poder do 

Estado” (BRANDÃO, 2002, p.149). 

A conseqüência imediata, entre tantas outras, provocada pela nova configuração das 

relações mercantis, se inscreve em todos os setores da vida social, transformando “(...) tudo o 

que se encontra em seu caminho em mercadoria, o homem e a terra inclusive” 

(ROSENFIELD, 2003, p.18). Aliado a esse movimento de mercadologização da vida em 

sociedade instaura-se a contradição, sobretudo nos países periféricos, nos quais sequer o 

Estado havia conseguido chegar para suprir suas funções clássicas, os governos adotam as 

concepções e práticas do “Estado mínimo” que abdica gradativamente de seu status de 

provedor dos bens essenciais à população e traveste-se de moderno e desenvolvido. 

Tais perspectivas, que emergem da combinação dos elementos do neoliberalismo com 

a ideologia da globalização provoca a ascensão de “valores, normas, atitudes, aptidões, que, 

apesar de aparentemente corresponderem ao interesse de todos, interessa mais particularmente 

aos grupos dirigentes” (LEHER, 2002, p.197). Inscrito no campo político, esse movimento de 

cunho mercantil, promove a (re)configuração conceitual da democracia que aos poucos vai 

sendo desterritorializada de seu caráter histórico-social para adquirir contornos de valor 

abstrato e a-histórico, promovendo o esvaziamento do caráter metodológico do ethos 
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democrático e reduzindo sua abrangência à consolidação da democracia apenas como 

conteúdo, mesmo entre os segmentos de esquerda, de acordo com a análise de Torres (2001).  

Subjugada à hegemonia neoliberal, a concepção majoritária de democracia atualmente, 

adquire conotações que tendem a desqualificar as dimensões públicas e sociais, fomentando a 

ideologia de que a política é um campo restrito aos partidos, o que de certa forma justifica o 

desinteresse gradativo da população pela área. Associado ao discurso hegemônico e 

reducionista que alega a “incapacidade do povo, a tirania da maioria e o risco da demagogia 

de massa, o liberalismo conseguiu impor uma ideologia elitista e adaptou ao seu horizonte de 

interpretações visões clássicas elevando-as a modelos universais” (SEMERARO, 2002, 

p.215), colocando a democracia num campo de vulnerabilidade, marcado pela distância 

crescente entre os políticos e o povo, gerando novas concepções e práticas de clientelismo e 

assistencialismo, pautado numa concepção subjetivista, economicista e privatizante em torno 

da figura do conquistador capitalista moderno, dando lugar “a um sistema formalmente 

inclusivo que não sana a estrutura socioeconômica excludente” (op. cit. p. 221). 

O movimento de esvaziamento dos ideais democráticos na atualidade conduz a uma 

outra conseqüência: a redução da democracia ao caráter formal limitado ao voto para a 

escolha dos representantes periodicamente, e mesmo este vem sendo questionado por amplos 

segmentos sociais, uma vez que a imagem da política como campo da bandalheira, do uso 

ilícito dos recursos públicos e da autopromoção se propaga rapidamente pela publicização dos 

sucessivos escândalos envolvendo nossos governantes nas três esferas administrativas. 

Isso não significa que somos contrários ao exercício do voto que é em sua essência 

portador de uma dualidade paradoxal: é necessário, contudo insuficiente. Necessário porque 

não existe sociedade de direitos sem regras comuns de validade universal, mas insuficiente 

para compreender todo o processo político que acaba por ser limitado a eleições periódicas, 

restringindo a administração dos assuntos públicos à esfera político-partidária. 
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Vivemos um tempo de rupturas até mesmo nos ideais que julgávamos universais. 

Nesse sentido, a configuração da democracia que queremos, não apenas enquanto conteúdo 

ou formalidade, mas como tomada gradativa do poder decisório nas diversas instâncias, 

participação coletiva nas discussões de interesse público e consolidação da autonomia cidadã 

responsável, só será factível com a superação das conotações negativas que caracterizam o 

povo como massa, plebe, vulgo e com o reconhecimento e a promoção do protagonismo 

político das organizações populares e o direito de se apropriar e dirigir o poder público a 

partir das bases (SEMERARO, 2002).  Assim, concordamos com Paro ao afirmar que  

 

 

A frágil democracia política, fundamentada na escolha periódica de 
representantes, por meio de eleições, para os cargos executivos e 
parlamentares deve ser ampliada e aprofundada na disseminação de formas de 
participação dos cidadãos no maior número possível de instâncias do corpo 
social (2003, p.37). 

 

 Tal fato conduziria o povo ao empoderamento político e à emancipação, constituindo-

se sujeito na dinâmica relacional do mundo da vida. 

 É, pois, nesse campo que a importância da atuação dos que fazem a escola, assim 

como a concebe Gramsci, adquire relevância, uma vez que entendida como “(...) uma escola 

de liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de escravidão e mecanicidade” 

(GRAMSCI, 2004, p. 59) e ainda sendo o “(...) instrumento para elaborar os intelectuais de 

diversos níveis” (op. cit. p. 19) cumpriria seu papel de elevação cultural das massas, no 

sentido de  

 

 

(...) inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo 
grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma 
certa autonomia na orientação e na iniciativa. (...) Mas esta transformação da 
atividade escolar requer uma enorme ampliação da organização prática da 
escola, isto é, dos prédios, do material cientifico, do corpo docente, etc. (op. 
cit. p. 36). 
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Tal demanda exigiria a reconfiguração das práticas de gestão numa perspectiva 

democrática, transformando a escola num espaço apropriado para o exercício prático e 

cotidiano dos princípios da democracia. 

 Percebemos que não é possível definir a democracia a partir de um conceito fechado, 

dada a sua complexidade e dinâmica a que sua efetivação está condicionada. Por este motivo, 

conciliou-se abordar a questão democrática a partir de princípios que a sustentam, como 

apresentamos a seguir. 

 

1.1. Princípios da Ética Democrática 

 

Diante de tão variadas expressões e manifestações da democracia na atualidade, e 

considerando-a campo semântico e conceitual que abrange vários aspectos referentes às suas 

demandas de governo do povo, para o povo e pelo povo, conforme popularmente se 

configurou denominar, vale dedicar alguma atenção ao que denominamos princípios da ética 

democrática, entendidos aqui como princípios universalmente aceitos de conduta firmados na 

práxis, fruto da relação dialógica entre a teoria e a prática que se formulou ao longo do 

processo histórico de transição e consolidação do que fazer democrático. 

  

• O princípio da participação: a democracia, denominada etimologicamente como 

governo da maioria, seria por definição o lócus da participação coletiva5 onde todos, ainda 

que representativamente pudessem discutir os rumos que seriam dados às questões comuns. 

Assim o ideário democrático parte do pressuposto de que “(...) problemas globais demandam 

                                                 
5 Não podemos desconsiderar que mesmo na origem do termo a democracia não congrega em si o sentido 
universalizante de totalidade, pois como aponta Torres (2001) quando da composição do termo democracia como 
o concebemos atualmente os ingleses tinham em mente: o homem adulto, culto e capaz, mas esse adendo não 
desmerece o uso do termo conforme o pretendemos abrangendo mais amplamente a participação coletiva. 
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ação conjunta; que ação conjunta, vale dizer, participativa, se associa a autonomia competente 

(...)” (LÜCK, 2006a, p. 38-9). 

Vale destacar aqui que a participação pode se efetivar de maneira global, quando da 

consulta popular para validar decisões que dizem respeito à sociedade como um todo, no caso 

de um referendo ou de uma eleição, por exemplo; ou representativa, como é a questão das 

decisões tomadas em conselhos, sejam políticos partidários, sejam civis, sejam trabalhistas 

conforme o caso. 

O que é imprescindível em quaisquer dos casos é a validação da vontade e do desejo 

social demonstrada por meio da manifestação coletiva; na democracia não há espaço para 

decisões uninominais e individuais no mínimo centralizadoras se não quisermos empregar a 

adjetivação de impositiva e autoritária. 

Isso não significa afirmar que toda expressão deliberada de coletivos populacionais 

são manifestações do ideário da democracia, pois “a vontade da maioria não é 

necessariamente democrática, podendo também ser tirânica” (ROSENFIELD, 2003, p. 37), 

devendo em todo caso prevalecer o bom senso e o respeito pelo bem comum.  

Em todo caso deve-se lutar pela viabilização de “formas de participação dos cidadãos 

no maior número possível de instâncias do corpo social” (PARO, 2003, p. 37), uma vez que 

como apontam Linz e Stepan “um estado democrático moderno baseia-se na participação do 

demos (a população)”. (1999, p. 35). 

Vale ressaltar ainda que a participação que se defende no âmbito democrático se 

manifesta através de várias expressões, mas basicamente se destina a referendar o caráter de 

integração que deve perpassar as relações numa realidade a fim de que o objetivo primordial 

da efetividade do bem comum se corporifique nas práticas e não se reduza aos discursos.  

 A participação característica da democracia é aquela que possibilita a inserção dos 

sujeitos “no processo de decisão, um acto de ‘ingerência’, e não a atitude do espectador que se 
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limita a assistir ou, de mais ou menos de longe, a contemplar”. (LIMA, 2002, p.33). 

Destaque-se ainda que a participação é um processo que se constrói nas dinâmicas sociais em 

estágios gradativos onde vão se corporificando seus diversos aspectos: seja o político, o 

pedagógico ou o técnico como discute Lück (2006c). 

 

• O princípio do inacabamento: fundamentada na concepção de que qualquer 

atividade social é antes de tudo uma ação das pessoas e como tal se preceitua pelas 

características da humanidade, a democracia se reveste do senso da inconclusão, pois “(...) na 

verdade, o inacabamento é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas 

só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente” (FREIRE, 1996, p.55). 

A consciência que se consolida na democracia a respeito da inconclusão das relações 

aponta para a necessidade de mantermos um olhar atentamente crítico e reflexivo sobre os 

acontecimentos políticos, econômicos, sociais e históricos, a fim de apreender com os fatos, e 

na relação de trocas que daí se estabelece definirem coletivamente os rumos que se quer 

imprimir à sucessão de eventos que se arrolarão a partir de então, o que exorciza a idéia de 

que são possíveis determinismos na vida social e rompe com o senso comum de que as coisas 

sempre foram assim, de cunho claramente a - histórico e, por conseguinte acrítico e 

conformista. 

O reconhecimento do inacabamento aponta também para outra questão relevante, 

posto que sendo inconcluso está suscetível às inferências da temporalidade histórica que 

influencia diretamente os contornos democráticos nas suas expressões cotidianas, assim 

coloca-se a perspectiva de que mesmo as democracias consolidadas podem entrar em colapso, 

dependendo dos trâmites que se fundam em seu interior. 
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• O princípio da pluralidade: a democracia por fundar-se na visão da coletividade 

abrange em conseqüência o plural, que não significa aceitação ou concordância inconteste, 

mas exprime de um lado o respeito pelas diversas expressões a que se submetem os conceitos 

de homem e de sociedade numa realidade eivada pelas diferenças, e por outro referenda a 

idéia de que as deliberações da maioria não se configuram como imposição ideológica de uma 

elite privilegiada. 

Vale salientar que o princípio da pluralidade é “(...) o único capaz de assegurar a 

efetiva realização das liberdades privadas, civis e públicas” (ROSENFIELD, 2003, p. 49) se 

inscrevendo, portanto na visão de que “seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao 

mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas” (FREIRE, 

1996, p.153).  

Ainda que a democracia não consiga a contento responder a todas as demandas de 

uma realidade também plural, em conseqüência complexa e ampla, se configura na 

perspectiva da possibilidade de coletivamente buscar caminhos e propor saídas para as 

situações de divergência.   

A pluralidade aponta para a perspectiva partidária imanente aos processos 

democráticos, pois a efervescência das opiniões e visões concorrentes no ideário social faz 

aflorar os modelos de governabilidade que se aplicam mediante a propositura de plataformas 

de governo eivadas pela ideologia da classe que exerce o poder em determinado tempo 

histórico. 

 

• O princípio da visibilidade e da transparência: a Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seu artigo 37, aponta como um dos princípios fundamentais da 

gestão política do Estado Nacional a publicidade que sugere a obrigação de tornar conhecidas 

as ações e os gastos públicos por dizerem respeito direto à vida da população como um todo. 
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Ainda que nem todos tenham entendimento do que se tratam estas questões, inscreve-se no 

hall de direitos do cidadão saber o que está sendo feito com o dinheiro dos impostos e taxas 

que involuntariamente e compulsoriamente é retirado de suas rendas – basta não saber da 

decodificação das siglas que se multiplicam e se sobrepõem desenfreadamente sem sequer 

esclarecer à população suas finalidades e direcionamentos.  

Isso em nada se coaduna com as posturas propagandísticas de cunho neoliberal 

adotadas pelos últimos governos sejam na esfera federal, estadual ou municipal, mas parte do 

princípio de que “a cena democrática é um lugar de visibilidade, um lugar em que os cidadãos 

ou os seus representantes apresentam soluções setoriais ou gerais para os mais diversos 

problemas da sociedade” (ROSENFIELD, 2003, p.54), abrangendo conceitos como 

transparência e controle social dos mecanismos estatais. 

No elenco dos princípios apresentados pela carta magna ressaltam-se ao lado da 

publicidade: a legalidade, a impessoalidade e a eficiência que combinados gerariam 

efetividade para os processos de governo. 

  

• O princípio da igualdade: a igualdade no ethos democrático em nada se relaciona 

com a concepção neoliberal vigorante que parte do princípio de que o Estado deve se afastar 

dos setores sociais a fim de não coibir as liberdades individuais e assim permitir aos cidadãos 

as oportunidades para que criem e desenvolvam os mecanismos para sua ascensão econômica 

e conseqüentemente social mascarando dissimuladamente seu descaso e descompromisso com 

as necessidades básicas da população. 

A igualdade democrática se inscreve na “igualdade de direitos e de chances, 

compatível, pois com a plena liberdade de cada um” (ROSENFIELD, 2003, p. 56) que é 

determinada pelos limiares que a humanidade configurou como normas sociais, vale dizer 
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com isso que a liberdade está condicionada pela ética e pelo respeito ao outro, a nós mesmos e 

à sociedade como uma construção humana. 

 

• A liberdade: senão a maior, uma das mais importantes conquistas da humanidade.  

No atual estágio de desenvolvimento social, político e cultural da humanidade 

nenhuma civilização admite ver burlado o direito de expressar suas idéias, seja pela 

veiculação da informação cada vez mais dinâmica e rápida através da imprensa moderna 

estimulada pelos meios de comunicação de massa, seja pela associação livre em órgãos 

representativos, cite-se, por exemplo, o caso dos sindicatos profissionais, das associações 

populares, dos conselhos de direito, entre outros. 

Assim, “o aprendizado da democracia (...) faz-se em microespaços sociais para 

progressivamente elevar-se ao cimo do Estado” (ROSENFIELD, 2003, p. 71), ou seja, quanto 

mais oportunidade de inserção social e participação política no exercício da liberdade, mais os 

cidadãos desenvolverão a potencialidade latente de corroborar com a democratização dos 

escalões mais elevados do poder, favorecendo o amadurecimento social a partir do 

crescimento nos grupos específicos nos quais atua enquanto protagonista de uma nova 

realidade que passa a desenhar. 

A liberdade democrática a que nos referimos, portanto é a que reforça “(...) o direito 

que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar (...)” (FREIRE, 1996, 

p. 119), posto que a liberdade esteja em busca do acerto e em seu caminho o erro não é 

condicionante do fracasso, mas escada para o amadurecimento pessoal e comunitário e 

corresponderia ao que Gramsci (2004) aponta como possibilidade de todos serem governados 

e virem a se tornar governantes. 

Nesse sentido podemos afirmar que a consolidação democrática abrange e combina 

dimensões comportamentais, atitudinais e constitucionais. Vale ressaltar que os princípios que 
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regem a ética democrática não se limitam aos listados acima, contudo estes referendam o 

consenso dos autores acerca dos que melhor caracterizam o movimento democrático na 

atualidade. 

 

1.2. Limites e Riscos da Democracia 

 

 Como toda e qualquer atividade humana a democracia também está sujeita às 

limitações que podem se revelar em quaisquer de suas configurações, não fosse assim 

estaríamos abordando outro assunto que não a perspectiva democrática.  

Seja no campo conceitual, seja na área vivencial o processo democrático abriga certos 

riscos que não podem deixar de ser avençados, como se a democracia não fosse um campo 

suscetível a excessos ou fragilidades. Por uma questão didática abordaremos alguns dos 

ranços do processo de democratização sob a forma de tópicos, embora não descartemos a 

possibilidade destes entraves se atrelarem, consolidando a exposição da temática à 

fragilização e às críticas dos seus opositores. 

 

• Participação mascarada: precisamos considerar que a democracia pode “(...) vir a 

significar uma mera aparência de participação política, embora o seu sentido originário seja o 

de uma efetiva participação dos indivíduos nos assuntos públicos” (ROSENFIELD, 2003, 

p.13), isso acontece quando o sentido da participação se reduz às formalidades do processo 

eletivo por meio do sufrágio, como se participar fosse apenas indicar o nome de alguém que 

por um período determinado de tempo será o responsável último pelas determinações relativas 

à população que representa. 
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Considere-se ainda o risco dos pretensos representantes do povo se considerarem no 

direito de decidir arbitrariamente, sem nenhuma consulta popular, a respeito de questões 

determinantes de abrangência continental no caso específico da democracia brasileira. 

  

• Democracia formal: essa ameaça paira principalmente sobre as sociedades que 

viveram períodos intensos e seqüenciados de experiências ditatoriais, como é o caso de nosso 

País, uma vez que os políticos migram facilmente para as legendas que tendem a oferecer 

maiores regalias, denunciando um divórcio desmedido entre as ideologias proclamadas e as 

efetivadas, apontando ainda que o determinante nos partidarismos não são as concepções e 

sim os conchaves que beneficiam grupos específicos. 

Nesses casos a democracia se restringe a seu caráter “(...) apenas formal, pois 

principalmente voltada para a proteção de fortunas privadas e dos novos privilégios sociais” 

(ROSENFIELD, 2003, p.31), comprometendo a credibilidade nos princípios democráticos, 

uma vez que seus legítimos representantes estão comprometidos com seus próprios interesses 

e dos grupos que lhe delegaram poder, via celebração de coligações que em muito se 

assemelham a facções.  

 

• Monopólio da verdade: outro risco no campo da democracia, sobretudo no âmbito 

político partidário é a tendência a negar os discursos que não se coadunam com a ideologia 

dos grupos que estão provisoriamente no usufruto do poder estatal. 

Em outras palavras, apoderando-se do discurso da classe dominante como estratégia 

persuasiva “(...) os grupos políticos ideologicamente estruturados que se põem como 

mediadores das lutas sociais. (...) ao monopolizarem a ‘palavra verdadeira’, terminam por 

usurpar do povo o seu próprio direito de expressão” (ROSENFIELD, 2003, p.64) o que se 

configura como uma agressão violenta que chega a ser imoral, uma vez que não permite pela 
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estrutura rígida do jogo do poder, a defesa e a contestação, chegando por vezes a combater 

por meio da força física as expressividades de insatisfação popular. 

 

• Autoridade ilimitada: em muitas situações constata-se o desquite entre o discurso e a 

prática quando da ascensão ao poder dos representantes governamentais que se encontravam 

na linha da oposição.  

Uma vez na situação incorporam, em alguns casos em proporções superiores, as 

práticas de desmando e autoritarismo que criticavam nos adversários, assumindo a postura de 

mandatários incontestes, como se fossem proprietários de mandatos eletivos permanentes ou 

como donos dos cargos que ocupam, “(...) erigindo-se como poder acima dos seus 

representados” (ROSENFIELD, 2003, p. 64), provocando a apatia da população traduzida no 

atual desinteresse pela coisa pública que favorece ainda mais o processo de alienação que se 

traduz socialmente nas campanhas populares de anulação de votos e de abstenção, uma vez 

que as coisas não são mais plausíveis de solução numa demonstração clara de determinismo e 

conformismo. 

Os riscos elencados não se enquadram no sentido de desmerecer os valores 

democráticos, uma vez que estes são suscetíveis a estas e outras ameaças, pois os conflitos 

estão também presentes em outras formas de legitimação do poder sob formas obscurantistas 

de dissimulação ou coibição, mas é a oportunidade de reflexão que almejamos, pois  

 

 

A democracia moderna tanto pode desembocar na tarefa de realização de 
novos direitos e de abertura de novos espaços como na burocratização de tudo 
aquilo que é coletivo, gerando novos privilégios sociais e fechando o político a 
novas possibilidades de ação política (ROSENFIELD, 2003, p.43). 

  

   Dessa forma a democracia é o espaço da contradição encarada que possibilita a 

busca da consolidação de relações de respeito e igualdade entre os homens e mulheres. 



 

37 
 

37

Inscreve-se também na perspectiva da luta por uma sociedade mais humana, uma vez que 

tornando públicos os limites inscreve os cidadãos na procura de soluções que correspondam 

às reais necessidades da maioria da população. Destaque-se ainda que o reconhecimento da 

existência destes e de outros limites não abordados neste trabalho não se configura como 

discordância a respeito do regime, mas a coloca no mesmo âmbito das demais atividades 

humanas suscetíveis aos desvios, mas passíveis de correção e aperfeiçoamento através do 

movimento de maturação social. 

 

1.3 O Exercício do Voto: eleições como expressão da democracia 

 

 Tornou-se certo consenso que são as “eleições livres uma condição necessária da 

democracia” (LINZ, STEPAN, 1999, p. 22), assim o exercício de eleições competitivas livres 

são o reflexo de que um Estado se funda nos preceitos democráticos, contudo algumas 

reflexões merecem ser avençadas acerca de tal propositura. 

 Comecemos analisando a questão da legitimidade. Como afirmam Gunther e Monteiro 

(2003) ao longo do século XX se instituíram grande número de regimes democráticos, mas 

isso não significou a sobressaliência da democracia, pois muitos deles foram incapazes de 

sobreviver e outros funcionaram mal e assim subsistem. Tal argumento dos autores nos coloca 

diante de uma constatação discutida amplamente na literatura: não são determinações formais 

e/ou legais, como a instituição de eleições e o exercício do voto, que sustentam a democracia, 

mas este é apenas uma de suas manifestações que necessariamente precisa ser referendada por 

práticas políticas que corporifiquem o ideário do sistema e assim o legitimem diante da 

população. 

 Na maioria das democracias o voto tornou-se obrigatório e compulsório, pois é a 

maneira de garantir participação mediante comparecimento às eleições, contudo  
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Para muitos autores, participar politicamente é o momento final de um longo 
processo, que se encontra relacionado à capacidade de ler, falar, pensar e agir. 
Visto sob este prisma, o preceito constitucional de que cada indivíduo vale um 
voto transforma o ato de votar no único mecanismo de expressão política que 
mantém a eqüidade entre os cidadãos (OLIVEIRA 2002, p. 145). 

 

 Considerando a experiência brasileira, o voto foi implantado a partir do Código 

Eleitoral de 1932 e transformado em norma constitucional em 1934, mas o interesse longe de 

ser tido como expressão singular da democracia foi institucionalizado com um objetivo, 

diríamos estranho, não se trata de garantir a liberdade de expressão por meio das escolhas de 

governantes, mas de induzir as massas à presença no pleito, uma vez que caso um número 

inexpressivo de eleitores aptos comparecessem às urnas colocaria em risco a legitimidade do 

processo democrático – à época (1934) a sociedade brasileira eminentemente agrária só 

contava com 10% da população em condições de   votar segundo dados do IBGE, nessa 

conjuntura questiona Oliveira (op. cit.) até que ponto obrigar alguém a votar é democrático? 

Decidir participar sob indução legal é sinal de liberdade democrática? 

Em nosso entendimento todas as vezes que o exercício da democracia se restringe ao 

exercício do voto, ainda que universal, se limitam as perspectivas de participação política e se 

favorece a alienação. Concebemos o voto como um momento ímpar de expressão coletiva, no 

entanto não é o ato isolado e pontual da digitação de um número na urna que determina o 

índice de democratização de um povo. Na perspectiva da autora, com a qual comungamos 

essa postura favorece a consolidação de uma democracia passiva, outra manifestação do 

simulacro democrático. Nessa esteira a massa passiva é quem acaba definindo os rumos 

políticos em detrimento da vontade deliberada das minorias ativas que conscientemente 

participam dos processos, tal constatação coloca em cheque a questão da validade da maioria 

apontando para a perspectiva da facultabilidade, uma vez que se assim fosse só votariam os 

que realmente estivessem interessados nos assuntos públicos. 
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Há que se discutir ainda o valor da obrigatoriedade em relação à participação: votar é 

sinônimo de participar ou aqui reside outra limitação em torno dos conceitos fundantes das 

democracias? A obrigatoriedade do voto pode gerar altos índices de alienação, uma vez que se 

pode recorrer às urnas apenas para cumprir com rigores legalistas sem nenhuma reflexão mais 

acurada acerca das conseqüências do voto. 

Outra dimensão que merece reflexão no que tange ao exercício do voto nas eleições 

diz respeito aos interesses ideológicos dos políticos, quando exercem seus mandatos sua 

motivação pode ser de dois tipos como apontam Manin, Przerwosk e Stoks: 

 

 

Os políticos podem se preocupar tanto com as políticas quanto em serem 
eleitos e reeleitos. Os políticos têm preferências sobre políticas públicas se a 
recompensa de manter-se no cargo ou a probabilidade de se reeleger depende 
das políticas por eles adotadas. Pode-se pensar na recompensa de manter-se no 
cargo em três formas: os políticos podem ter políticas favoritas e derivar 
utilidade de executá-las, podem querer realizar seus interesses pessoais, ou 
podem obter satisfação da honra de estar no cargo. Os políticos têm algumas 
crenças sobre as promessas que mais provavelmente os fazem vencer, assim 
como sobre as políticas que os eleitores irão de fato apreciar tendo 
experimentado os seus resultados. (2006, p. 108) 

 

Percebe-se na afirmação o caráter ideológico da democracia que nem sempre se 

efetiva nas práticas quando do cumprimento do mandato. Dois lados se manifestam a partir de 

então: idealmente os eleitos, que em resumo deveriam perseguir o bem comum na execução 

de suas ações políticas, buscariam as alternativas para promover o consenso entre os grupos 

que dividem o poder a fim de atender às demandas oriundas do povo de quem são 

mandatários, contudo na realidade amortiza-se ou escamoteia-se a questão dos interesses 

próprios que se materializam quando da disputa por hegemonia para a efetivação das 

políticas. Isso ocorre basicamente porque “Uma vez eleitos, os candidatos vitoriosos escolhem 

as políticas, não necessariamente as mesmas que anunciaram”. (op. cit. p. 108) 
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  Outro risco que ameaça o exercício do voto é o que Linz e Stepan chamaram de 

“falácia eleitoralista” (1999, p. 22), que admitindo os pleitos, restringiriam o princípio da 

participação a esta prática, afastando cada vez mais o povo dos redutos de decisão que se 

manteriam nas mãos da elite governante, o que colocaria sérias restrições à própria noção de 

cidadania e de estado democrático de direito. 

 Concordamos com os autores quando afirmam que “(...) não pode haver uma 

democracia moderna complexa sem eleições, não pode haver eleições sem cidadania, e não 

pode haver participação oficial na comunidade de cidadãos sem um Estado para certificar essa 

participação” (op. cit. p.47). 

 Assim, compreendemos que as eleições e particularmente o exercício do voto devem 

estar na pauta diária da consolidação democrática, não bastando estabelecer o direito do voto, 

mas afirmando como necessário também gestar o voto como semente que produzirá frutos que 

serão por todos colhidos. Assim sendo, votar exige reflexão sobre as conseqüências do ato e 

não apenas a definição quantitativa a respeito de quem  exercerá o poder. 

 A seguir abordamos o processo de consolidação democrática no cenário brasileiro, 

especialmente no contexto da reforma do Estado, analisando seu desdobramento na realidade 

educacional e, particularmente, na experiência desenvolvida em Pernambuco na conjuntura de 

desenvolvimento do Projeto Escola Democrática.  

.  
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CAPITULO 2 - A DEMOCRACIA NO BRASIL E A EDUCAÇÃO 

 

 

 Ao analisarmos o cenário brasileiro ao longo do percurso histórico de consolidação da 

democracia, considerando a Proclamação da República como marco inaugural desse 

movimento – embora reconhecendo que esta foi essencialmente um movimento das elites, 

sem nenhuma participação popular (tal qual a Independência e o surgimento do Império) e 

não significou a inauguração de um governo movido pelos ideais democráticos – observamos 

que a sociedade brasileira transita entre períodos de rechaçamento dos ideais democráticos 

devido às imposições ditatoriais e períodos de emergência dos valores democratizantes, como 

atualmente quando somos combalidos e solapados pela ditadura do mercado que impõe a 

visão mercadológica sobre todos os aspectos da vida. 

 Focando a história brasileira mais recente, sobretudo nas três últimas décadas do 

século XX, veremos a decadência do regime militar6 apontar para a possibilidade de 

efetivação da democracia, uma vez que a sociedade civil – concebida como o conjunto de 

organismos designados “vulgarmente” como privados, ou seja, aqueles que se articularam 

independentemente da ação hegemônica de dominação da sociedade política estatal 

(GRAMSCI, 2004, p.20-21) – se articulava em movimentos de expressão nacional 

reivindicando direitos negados pela rigidez dos anos de chumbo. Vale salientar que “Não era 

o telos da ditadura, não era sua intenção criar uma sociedade civil; ao contrário, o objetivo 

explícito desta ditadura era cercear o espaço de atuação desta sociedade civil e reprimi-la 

                                                 
6 Vale aqui ressaltar que mesmo a ditadura militar se travestia de caráter democrático na defesa contra o 
comunismo, fato que ilustra a popularidade do termo, embora as práticas denunciem a incompatibilidade entre os 
discursos e a ação.  
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duramente até quando necessário” (COUTINHO, 2002, p.24), mas a dinamicidade da vida 

social que aflora com mais vicissitude nas horas de crise promoveu a ascensão do modelo 

ocidental, com uma sociedade civil bem mais forte e articulada do que aquela que havia antes 

do período ditatorial brasileiro. 

Emergimos da ditadura eivados de esperanças e inauguramos a redemocratização com 

a ilusão de que a caução do apoio popular, dos movimentos que haviam sido criados mesmo 

na própria ditadura, seria suficiente para pautar a agenda, a ação e o comportamento do novo 

governo, mas a capacidade camaleônica de mudar de partido com muita facilidade dos 

políticos brasileiros vai aos poucos sabotando os ideais que moviam a sociedade civil, uma 

vez que os agentes ditatoriais assumem as siglas democráticas, como afirma Oliveira (2002) e, 

nessa perspectiva, conseguem transformar o processo de abertura democrática do País em 

mais um engodo nacional. 

A promulgação da Constituição de 1988 se caracteriza como um marco histórico na 

luta pela democratização do Estado brasileiro. Ao apontar no artigo primeiro que “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição” (BRASIL, 1988), abre as prerrogativas para que os espaços de 

participação popular se ampliem e, dessa forma, o povo tome parte nas decisões de caráter 

nacional. Mas a ausência de mecanismos democráticos estruturados provocou o esvaziamento 

dos bordões defendidos por setores progressistas, uma vez que a conquista da democracia 

política não significou a conquista a reboque de direitos sociais, econômicos e culturais. Tal 

fato dificultou a consolidação da (re)democratização brasileira porque os antigos bolsões 

autoritários garantiram a presença no governo, refazendo os discursos e mantendo-se no 

centro dos regimes eleitos, de acordo com a análise de Martins (2001). 

Na prática, a letra da lei não chega à efetivação devido, basicamente, ao movimento 

contraditório assumido pelos governos brasileiros, em consonância com a dinâmica dos países 
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periféricos, que tomam as práticas neoliberais como agenda de governo, cerceando 

gradativamente os direitos conquistados a duras penas, promovendo a expansão do 

utilitarismo em sua inflexão neoliberal reduzindo a visão ontológica ao caráter do homo 

economicus; nessa lógica, o homem é um ser egoísta que se move por interesses próprios com 

vistas ao beneficiamento individual, o que se afigura como contrário à democracia. 

Essa ótica que permeia as relações na atualidade brasileira, mesmo entre os políticos 

de esquerda, fomenta a descrença teórica e prática na democracia, agravada diuturnamente 

pela complexificação das relações mercantis que impõem a lógica da competitividade 

desenfreada sob o signo do individualismo e gera um sistema restritivo, no qual a liberdade 

deixa de ser valor e direito universal e se configura como valor e direito individual (TORRES, 

2001). São livres, nesse contexto, os que têm poder de compra e acesso aos bens de consumo, 

uma vez que a cidadania é diretamente proporcional ao poderio de compra, enquanto a massa 

popular fica entregue a precariedade de serviços públicos desqualificados de um Estado 

mínimo que, em suma, se limita a programas esporádicos de “alívio” da pobreza e se 

preocupa, essencialmente, com a contenção dos gastos públicos (TORRES, 2001; FAVERO, 

2002; OLIVEIRA, 2002; FRIGOTTO, 2002). 

Essa liberdade (neo)liberal – que, em seu bojo nuclear é uma releitura do liberalismo 

clássico – centrada no individualismo, em nada se coaduna com a liberdade democrática que  

“(...) é a liberdade de participar na formação do governo, com a criação de uma esfera pública 

da qual todos participam, onde todos discutem, debatem. Em suma, onde todos são ao mesmo 

tempo governantes e governados” (COUTINHO, 2002, p.13). 

A reforma do Estado brasileiro levada a efeito através da adoção da lógica 

gerencialista a partir da década de 1990, em geral, plagiada dos modelos empresariais que 

limitam as relações sociais aos meandros mercantis, para promover o desentrave da máquina 

estatal via desburocratização e terceirização dos serviços, adquire atualmente proporções e 
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amplitude maiores do que a simples modernização da administração sugerida, neste caso, por 

expressões como reinvenção do governo, ação administrativa orientada para os resultados, 

new public management, accountabillity entre outras. Trata-se de uma (re)formulação estatal 

e de suas funções, que se caracteriza como a reinvenção do espaço público sob a ótica 

utilitarista, economicista e anti-democrática (AFONSO, 2001; MARTINS, 2001; TORRES, 

2001; FRIGOTTO, 2002). 

O movimento de trasnacionalização do mercado provoca a política de desregulação 

caracterizada basicamente pela privatização e ao mesmo tempo gera uma espécie de re-

regulação, pois o Estado passa a determinar regras para os ambientes em que perdeu o 

domínio público, sob a forma de legislação. Nesse sentido o Estado deixou de ser o produtor 

de bens e serviços para autodeterminar-se como instância reguladora do mercado. 

Esse cenário é propício para a consolidação da teoria democrática enquanto “(...) 

mercado político, ou seja, mais uma teoria minimalista e redutiva da democracia, mas que 

corresponde no nível das aparências, ao modo como se entende e se pratica ‘democracia’ nos 

Estados Unidos” (COUTINHO, 2002, p.25), confluindo assim com o engodo democrático que 

se aprofunda na atualidade política brasileira. É o triste simulacro da democracia, como 

afirma Oliveira: 

 

 

(...) temos instituições formais, eleições livres, até alternância do poder, mas 
isso se parece pouco com a democracia porque, de fato estamos sendo 
conduzidos, de há muito, ao reino da não alternativa. Quando não há 
alternativa, desapareceu qualquer rastro de democracia e isso vem sendo 
imposto. (op.cit. p.48). 

 

Se concebermos a democracia como um processo crescente de politização rumo à 

socialização do poder (COUTINHO, 2002, p.22) que se efetiva mediante a conquista da 

igualdade não apenas formal, mas substantiva, identificaremos claramente na conjuntura 
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brasileira que estamos distantes da consolidação dos ideais democráticos em nossa sociedade, 

e continuamos com uma democracia formal, “(...) pelo alto e mutilada de seu sentido mais 

profundo” (FRIGOTTO, 2002, p. 53). 

Portanto, o movimento pela construção de uma sociedade brasileira democrática de 

fato e de direito, passa pela reconfiguração dos quadros políticos e por sua vez prescinde da 

participação das massas, mediante tomada de espaços de atuação onde as polifonias possam 

ser ouvidas e negociadas com vistas à adequação consensual daquilo que possa vir a ser 

expressão do bem comum. Nesse sentido vemos a escola como espaço privilegiado para o 

aprendizado e a vivência do ideário democrático que não pode restringir-se ao acesso aos bens 

culturais nem  

 

  

(...) pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, 
mas em que cada ‘cidadão’ possa se tornar ‘governante’ e que a sociedade o 
coloque, ainda que ‘abstratamente’, nas condições gerais de poder fazê-lo: a 
democracia política tende a fazer coincidir governantes e governados (no 
sentido de governo como consentimento dos governados), assegurando a cada 
governado a aprendizagem gratuita das capacidades e da preparação técnica 
geral necessárias ao fim de governar (GRAMSCI apud MOCHCOVITCH, 
1990, p. 55). 

 

O processo de democratização no Brasil contribuiu para a mudança da abordagem 

sobre o papel da escola. Nestes termos, a função social desta instituição adquire hoje novos 

contornos, pois amplia a área de atuação educacional, passando de responsável pela 

socialização do saber historicamente construído para atender também com sua prática 

cotidiana sustentada democraticamente a necessidade de formação de cidadãos capazes de 

exercer o poder de governo sem sucumbir à tentação de domínio e opressão. 
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2.1. A educação: direito do cidadão, dever do Estado 

 

 A visão lançada à educação dentro da dinâmica da globalização e da implementação 

da lógica neoliberal colocam-na associada aos ideais de elevação cultural com vistas à 

promoção dos padrões de desenvolvimento econômico, numa visão reducionista do papel 

social do campo educativo. Nesse sentido as mudanças econômicas e políticas demandam 

mudanças no campo educacional a fim de responder às novas exigências do cenário 

mundializado. 

 É certo que as políticas públicas, e entre estas as políticas educacionais, refletem 

sempre as inflexões maiores do cenário político, pois se destinam a formar coesão entre os 

vários segmentos sociais administrados pelo grupo que está no poder. Nesse sentido as 

políticas educacionais efetivadas, especialmente nos últimos anos têm em seu bojo o sentido 

de pluralidade e em sua maioria buscam atender às solicitações dos organismos multilaterais, 

especialmente do Banco Mundial, que dispõem quantias vultosas para o financiamento da 

educação, não sem conseqüências. Dentre estas conseqüências, citamos a pressão por 

determinados modos de organização social e institucional internas, a exemplo da 

reestruturação do sistema educacional.   

Ao longo da década de 1990 o discurso que perpassa as políticas educacionais no 

mundo, e particularmente, no Brasil versa basicamente sobre a necessidade da 

descentralização, um tema defendido por todos os que estão envolvidos de alguma forma com 

as práticas educacionais e lutam pela democratização dos sistemas de ensino que vai além da 

garantia do acesso e abrange a consolidação da escola pública, laica, gratuita e de qualidade. 

Contudo, uma análise mais profícua localizará a descentralização levada a termo na 

conjuntura educacional brasileira com efeitos de desconcentração e transferência de 

responsabilidades às unidades de ensino. Isso vem permeando a intencionalidade das políticas 
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públicas educacionais, basicamente subsidiadas pela ideologia de que as crises presentes nas 

sociedades derivam da precariedade de seus sistemas educacionais. 

Outra mudança implementada na reforma educacional diz respeito à política de 

avaliação dos sistemas em todos os seus níveis. Nestes termos, o conceito de accountabillity 

forjado na década de 1960 e em expansão a partir da década de 1980 responde ao modelo em 

questão que se funda basicamente na aferição de produtos educacionais por meio das 

avaliações externas. 

 Como aponta Martins (2001), as avaliações externas incentivam a questão da 

descentralização e sublinham a urgência de se instaurar, nos sistemas de ensino, critérios de 

excelência, de eficácia e eficiência, de competitividade e de outros aspectos do campo da 

racionalidade econômica. De modo geral, constitui-se um consenso internacional que indica a 

existência de uma crise, cujos sintomas têm sido identificados com o mau desempenho de 

programas para a área, porque fundamentados na dinâmica centralizadora e burocrática do 

Estado. 

 Outro tema recorrente nos discursos oficiais em relação à educação diz respeito à 

conquista da autonomia, que não é sinônimo de soberania absoluta, mas significa a 

possibilidade relativa das escolas se autogovernarem, ainda que vinculadas a um sistema 

organizacional. Como aponta Lück (2006a) a autonomia é sempre delegada, portanto relativa 

e pressupõe um conjunto de regras comuns para evitar desmandos. Na medida em que se 

descentralizam os fóruns de decisão, as escolas construiriam sua autonomia institucional, 

porém olhar a autonomia no contexto governamental não corresponde à noção de 

empoderamento democrático, mas “significa uma faceta da subordinação da escola à lógica da 

acumulação capitalista” (NEVES, 2002: p.165). Assim, há correlação visível entre os 

conceitos de autonomia aplicados ao campo educacional e a praticada nos setores 

empresariais numa clara mercadologização do setor educacional.  
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Nessa dinâmica, a educação se desloca do campo dos direitos do cidadão e passa a ser 

encarada como um serviço prestado e adquirido no mercado ou na filantropia, numa clara 

contradição ao texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que no 

artigo 2º coloca a educação como instância responsável pela formação integral do educando 

que tem por “finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).  A conseqüência mais 

grave do olhar mercantil sobre a educação é a privatização do pensamento pedagógico: nesse 

movimento a educação básica “perde a sua dimensão de formação e construção humana e 

social e reduz-se ao ”fator econômico”: formar as competências técnicas, especificas e gerais 

e as competências sociais que as empresas e os empresários estipulam”. (FRIGOTTO, 2002: 

p. 64). 

Tais perspectivas justificam, em tese, as mudanças que vêm ocorrendo na oferta da 

educação no âmbito nacional: a formação profissional desvinculada da formação cientifico - 

cultural, a prioridade do ensino elementar adaptado aos pobres, a política sistemática de 

descaracterização das universidades públicas, conformando o país a uma divisão internacional 

do trabalho perversa, expressa de modo cru nas patentes, a recriação de modalidades de 

ensino mútuo, caritativo, por meio de ações do voluntariado, como aponta Leher (2002). 

Contudo essa análise não é alcançada pela maioria da população, uma vez que as 

propagandas veiculadas pelos meios de comunicação de massa corroboram com a construção 

de uma ideologia hegemônica de modernização da educação nacional marcada pela 

universalização do atendimento das crianças e adolescentes em idade regular no Ensino 

Fundamental, marco histórico. No entanto, a expansão da educação escolar, deflagrada pelos 

neoliberais é restritiva, pois se detêm na escolarização dos alunos em idade regular. 

Questões como permanência, efetividade do processo de escolarização, condições 

físicas das escolas, situação salarial dos professores, são secundarizadas nos discursos 
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oficiais, preocupados em fazer a pequena política em detrimento da grande política, para usar 

termos gramscianos, conservando num dinamismo contraditório a política da conservação das 

elites e da manutenção dos privilégios.  Este aspecto pode ser associado à adoção das práticas 

avaliativas externas com o fim de atender aos interesses intercapitalistas de consolidação de 

padrões internacionais definidos, em geral, pelos organismos multilaterais, em especial o 

Banco Mundial.  

Tal perspectiva se efetivou quando “(...) os governos neoliberais, em nível estadual e 

local, promoveram políticas educacionais de “controle de qualidade” baseadas em modelos 

norte-americanos e japoneses de eficiência e responsabilidade empresarial “(TORRES, 2001: 

p.62) submetendo a educação local aos modelos importados fadados ao fracasso, uma vez que 

desconsideram em sua implementação o movimento da cultura organizacional própria da 

dinâmica escolar. 

 Esta lógica se reproduz nos vários elementos componentes da vida escolar,  incluindo 

o campo da gestão, que também está suscetível às inflexões do movimento social mais amplo. 

A seguir tratamos deste que é o campo semântico conceitual central de nosso trabalho. 

 

2.2 A gestão escolar  

 

 Antes de caracterizarmos a gestão democrática inscrita na legislação brasileira como 

um dos princípios norteadores da educação vale traçar resumidamente um panorama evolutivo 

das concepções acerca do trabalho administrativo vigorantes no cenário brasileiro. 

 De acordo com Dourado a administração escolar na América Latina se faz a partir de 

cinco enfoques: o jurídico, o tecnocrático, o comportamental, o sociológico e o cultural, cada 

um respondendo às demandas especificas de tempos históricos orientadas pelas concepções 
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dos grupos que exercem o poder e regulam as políticas educacionais de cada época (2006, p. 

80-81). 

 Podemos afirmar que a concepção acerca do processo administrativo das escolas passa 

por uma ruptura ao longo dos anos, caminha-se de uma abordagem reduzida à técnica para um 

paradigma mais amplo que abarca os aspectos administrativos, financeiros, pedagógicos e 

relacionais que se materializam no cotidiano da escola, configurando assim o que concebemos 

hoje como gestão. 

Vale destacar que a gestão é um “(...) conceito relativamente novo, superador do 

enfoque limitado de administração, e se assenta sobre a mobilização dinâmica do elemento 

humano, sua energia e talento, coletivamente organizado, como condição básica e 

fundamental da qualidade do ensino e da transformação da própria identidade das escolas, dos 

sistemas de ensino e da educação brasileira” (LÜCK, 2006a, p. 27). 

 Podemos afirmar que esta reconfiguração identitária da educação nacional se 

materializa a partir da década de 1990 com a discussão que permeia a política educacional 

brasileira centrada prioritariamente “(...) na reorganização da gestão escolar onde ganha 

relevo a participação nas tomadas de decisões coletivas” (BOTLER, 2007, p. 124-5). A autora 

enfatiza que a comunidade escolar exercendo crescentes graus de participação em variados 

espaços de decisão vai, aos poucos, incorporando as práticas democráticas e, com isto, 

efetivando a autonomia em seu cotidiano, o que se configura como uma “nova” cultura 

democrática. 

 Este movimento não se originou espontaneamente, mas se inscreve na dinâmica 

macrossocial ao lado da luta pela democratização e na perspectiva dos determinantes legais 

que apontam para a gestão democrática da educação e mais especificamente da escola, pois 

“A democratização dos processos de gestão da escola, estabelecida na Constituição Nacional, 
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na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e no Plano Nacional de 

Educação acentua a necessidade da ação coletiva compartilhada” (LÜCK, 2006a, p. 96). 

 Vale considerar que houve certa pressão na institucionalização da democracia na 

escola brasileira que se daria pela “(...) via da autogestão a partir de um esforço de análise das 

questões pedagógica, administrativa e financeira adversas em sua realidade particular” 

(BOTLER, 2007, p. 127). Esse movimento acabou forjando algumas práticas que 

comprometeram a consolidação democrática efetiva, seja pela redução ao caráter formal por 

meio da composição aligeirada dos órgãos colegiados, seja pelos aspectos burocráticos que 

levaram muitos à elaboração de projetos político-pedagógicos apenas como instrumento legal 

quando na verdade deveriam ser mecanismos democratizadores que garantiriam a 

participação almejada, através do “(...) compartilhamento de responsabilidades no processo de 

tomada de decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do sistema de ensino e 

de escolas (LÜCK, 2006a, p. 44). 

 Não podemos deixar de citar que realmente houve uma mudança nas formas de 

administração escolar deflagrada no cenário educacional brasileiro, contudo é preciso destacar 

que o caminho de consolidação democrática da gestão da escola em busca da autonomia e da 

descentralização está imerso em uma “(...) lógica economicista-instrumental que subjaz ao 

projeto de sociedade global e, no caso brasileiro, a política educacional tem requerido ajustes 

nas formas de gestão do sistema de ensino e das escolas, dando origem a novos modelos de 

gerenciamento organizacional” (BOTLER, 2007, p. 125). 

 Emerge de tais práticas um paradoxo: de um lado queremos uma escola democrática 

que garanta níveis crescentes de autonomia e descentralização, mas não podemos admitir que 

esta democratização se limite à formalidade ou se reduza à participação representativa 

obrigatória que em nada corrobora com a tomada e exercício do poder decisório, pois  
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“É de facto impossível democratizar a escola autoritariamente, à força 
ou através de golpes legislativos; descentralizar a administração escolar 
apenas a partir de decisões centralizadas, doar a autonomia às escolas, 
ou condená-las a uma autonomia que os actores escolares desprezam ou 
se recusam a assumir” (LIMA, 2002: p.50). 
 

Como bem ressalta Gramsci citado por Mochcovitch: “O aspecto mais paradoxal 

reside em que este novo tipo de escola aparece e é louvada como democrática, quando na 

realidade, não só é destinada a perpetuar as diferenças sociais, como ainda a cristalizá-las em 

formas chinesas” (op. cit. p. 55).  

Embora o movimento político na atualidade empurre a educação para a ótica da 

mercantilização, concordamos ainda ser possível conformar os ideais democráticos com o 

cotidiano escolar, certamente através de um trabalho árduo, como considera Frigotto: 

 

 

O desafio é mais complexo quando postulamos uma sociedade e processos 
educativos que tenham como parâmetro não o mercado e o capital, mas o 
ser humano. Trata-se de reiterar e dar saturação histórica ao ideário de 
Protágoras que coloca o ser humano como medida de todas as coisas. Neste 
horizonte, o patrimônio natural e cientifico e os processos culturais e 
educativos não podem estar subordinados ao mercado e ao capital, mas ao 
conjunto de direitos que configuram a possibilidade de qualificar a vida de 
todos os seres humanos. A educação, nesta perspectiva, é elemento crucial 
no processo de emancipação da classe trabalhadora e de estabelecer práticas 
sociais comprometidas com a dignidade e a vida de todos os seres humanos. 
(2002, p.65) 

 

 Nestes termos, o autor nos explica que se devolve à educação o estatuto de atividade 

humana em seu sentido amplo. Assim vislumbramos a gestão como possibilidade de 

efetivação dos ideais democráticos mediante a possibilidade de construção de espaços de 

participação e desenvolvimento das potencialidades coletivas. 

 Numa perspectiva gramsciana caberia à escola, democrática de direito, desenvolver 

uma cultura "contra-hegemônica", primeiro para demonstrar que os valores da burgesia – hoje 
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representada pelos interesses neoliberais – não representam os valores "naturais", "normais" 

ou "desejáveis" e "inevitáveis" de uma sociedade moderna e, segundo, para expressar 

politicamente seus próprios interesses (interesses estes que eram majoritários na sociedade 

como um todo, já que a classe trabalhadora forma a maioria da população de um país). 

 Considerando que “(...) a relação entre democracia e educação escolar, no século XXI, 

transcende as questões de acesso e de permanência das massas trabalhadoras na escola, apesar 

dessas temáticas guardarem ainda considerável atualidade” (NEVES, 2002, p.174), convém 

ampliar os espaços de intervenção a fim de que a escola que se quer democrática contribua 

com a consolidação de uma sociedade que um dia venha a ser regida pelo ethos da 

democracia que corresponderia a conquista efetiva da cidadania. 

 Para tornar-se lócus da maturação da cidadania, a escola deve estar aberta para 

possibilitar as manifestações de insatisfação e de criação e às produções e ou manifestações 

culturais ou de vida presentes no contexto onde opera, transita e é influenciada. A escola pode 

ser fomentadora do diálogo solidário e co-responsável por abrigar em seu interior variadas 

expressões da realidade educacional, contudo isso só pode encontrar possibilidade de 

execução se o clima organizacional escolar se orientar no sentido de romper com a 

burocratização que lhe é inerente e com a dinâmica de frente de produção imposta pela lógica 

neoliberal, e isso depende em grande parte dos que fazem a sua gestão. 

 Os gestores, por meio do trabalho cotidiano com sua equipe de profissionais – 

professores e funcionários – articulariam suas ações a fim de promover o aprendizado 

gradativo da governança democrática favorecendo a construção gradativa da autonomia 

individual e institucional. Mas “se se quiser criar uma nova camada de intelectuais, chegando 

às mais altas especializações, a partir de um grupo social que tradicionalmente não 

desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso superar enormes dificuldades” (GRAMSCI, 

2004, p. 52). 
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  Para que os gestores possam efetivamente colaborar com a construção de uma 

cultura escolar voltada não apenas para a transmissão do conhecimento, mas para a 

construção formativa de cidadãos atuantes o bastante para compor uma nova sociedade 

política é necessário rever as práticas que orientam o trabalho gestionário nas escolas. Este 

movimento perpassa a recondução e reorganização da dinâmica de gestão, o que contempla 

aspectos administrativos, relacionais e pedagógicos. Nesse sentido, a partir das experiências 

vivenciadas em todo cenário nacional, a eleição de diretores se conforma a esta prerrogativa 

de dinamização da gestão escolar com fins democráticos. A seguir, analisaremos a 

experiência implementada no Estado de Pernambuco a partir do Projeto Escola Democrática. 

  

2.3. A eleição de diretores como alternativa à democratização das escolas: a experiência 

pernambucana  

 

 A eleição de diretores se constitui em uma das conquistas democráticas alcançadas no 

contexto das reivindicações dos educadores, é uma forma para romper com a prática unilateral 

clientelista da indicação política, que delegava aos representantes do legislativo e do 

executivo a possibilidade de escolher e indicar os dirigentes escolares. Em contrapartida, as 

escolas se configuravam enquanto currais eleitoreiros onde os apadrinhados diretores 

buscavam atender aos objetivos de quem os havia colocado no cargo (PARO, 2003). 

 A eleição de diretores vai se consolidar à medida que se amplia o conceito acerca da 

administração das unidades escolares. Lück considera que a concepção de gestão resulta do 

novo entendimento a respeito da condução das organizações, entre estas as escolas, que “leva 

em consideração o todo em relação com suas partes e delas entre si, de modo a promover 

maior efetividade do conjunto” (2006b, p.34), rompendo com a visão centralizadora da 

administração de caráter técnico-científico em voga durante várias décadas, sobrepujando o 
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caráter burocrático das instituições escolares. Não se trata de abandonar os princípios de 

racionalidade, mas de ampliar o campo de abrangência dos diretores considerando as 

dimensões política, humana, pedagógica inerentes ao ato de coordenar uma unidade de 

trabalho. 

 Embora a Constituição Federal em 1988 aponte entre os princípios norteadores da 

educação nacional a gestão democrática do ensino, conforme o inciso VI do artigo 206, 

referendada na Lei de Diretrizes e Bases no artigo 3, inciso VIII, podemos afirmar que a 

experiência pernambucana no tocante à eleição de diretores, enquanto prática que se quer 

democrática, é tardia, considerando que alguns sistemas já haviam implantado o mecanismo 

desde a primeira metade da década de 1980, como aponta Paro (2003). 

 Considerando que a Constituição Estadual de Pernambuco apenas repete no artigo 

178, inciso VII o princípio da gestão democrática, não há nenhuma inovação em relação ao 

texto da Constituição Federal. No artigo 183, a associação entre gestão democrática e 

participação fica mais clara: “A lei assegurará às escolas públicas, em todos os níveis, a 

gestão democrática, com participação de docentes, pais, alunos, funcionários e representantes 

da comunidade” (PERNAMBUCO, 1989). Em seguida esclarece como se efetivará a gestão 

democrática nas escolas públicas: “A gestão democrática do ensino público será consolidada 

através dos Conselhos Escolares” (op. cit. 1989). 

 A Lei 11.014 de 23 de dezembro de 1993 lançou as diretrizes normativas para a 

implantação dos conselhos escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, contudo não 

se registraram avanços consideráveis em relação à democratização das unidades de ensino, 

pois a prática clientelista que figurava na escolha dos dirigentes se transferiu para a escolha 

dos membros do conselho que ficavam encarregados de referendar as decisões do diretor que 

era ao mesmo tempo presidente do conselho. 
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 A democratização do acesso ao cargo de dirigentes escolares se deu com a 

implementação da primeira edição do “Projeto Escola Democrática” que instituiu o processo 

seletivo-eletivo para a provisão do cargo de dirigentes escolares na Rede Estadual de Ensino, 

em setembro de 2001. Na ocasião poucas escolas apresentaram candidatos e, em 

conseqüência, poucas exerceram o direito de escolha dos dirigentes, o que levou à deflagração 

de novo processo em abril de 2002 com o objetivo de ampliar o número de escolas 

participantes do Projeto Escola Democrática. Desse modo os educadores, funcionários, alunos 

e pais da rede estadual tiveram a oportunidade de deliberar acerca de quem conduziria os 

rumos das unidades escolares por um período de quatro anos. 

 

 

É preciso ressaltar que alguns problemas fragilizaram o Projeto Escola 
Democrática em nosso Estado, como por exemplo, o fato de várias escolas não 
terem apresentado candidatos ficando excluídas do processo de escolha e 
mantendo os mesmos diretores indicados anteriormente, fato que não 
favoreceu a democratização nestas unidades de ensino, ou ainda a distância 
entre o discurso e a prática efetiva dos diretores eleitos”. (SANTOS, 2007, 
p.33). 

 

 Embora os limites sejam um interveniente que não pode ser desconsiderado, as 

primeiras edições do Projeto Escola Democrática no ano de 2001 e 2002 se configuraram 

como um considerável avanço na ruptura com o tradicionalismo de indicação política, 

favorecendo a autonomia institucional, numa demonstração de que “o aprendizado da 

democracia (…) faz-se em microespaços sociais para progressivamente elevar-se ao cimo do 

Estado” (ROSENFIELD, 2003: p. 71). 

A Rede Estadual de Ensino de Pernambuco é composta por 1051 (um mil, cinquenta e 

uma) escolas que atendem crianças, jovens e adultos distribuídos em educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e médio integrado, educação especial, educação de jovens e 

adultos e educação profissional, conforme o Quadro 01. Assim como nas edições anteriores, 
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poderiam participar da terceira edição do Projeto Escola Democrática em 2005 as escolas que 

oferecessem as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Estavam 

excluídas do processo escolas com até 05 (cinco) turmas, escolas indígenas, escolas agrícolas, 

a Escola Arquipélago Fernando de Noronha, os centros: de Educação Física, de Reabilitação e 

Educação Especial, os Exames Supletivos, de Educação Infantil, Profissionalizante de 

Criatividade Musical do Recife, Politécnico e de Ensino Experimental (PERNAMBUCO, 

2005a). 

 

Quadro 01: NÚMERO DE ESCOLAS POR ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO/ 
REDE ESTADUAL 
Total de 
Escolas 

Educação 
Infantil Ensino Fundamental Médio e Médio 

Integrado 
Educação 
Especial EJA Educação 

Profissional 
 

Creche Pré – 
Escola Total Anos  

Iniciais
Anos 
Finais 

    

1105 12 98 1048 728 806 668 252 627 12
Fonte dos Dados Brutos: CENSO ESCOLAR 2005  

Nota: Uma mesma escola pode oferecer mais de uma etapa/modalidade de ensino. 

 

A terceira edição do Projeto Escola Democrática – foco de nosso interesse - foi 

deflagrada a partir da promulgação do Decreto Nº 27.928 e da Portaria Nº 3.702 

(PERNAMBUCO, 2005b; c), que aponta para a ampliação das etapas processuais em relação 

às duas edições anteriores em setembro de 2001 e abril de 2002, respectivamente, quando 

eram: seleção interna e eleição, passando a contar com seleção interna, capacitação, eleição e 

designação, conforme caracterização que se segue. 

 

I. A seleção interna: o concurso interno se presta conforme o decreto aponta no artigo 3º, 

inciso I, a “comprovar o conhecimento do candidato acerca de temas essenciais à função 

pleiteada” (op. cit. 2005b). 
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De acordo com Paro (2003) muitos sistemas escolhem seus dirigentes escolares 

lançando mão do concurso – interno ou externo – a fim de nomear, após aprovação, os 

candidatos que correspondam às expectativas relacionadas ao conhecimento técnico 

específico das temáticas de gestão escolar. Nestes casos o autor aponta como virtudes 

essenciais do concurso: “(...) a objetividade, a coibição do clientelismo e a possibilidade de 

aferição do conhecimento técnico do candidato” (op.cit. p.19) embora considere que é 

insuficiente, uma vez que “ele não se presta à aferição da liderança do candidato diante do 

pessoal escolar e dos usuários da escola pública” (op. cit. p.21). 

Em se tratando da experiência pernambucana, o concurso – denominado seleção – é a 

primeira etapa a ser superada pelos candidatos a gestores escolares. De caráter eliminatório, 

pois os candidatos devem obter um mínimo de acertos para continuar pleiteando a função de 

diretores, o concurso responde à impessoalidade, uma vez que todos os candidatos passarão 

pela mesma prova com a mesma abordagem de conteúdos, sendo tratados igualitariamente na 

aplicação e correção das mesmas. 

As questões da prova versaram sobre: conhecimentos de Língua Portuguesa, 

legislação educacional, administração escolar e gestão de pessoas na escola, conforme 

descrito no Manual de Orientações da Primeira Etapa do Terceiro Processo Seletivo/Eletivo 

para a Função de Representação de Diretor das Escolas Públicas Estaduais (PERNAMBUCO, 

2005a). Para ser aprovado o candidato deveria obter no mínimo 50% de acertos, além de estar 

quite com outros aspectos definidos no artigo 4º e 6º do decreto: ser professor efetivo da rede 

estadual de ensino, possuir no mínimo 05 anos de regência, dispor de carga horária para 

cumprimento de jornada semanal de 40 horas-aula, não possuir penalidade administrativa nem 

criminal e possuir habilitação plena em qualquer área do conhecimento. 

Vale destacar que o item 2.2 da Portaria 3.702 tornou facultativa a realização da prova 

escrita no caso de quem já havia sido aprovado nos processos anteriores: 



 

59 
 

59

“Serão dispensados de participar da atual seleção, de que trata o artigo 
3º do Decreto 27.928/2005, os candidatos que tiverem sido aprovados 
em processos seletivos anteriores, regulados pelos Decretos de nº 
23.583, de 10 de setembro de 2001, e de nº 24.238, de 24 de abril de 
2002, e suas alterações” (PERNAMBUCO, 2005b). 
 

 Outro aspecto que merece ser ressaltado diz respeito à validade da aprovação na 

seleção que durará 8 (oito) anos, conferindo ao aprovado a possibilidade de concorrer em 2 

(duas) eleições consecutivas sem precisar se submeter à outra avaliação escrita de acordo com 

o artigo 5º do referido Decreto. (op. cit. 2005b). 

 

II. A capacitação: a capacitação se inscreve como uma das novidades inseridas no Projeto 

Escola Democrática em sua terceira edição. Para os candidatos a segunda etapa se configura 

por meio da “(...) participação em curso promovido pela Secretaria de Educação e Cultura, 

destinado ao esclarecimento de responsabilidades, atribuições e compromissos a serem 

assumidos no exercício da função” (op. cit. 2005b).  

 O conteúdo da capacitação foi dividido em eixos que apontam para as exigências 

inerentes à função de gestores escolares; na atual configuração estatal o diretor deve ser ao 

mesmo tempo especialista em gestão (conhecimentos técnicos específicos), em gente 

(motivação e liderança), em educação (escola e relações sociais) e em resultados (visão 

estratégica). 

A participação no curso oferecido pela Secretaria Estadual de Educação exigia 

comparecimento ao mínimo de 80% (oitenta por cento) da carga horária de 40 (quarenta) 

horas-aula, o não cumprimento de tal exigência implicaria exclusão do candidato das demais 

etapas processuais. (PERNAMBUCO, 2005b). 
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III.  A eleição: a “(...) eleição direta e secreta, mediante sufrágio universal, envolvendo a 

comunidade escolar, somente podendo dela participar o candidato que tiver cumprido as 

etapas (...)  anteriores” (op. cit. art. 3º, inciso III). 

 As diretrizes norteadoras do processo seletivo constam do Decreto N 27.928 e da 

Portaria N 3.702, composto das seguintes fases que ocorreram simultaneamente: composição 

da comissão eleitoral; deflagração da campanha eleitoral; realização dos debates e pleito 

eleitoral. 

 Poderiam participar da eleição o máximo de 3 (três) candidatos por escola, obedecida 

a classificação obtida na seleção e comprovada a participação mínima exigida na capacitação. 

 Os procedimentos para o registro da candidatura foram elencados no item 4 da 

Portaria 3.702/2005 e constaram de: entrega de requerimento à Comissão Eleitoral contendo 

além do nome completo, até três variações nominais que poderiam ser: “prenome, sobrenome, 

cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se 

estabeleça dúvida  quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo, 

irreverente ou ofensivo, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se” 

(PERNAMBUCO, 2005c: Item 4.3). 

 A Comissão Eleitoral foi o órgão responsável por toda a tramitação do processo 

eleitoral. Deveria ser composta por: 02 (dois) professores; 02 (dois) servidores 

administrativos; 02 (dois) alunos maiores de 12 (doze) anos e 02 (pais) ou responsáveis de 

alunos. Caso não houvesse número suficiente de representantes de cada segmento, o Conselho 

Escolar ou a direção da escola indicaria representantes de outros segmentos para completar a 

composição da referida comissão. A eleição dos membros da Comissão deveria ser realizada 

em Assembléia convocada para este fim de acordo com as orientações constantes da Portaria. 

 Para assessorar os trabalhos da Comissão Eleitoral foram organizadas Comissões 

Regionais de Gestão Escolar e uma Comissão Estadual de Gestão Escolar, ambas constituídas 
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de 05 (cinco) servidores cujos nomes foram publicados no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco. 

 

IV. A designação: a quarta etapa do Projeto Escola Democrática em Pernambuco coloca como 

exigência para que os gestores possam assumir a função para a qual foram eleitos a assinatura 

do Termo de Contratualização por parte dos gestores. 

O Contrato de Gestão é o instrumento elaborado pela Secretaria de Educação e Cultura 

onde se inscrevem as obrigações dos gestores eleitos com vistas ao atendimento dos objetivos 

pré-determinados e fixados entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD). 

Nesse sentido, os diretores eleitos tomam para si a responsabilidade de cumprir com 

os objetivos que não forjaram. Esses objetivos e metas nascem das exigências colocadas pelo 

BIRD como contrapartida ao financiamento ao Projeto Eduq (Educação de Qualidade) no 

valor total de U$ 52 (cinqüenta e dois) bilhões a serem injetados na educação pernambucana 

ao longo do decênio 2006 – 2016, conforme dados disponíveis no site da Secretaria de 

Educação e Cultura (www.seduc.gov.br/eduq). 

Assim, por meio do Contrato de Gestão os diretores eleitos se viram impelidos a 

buscar alternativas para alcançar “(...) objetivos (...) mas dentro da margem de liberdade que 

lhes é proporcionada para atender aos objetivos do capital” (PARO, 2005, p.74). Em outras 

palavras, durante a experiência de gestão, prevista para acontecer no período de outubro de 

2005 a outubro de 2009, os diretores eleitos teriam que buscar alternativas para cumprir com 

o Plano de Ação que apresentaram à comunidade escolar e atender às determinações fixadas 

nos Contratos de Gestão. 

O grande risco da injunção do Contrato de Gestão, considerado autoritário e 

antidemocrático, é a transformação dos gestores eleitos democraticamente em “gerentes 
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educacionais e (que) as comunidades local e escolar acabem se inscrevendo nos diversos 

órgãos colegiados prescritos na legislação federal. (NEVES, 2002, p.171).  

Interessa-nos identificar as alternativas encontradas pelos diretores eleitos para levar a 

efeito a democratização das unidades de ensino via execução de seus Planos de Ação e 

cumprimento das determinações dos Contratos de Gestão. 

 Considerando ainda nosso objetivo de verificar se os gestores estão conseguindo 

efetivar a gestão democrática nas escolas, supomos que a eleição como acontecimento pontual 

de exercício da livre escolha não é suficiente para garantir a vivência dos valores do ethos da 

democracia, pois não se institui democracia apenas por força de decreto ou regulamentação, 

como afirma Torres (2001). Outro aspecto que consideramos frágil no processo seletivo-

eletivo do Projeto Escola Democrática são as contradições entre as fases processuais 

marcadamente mercantis num claro antagonismo ao objetivo a que se propunha, a 

democratização acaba sendo reduzida à transferência de responsabilidades aos gestores que 

podem vir a se considerarem prepostos do Estado, ou em um extremo pensam ser o próprio 

Estado assumindo posturas de mando e exercendo dominação coercitiva sobre os colegas 

(GRAMSCI, 2004, p. 24). Outra questão a considerar diz respeito à vigência dos contratos de 

gestão que podem se tornar impeditivos e restritivos, uma vez que sugerem metas a serem 

perseguidas e alcançadas pelos gestores eleitos que podem, dessa forma, esquecer de seus 

próprios planos de ação. 

 Para chegar a ser verdadeiramente lócus democrático “A organização acadêmica 

deverá ser reorganizada e vivificada de alto a baixo” (op. cit. p. 41), o que demanda a 

consolidação de uma nova cultura entendida como “(...) um modo de viver que se produz e 

reproduz por meio de um projeto de formação” (VIEIRA, 1999, p. 61) que prescinde da 

participação dos que fazem a escola, incluídos aqui gestores, professores, funcionários, 

alunos, pais e comunidade. 
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CAPÍTULO 3. A INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

 

 A experiência de participação em todas as etapas processuais do Projeto Escola 

Democrática pode se caracterizar como momento privilegiado de aprendizado e descobertas e, 

como não poderia deixar de ser, ocasião de efervescência de questionamentos e indagações 

que nos fizeram caminhar até o presente na perspectiva de compreender o fenômeno da 

democratização na dinâmica da adoção de políticas para o cenário educacional.  

Vale dizer que a familiaridade com nosso objeto de estudo não se afigura como uma 

“ameaça de postulação política”, como afirma Severino (2007), embora reconheçamos que o 

trabalho de pesquisa não seja uma atividade neutra, pois é fruto de uma decisão pessoal e 

autônoma, uma vez que “(...) qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do pesquisador um 

envolvimento tal que seu objeto de investigação passa a fazer parte de sua vida, a temática 

deve ser realmente uma problemática vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer 

respeito” (op. cit. p.214). 

Nossa pesquisa fundou-se na abordagem qualitativa, pois interessava-nos analisar as 

repercussões da eleição direta para diretores escolares para a gestão das escolas públicas 

estaduais com um olhar pedagógico-formativo e não apenas baseado em índices numéricos. 

Outro aspecto facilitado pela análise qualitativa foi a possibilidade de estabelecer uma 

dinâmica de inter-relacionamento dialético e rigoroso visando contrastar os dados coletados 

através das repostas obtidas nos questionários aplicados que denotam a vivência expressa no 
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cotidiano das escolas a partir da adoção do modelo gestionário expresso no Projeto Escola 

Democrática, especificamente em sua terceira edição em 2005. 

 Assim, a literatura até aqui abordada nos oferece subsídios à análise da democratização da 

gestão escolar e, particularmente, dos processos disponibilizados até o momento em termos da 

eleição de dirigentes escolares. 

  Nossa opção por Gramsci se fundamenta na visão do autor a respeito da função da 

escola como mediadora entre o conhecimento e as habilidades a serem trabalhadas com os 

educandos no intuito de formar cidadãos capazes do exercício do governo. Embora o mesmo 

não trate das temáticas relacionadas ao campo da gestão escolar, categoria ainda não 

delimitada à época de seus estudos, percebemos relação entre sua abordagem e as 

possibilidades de práticas democráticas a serem efetivadas pelos gestores no intuito de 

favorecer o clima de aprendizado da ética democrática e assim colaborar no sentido de 

oferecer oportunidades para que os atores que fazem a escola ingressem no aprendizado do 

governar e ser governado. 

Além da fundamentação teórica basilar de nossa pesquisa versando sobre as categorias 

macro, quais sejam: democracia, gestão democrática e Projeto Escola Democrática, utilizamos 

como referencial documental os seguintes materiais: Manual de Instruções da Primeira Etapa 

do Terceiro Processo Seletivo/Eletivo para a Função de Representação de Diretor das Escolas 

Públicas Estaduais; Caderno Pedagógico usado na segunda etapa – Capacitação; Decreto Nº 

27.958 de 17 de maio de 2005; Portaria SEDUC Nº 3.702 de 23 de maio de 2005, publicado 

no Diário Oficial do Estado de 25 de maio do mesmo ano e Contrato de Gestão.  

  Nosso objetivo inicial de comparar os planos de ação elaborados pelos gestores com o 

contrato de gestão, buscando aproximações ou divergências não foi realizado, considerando o 

reduzido tempo para a finalização deste trabalho, contudo pudemos efetuar uma comparação 
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menos abrangente usando para tal as respostas obtidas nos questionários onde os gestores 

analisaram os dois instrumentos apontando suas percepções. 

  Com o intuito de analisar a concepção de democracia que permeia as relações 

escolares após o processo seletivo-eletivo para a provisão do cargo de dirigentes escolares, 

adotado em nosso Estado, aplicamos questionários (em anexo) com perguntas abertas a 

dirigentes escolares, pautadas nas temáticas relacionadas ao nosso estudo como: democracia, 

gestão escolar, atuação de órgãos colegiados, etapas do Projeto Escola Democrática.  

Para analisar as respostas obtidas nos questionários aplicados com os gestores 

escolares utilizamos a análise de conteúdo, pois seu caráter descritivo nos permite, além de 

analisar os conceitos explícitos, aprofundar também os significados implícitos nas temáticas 

abordadas (BARDIN, 1977). Organizamos nossa análise a partir do que o autor chama de 

análise categorial que busca pautar-se nos critérios de homogeneidade, exaustão, 

exclusividade, objetividade e pertinência. (op. cit. p. 36). 

 A previsão delineada inicialmente era de uma amostra de 48 (quarenta e oito) escolas, 

distribuídas nas diferentes regiões estaduais – Metropolitana, Mata, Agreste e Sertão, 

conforme denominação da SEDUC – a fim de mantermos um olhar multifacetado sobre a 

realidade plural que compõe a Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e mantermo-nos fiéis 

ao que objetivamos com nossa pesquisa, de analisar a gestão escolar na perspectiva 

democrática pós-eleição de diretores. Para isso realizamos ligações telefônicas e enviamos 

mensagens por e-mail para aproximadamente 650 (seiscentas e cinqüenta) escolas, no período 

de dois meses. 

 Ao longo de dois meses esperamos obter as respostas, mas apenas 12 (doze) gestores 

nos retornaram os questionários respondidos, e embora tenhamos sido compelidos a reduzir 

nossa amostragem não tivemos maiores prejuízos analíticos, pois os questionários que 

recebemos nos forneceram subsídios para procedermos com nossa análise. 
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 Vale destacar também que a redução do número de escolas da amostragem não foi 

suficiente para comprometer nosso objetivo de olhar as várias regiões do Estado, uma vez que 

obtivemos respostas de várias regionais conforme a Tabela 1. 

 
 
Tabela 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 
Dirigente Zona  GRE  Graduação Eleitos 

em mais 
de uma 
edição 

Tempo de 
exercício do 
magistério/ 
anos* 

G1 Agreste Caruaru Ciências Sociais/ 
Pedagogia 

X 20 

G2 Mata Vitória Letras  12 
G3 Mata Vitória Ciências Sociais/ Direito X 18 
G4 Agreste Caruaru Educação Física X 18 
G5 Agreste Caruaru História  12 
G6 Sertão Araripina Biologia  09 
G7 Sertão Araripina Letras X 18 
G8 Sertão Araripina Biologia  07 
G9 Sertão Araripina Pedagogia  07 
G10 Sertão Araripina Biologia  12 
G11 Metropolitana Metro Norte REC Química X 12 
G12 Metropolitana Metro Sul Educação Artística  10 
Ttempo de serviço à época da eleição  

 

  Como podemos constatar a partir dos dados consignados na Tabela 1, os sujeitos da 

pesquisa são oriundos de várias áreas de formação, merecendo relevo o fato de que 05 (cinco) 

deles já passaram pelas etapas processuais do Projeto Escola Democrática nas edições 

anteriores.  Os demais dados nos permitem observar um panorama geral do estado de 

Pernambuco, em termos da conformação das concepções que os gestores escolares estaduais 

têm de democracia, a configuração da gestão democrática das escolas e sua compreensão a 

respeito do Projeto Escola Democrática. A análise destes aspectos será o foco do próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 5. O QUE DIZEM OS GESTORES 

 

 

Este capítulo traz os dados coletados junto aos sujeitos pesquisados, quais sejam: gestores 

de escolas estaduais de Pernambuco distribuídas nas regiões: metropolitana, zona da mata, 

agreste e sertão. 

O capítulo é subdividido em três itens que abordam respectivamente as categorias 

conceituais que serviram de sustentação basilar à nossa pesquisa: concepção de democracia, 

gestão democrática da escola e Projeto Escola Democrática. 

 

5.1. O conceito de democracia  

 

Apresentamos aos gestores a pergunta: “Como você define a democracia?”. A partir 

das respostas formuladas percebemos que o conceito de democracia é definido pelos sujeitos 

da pesquisa a partir de questões como: convívio com diferenças, coletividade, participação, 

processo, meta a ser alcançada, decisão da maioria. Um deles usa uma definição pouco 

habitual para classificá-la e enquadrá-la como processo: 

 

 

“A democracia é uma realidade parcial, uma meta a ser alcançada. “A 
democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os 
outros” (Churchil).” (G6). 

 

Tal colocação se coaduna com o pensamento de Torres (2001) para quem as práticas 

democráticas como a participação através o exercício do voto, por exemplo, embora 
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necessárias, não são suficientes para garantir a efetividade do regime, dependendo tal eficácia 

do conjunto de atos associados à vida prática daqueles que exercem o poder. Esta proposição 

aponta para o princípio democrático do inacabamento que, reconhecido, fomenta a busca de 

ideais coletivos, como bem analisa Freire (1996).  

A idéia de democracia como processo que se consolida no cotidiano vivencial está 

presente ainda nos seguintes extratos: 

 

 

“É um processo de construção contínua que envolve participação, 
autonomia, a igualdade de direitos e descentralização das decisões, 
com o intuito de alcançar toda a comunidade participante”. (G12) 
 
“Democracia não se define, se constrói a cada dia e, se tivesse que 
definir, diria:  participação, coletividade, ação conjunta, enfim, 
liberdade com responsabilidade”. (G 10) 

 

Observamos com o destacado acima, que o conceito de democracia para estes gestores 

indica compreensão de que não se trata de mera burocracia como um novo formato 

modernizante, mas, ao contrário, a idéia de mudança processual afirmada está de acordo com 

o que Linz e Stepan (1999) dizem a respeito, particularmente quando afirmam que um estado 

democrático moderno se fundamenta na participação do povo nas várias etapas dos processos 

decisórios. 

Fica claro também que a democracia é associada à vivência coletiva e como tal 

convive-se com diferenças que devem ser administradas com responsabilidade em proveito do 

bem comum, como destacado a seguir: 

 

 

“Democracia é saber viver e conviver com as diferenças. É também, 
possibilidade de oportunizar experiências de coletividade, promovendo 
a participação de todos no processo de mudança; e deixar transparecer 
a responsabilidade de cada um”. (G1) 
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“A democracia é sempre definida como decisão da maioria, com 
oportunidade para todos, com direitos iguais de oportunidades”. (G4) 
 
“Saber viver e conviver entre os pares, com justiça, solidariedade, 
respeito e equidade”. (G5) 

 

A questão da participação, latente nos trechos citados, tem relação com as afirmações 

de Coutinho (2002) e Benevides (2002), que compreendem que a democracia se efetiva a 

partir do exercício crescente da participação que pode ocorrer de forma direta ou por meio de 

representantes escolhidos para legitimar os interesses coletivos. Demonstra-se que a 

concepção de democracia anunciada pelos gestores corresponde ao princípio da participação 

que deve ser exercida através da inserção crescente nas instâncias decisórias promovendo o 

empoderamento e a emancipação como sugerem Semeraro (2002) e Paro (2003). 

Outra característica apontada pelos gestores como inerente ao projeto democrático é a 

possibilidade de tomada de decisões descentralizadas e coletivas, onde se presume respeitar as 

necessidades reais das minorias: 

 

 

“Poder de se decidir conjuntamente aquilo que se busca alcançar”. 
(G9) 
 
“A democracia é o que faz prevalecer o direito da maioria sem 
desrespeitar o direito das minorias”. (G7) 
 
“É uma forma de governo em que o poder deveria ser exercido em 
função da igualdade social. Para o povo, feito pelo povo e com o 
povo”. (G2).  

 

Tal concepção aparece destacada por Brandão (2002) e por Rosenfield (2003) quando 

classificam a democracia como espaço dos discursos multifacetados que colocados em pauta 

conduzem à produção de consensos que expressam a vontade da maioria. 
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Ainda dentre as referências conceituais apresentadas pelos gestores, ressalta-se a 

dualidade teoria-prática. Um deles afirma que a democracia não pode ser apenas um conteúdo 

na sociedade, deve ser uma prática, como se observa: 

“Um instrumento a serviço da construção do Estado democrático de 
direito. Porém, é preciso que não seja apenas representativa e sim 
participativa”. (G11) 

 

O extrato acima denota que os gestores apresentam consciência de que não basta 

discorrer sobre o conceito de democracia, mas esta deve se efetivar através de práticas 

coerentes com a atividade participativa a fim de superar também o formalismo. A este 

respeito, segundo Torres (2001), a democracia pode se tornar apenas objeto do discurso que, 

deslocado da prática, não cumpriria seu papel na sociedade.  

Associando a democracia ao espaço escolar, os gestores a relacionam à melhoria da 

qualidade da educação, mas reconhecem seus limites, quando afirmam que: 

 

 

“A democracia abre as portas para que a escola trabalhe com uma 
qualidade mais expressiva”. (G8) 
 
“O aluno deve ser o principal objetivo de uma escola democrática. 
Pois é ele que será o futuro cidadão da nossa sociedade”. (G2) 
 
“A democracia no cotidiano escolar está em fase de crescimento, visto 
que a mesma acontece de forma tímida na própria sociedade”. (G3) 

 

O panorama conceitual geral obtido a partir das falas dos sujeitos nos permite afirmar 

que nenhum deles tem a compreensão de que a democracia se restringe ao processo de eleição 

por meio do voto. Ao contrário, todos trazem questões que demonstram certa clareza 

conceitual. Dentre os princípios da democracia, os gestores sinalizam alguns de forma mais 

enfática, tais como a participação, o inacabamento, a pluralidade, o processo. Outros 
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princípios aparecem de forma subliminar, como é o caso das referências à liberdade e 

igualdade.  

O conceito de democracia apresentado pelos sujeitos relaciona-se, a nosso ver, à sua 

concepção de gestão democrática, o que abordamos a seguir.   

 

5.2. Gestão Democrática 

 

As respostas obtidas no questionário aplicado nos permitem perceber que os gestores 

compreendem a gestão democrática como um conjunto de princípios e práticas que, 

combinadas, efetivam a consolidação da democracia no espaço escolar. 

Para estabelecer uma ordem didática, as respostas relacionadas à gestão democrática 

foram organizadas em sub-categorias: etapas processuais do Projeto Escola Democrática, 

autonomia, participação, melhor qualificação, desafios e dificuldades da relação democrática, 

como abordados a seguir. Conforme o que se segue. 

Quando questionados a respeito das etapas do processo seletivo-eletivo para a 

provisão do cargo de dirigentes escolares deflagrado no ano de 2005, em relação à 

consolidação da democracia no espaço escolar, 10 (dez) dirigentes avaliaram positivamente e 

2 (dois) se posicionaram de maneira crítica. Os que afirmaram as vantagens do processo 

relacionam a gestão democrática à participação direta de todos os sujeitos da comunidade 

escolar, bem como a autonomia, coletividade, compromisso com a comunidade escolar, 

entraves e possibilidades, órgãos colegiados. A percepção dos avanços obtidos em relação à 

tradicional indicação política com o novo processo de provisão do cargo são bem expressas 

nas seguintes afirmações: 
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“Vejo como um avanço já  que as indicações políticas não atendiam as 
perspectivas das Unidades Escolares. Não se constatava compromisso 
com a comunidade escolar, por parte do indicado já que seu 
compromisso maior era com quem o indicava”. (G9) 
 
“Os dirigentes pensam mais na comunidade escolar e não mais no 
político o qual os colocou na gestão. A direção sente mais autonomia, 
como também todos os segmentos que fazem parte da escola, pois 
podem ir e vir à escola sempre que sentirem necessidade”. (G1) 
 

 

O aspecto da ruptura com a indicação política é apresentado também em pesquisas 

semelhantes realizadas em diversos lugares do país, como indicam os estudos de Paro (2003). 

Segundo o autor este ganho é apontado como a maior vantagem em relação aos modelos 

tradicionais de indicação de gestores, pois, uma vez escolhidos, passariam a defender os 

interesses reais da comunidade escolar e não agiriam apenas como representantes dos 

políticos. 

A ampliação da autonomia é apontada como um dos aspectos positivos resultantes do 

processo adotado em Pernambuco: 

 

 

“Considero satisfatório. Tivemos um grande avanço no tocante à 
autonomia efetiva nas escolas”. (G3) 
 
“O processo democrático utilizado pelo Estado de Pernambuco para 
escolha de diretores das escolas norteou e dinamizou em alta escala o 
trabalho dos diretores. Deu autonomia para que a equipe gestora 
execute um trabalho de qualidade com a comunidade escolar”. (G8) 

 

Interessante notar que a concepção de autonomia que permeia as afirmações não se 

limita a um ou outro aspecto da vida escolar; percebe-se uma visão ampla a respeito da 

questão pedagógica, administrativa, financeira, o que aparentemente aponta para um processo 

de negação da lógica mercantil que relega o exercício da autonomia à subordinação da escola 

aos ditames da acumulação capitalista, como analisa Neves (2002). Embora não esteja dito, 
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podemos notar de forma implícita o reconhecimento de que a autonomia é relativa e é dirigida 

por regras comuns, o que orienta o trabalho a fim de evitar excessos, como afirma Lück 

(2006).  

Mesmo reconhecendo tal avanço, os gestores estão conscientes que ainda há um 

caminho considerável a ser percorrido em relação à autonomia, como demonstrado a seguir: 

 

 

“A participação popular no processo eleitoral desde conhecer as 
regras para escolha até a participação efetiva no exercício da 
cidadania possibilitou um avanço no controle social do patrimônio 
público. No entanto, é preciso discutir e ampliar a autonomia 
administrativa, pedagógica e financeira das unidades escolares. Temos 
constatado uma escola mais viva e solidária”. (G11) 

 

O comprometimento parece ser eixo importante dentre as conquistas obtidas com o 

novo modelo, ainda relacionado ao perfil de qualificação profissional, como demonstra o 

seguinte extrato: 

 

 

“O gestor eleito é muito mais comprometido porque tem a obrigação 
de desempenhar sua tarefa com mais responsabilidade, não pode e nem 
deve decepcionar a comunidade escolar que lhe confiou a tarefa. A 
seleção também foi boa, e os gestores hoje estão mais preparados e 
comprometidos, de mentes mais abertas, conscientes de que a escola só 
anda bem e só alcança suas metas se todos vestirem a camisa e 
caminharem na mesma direção. O relacionamento também melhorou 
muito, não há mais distância entre professor e gestor, o que era visível 
antes da escola democrática. Acabou o eu, agora é nós. Todos 
desenvolvendo atividades, focados na elevação do nível de 
aprendizagem dos alunos”. (G 10) 

 

Ressalta-se no trecho acima a mudança de foco efetivada a partir das etapas 

processuais do Projeto Escola Democrática, os gestores anunciam caminhar para o 

rompimento com a burocracia característica que reduz a escola ao caráter empresarial como 

em frentes de produção cujo fim é compor um produto, tal como afirma Neves (2002), para 
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enfatizar a preocupação com o fim maior da escola que é garantir a aprendizagem dos alunos. 

Essa perspectiva é uma verdadeira revolução, pois a partir da centralização do processo de 

ensino e aprendizagem todos os serviços desenvolvidos pela escola se articulariam para o 

atendimento desse objetivo essencial que por fim ajudaria a consolidar a democracia. 

Dois dos questionários nos apontam claramente a relação positiva entre o novo 

processo de eleição e a competência dos gestores. Para eles, o fato de um gestor ter sido 

“aprovado” publicamente já significa legitimação de sua ocupação do cargo com competência 

e capacidade de articulação. 

 

 

“As etapas processuais são fundamentais, são essenciais para garantir 
gestores competentes, capazes de promover articulações em busca de 
uma escola de qualidade e cada vez mais democrática”. (G6) 
 
“Todas as etapas do processo foram de suma importância no sentido 
de garantir a competência necessária, bem como a participação e 
responsabilidade da comunidade escolar”. (G7) 

 

 Esta fala nos remete a Paro (2003) quando relaciona a realização de concursos no 

processo de eleição de dirigentes com a aferição da competência técnica demonstrada a partir 

das respostas às questões das provas. Contudo, o autor discute que “medir” a capacidade de 

um dirigente por meio da solução de questões escritas pode ser necessário, mas não é 

suficiente para garantir a competência necessária, que não se restringe ao caráter técnico. Os 

sujeitos aqui apresentados afirmam que ela garante competência, entretanto vale ressaltar que 

liderança, relacionamento, organização e outros aspectos inerentes à gestão não são definidos 

pela prova, mas pela atuação no cotidiano escolar. Não se institui competência apenas com 

respostas a uma prova, por mais complexa e abrangente que seja, mas não restam dúvidas que 

é necessário que os diretores tenham conhecimento técnico a respeito da gestão escolar. 
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Apesar do reconhecimento de maior qualificação profissional, os sujeitos afirmam 

encontrar algumas dificuldades para efetivar práticas democráticas nas escolas, dentre as 

quais identificam as cobranças internas e externas à escola em contraposição a escassez de 

assistência dos órgãos competentes, além, é claro, das tradicionais queixas de falta de pessoal, 

baixos salários e a alta rotatividade da mão de obra.  Alguns extratos dos questionários nos 

chamam a atenção: 

 

 

“Envolver a comunidade escolar para participar da tomada de 
decisões na escola, onde se trabalha pela descentralização, autonomia, 
liderança compartilhada, ou seja, se trabalha na construção de uma 
escola efetivamente participativa”. (G1) 
 
“Promover um processo participativo mais elevado em uma 
comunidade desmotivada e com pouca experiência em decisões 
coletivas, os colegiados precisam assumir democraticamente uma 
maior responsabilidade”. (G6) 

 

Tais dificuldades podem provocar a consolidação de esferas de participação 

simuladas, caso os gestores não se esforcem por promover a liberdade democrática tal como 

caracterizada por Coutinho (2002), como sendo a participação na formação do governo, o que 

se afigura como real desafio se considerarmos o processo histórico de segregação 

participativa a que foi submetida à sociedade brasileira. 

Ainda dentre as dificuldades apontadas, um dos sujeitos as classifica da seguinte 

maneira: 

 

“Considero quatro pontos fundamentais na efetivação das práticas 
democráticas nas escolas, a saber: formação, acompanhamento 
sistemático, condições viáveis (salário) e resultados. O trabalhador em 
educação deve ter consciência da sua importância na formação cidadã 
do educando, para isso precisa de uma boa formação. O 
acompanhamento se traduz na avaliação sistemática de sua prática; se 
não houver uma prática avaliativa não há como saber se estamos 
trabalhando bem. A motivação é fundamental, inclusive por meio de um 
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salário digno e, quanto aos resultados, todo profissional após a 
vivência das outras etapas que não apresentasse resultado satisfatório, 
deveriam ser substituídos”. (G3) 

 

O trecho acima indica consciência do processo a ser desenvolvido como parte 

integrante do novo modelo de gestão. O olhar do dirigente não pode se restringir à 

administração técnico-científica, mas deve ser multifacetado e orientado para a amplitude de 

aspectos que norteiam/ permeiam o cotidiano vivido na escola por todos os sujeitos 

envolvidos nos processos que se travam em seu interior e em seu entorno. O destaque dado à 

avaliação de desempenho também é algo que merece ser evidenciado, pois de acordo com o 

gestor é o processo avaliativo que fornece os subsídios para o acompanhamento sistemático 

das atividades da gestão com vistas à recondução e reorientação ao longo do processo. 

Outro questionário retrata bem a consciência de que a democracia é um processo, 

explicitando que os gestores estão trabalhando numa nova perspectiva que exige construção 

gradativa, mas já demonstra sinais de eficácia: 

 

 

“Não foi tarefa fácil e até hoje encontramos dificuldades, pois 
democracia não vem pronta, se constrói a cada dia, no entanto posso 
garantir que a escolas do estado hoje tem cara nova, melhorou o 
administrativo, o pedagógico, o relacionamento etc”. (G10) 

 

Quando questionados a respeito da atuação dos órgãos colegiados, como mecanismos 

de democratização da escola, os gestores apontam para alguns avanços: 

 

“As principais mudanças foram a participação da comunidade externa, 
e os órgãos colegiados assumindo todas as decisões no âmbito 
escolar”.  (G4) 
 
“Maior envolvimento e compromisso de todos na realização das 
atividades escolares, participação efetiva dos colegiados e estudantes 
mais conscientes do seu papel”. (G9) 
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“Atua interagindo e opinando em todas as decisões da escola; 
colaboram na parte disciplinar da escola. Ajudam a direcionar os 
recursos recebidos pela escola”. (G8) 

 

Lima (2008) discute a questão da participação democrática analisando suas diversas 

formas de expressão, que nos oferecem respaldo para compreender os diversos olhares e 

compreensões que os gestores apresentam a este respeito e que, de uma forma ou de outra, 

estão presentes no cenário educacional. Vale destacar que a participação se dá de forma 

gradativa, em outras palavras, quanto mais possibilidades de participar tiverem os atores no 

cenário educacional, mais compreenderão a importância de opinar, discutir e construir rumos 

coletivamente para a escola que se quer consolidar. 

Os gestores reconhecem a importância da atuação dos órgãos colegiados para a 

dinamização da democracia no espaço escolar: 

 

 

“Todos os órgãos colegiados têm sua importância e, quando são 
atuantes, demonstram participação e elevam a democracia escolar”. 
(G4)  

 

Contudo, 9 (nove) gestores afirmam que há um longo caminho a ser percorrido, pois 

os órgãos colegiados ainda refletem uma visão corporativista e se limitam a ações pontuais no 

cenário educacional: 

 

“Os colegiados são portas de entrada da comunidade na gestão, 
entretanto, ainda não consolidaram uma cultura de participação mais 
efetiva, o processo ainda está em construção”. (G6) 
 
“Ainda não assumem totalmente as responsabilidades que lhes cabem, 
entretanto, a participação vem crescendo pouco a pouco”. (G7) 
 
“Constatamos dificuldades no envolvimento efetivo dos membros 
desses colegiados na função que exercem. Estamos trabalhando no 
sentido de estimular uma maior participação desses sujeitos”. (G12) 

 



 

78 
 

78

Os extratos explicitam que a participação pretendida pelos gestores tem sentido amplo, 

caminhando para o efetivo controle democrático por parte da sociedade, rompendo com a 

formalidade que caracterizou a atuação de tais órgãos ao longo do processo de sua 

implementação. Comungando com Lima (2008), percebe-se que os diretores eleitos 

pretendem desenvolver um trabalho que assegure a ascensão gradativa da participação a fim 

de garantir maior envolvimento dos membros dos órgãos colegiados nas tomadas de decisão a 

respeito do cotidiano da vida escolar. Nestes termos, compreendemos que os dirigentes 

expressam certa crítica no sentido da necessidade de ultrapassar o reducionismo até então 

vigente, quando os conselheiros participavam de reuniões dos colegiados apenas para 

referendar as decisões dos gestores. Os discursos apresentados denotam a pretensão de atingir 

o que o autor denomina de participação ativa que se traduz como a “capacidade para a acção, 

conhecimento aprofundado de direitos, deveres e possibilidades de participação, atenção e 

vigilância em relação a todos os aspectos considerados relevantes” (op. cit.: p. 77). 

Os dados nos permitem compreender que os gestores reconhecem que há um trabalho 

a ser realizado a fim de fomentar a participação mais efetiva desses órgãos, como indica o 

extrato a seguir: 

 

 

“Sabemos que os colegiados são de suma importância na 
democratização do espaço escolar e estamos trabalhando no sentido de 
fortalecer cada vez mais esses colegiados que, por serem formados por 
representantes de cada seguimento, terem função deliberativa, 
consultiva e fiscalizador, muito contribui no pedagógico da escola e 
conseqüentemente nos resultados dos alunos e ainda da transferência 
nas ações do gestor”. (G10) 

 

 A expressão deste sujeito ao se referir à “transferência” denota a necessidade de 

compartilhar responsabilidades. Esta e as demais falas acima apresentadas, caracterizam o que 

os gestores da Rede Estadual de Ensino compreendem por gestão democrática. Entendemos 



 

79 
 

79

que estas diversas abordagens conceituais da gestão democrática nos conduzem a perceber 

que os gestores compreendem a necessidade de partilha de responsabilidades cujo objetivo 

primordial é a consolidação da autonomia escolar que favoreça a atuação crítica frente às 

imposições de cunho neoliberal que constantemente se abatem sobre a realidade educacional. 

 

5.3 O Projeto Escola Democrática 

 

Para assumir a gestão das escolas estaduais, os gestores participaram do Projeto Escola 

Democrática cujo objetivo principal era promover a ruptura com a tradicional indicação e 

implantar a eleição de diretores na rede estadual de ensino. Esse projeto foi composto de 

quatro etapas: seleção, capacitação, eleição e designação. 

Quando questionados a respeito desse processo, a maioria dos gestores declarou estar 

satisfeita com as etapas: 

 

 

“Todas as etapas do processo de gestão democrática foram muito bem 
postas pelo governo do estado, pois a seleção era para selecionar os 
mais capacitados, a capacitação foi sem dúvida um momento de 
aprendizagem ou um treinamento para o melhor desempenho, a eleição 
trouxe a comunidade escolar para decidir dentro da escola o seu 
melhor candidato e a designação, o ato final do governo para aqueles 
que tiveram êxito nos seus objetivos”. (G4) 
 
“Participei de todas as etapas e todas foram muito proveitosas e tem 
contribuído com a democratização no espaço escolar. A capacitação 
nos oportunizou aprender sobre o que significa o trabalho voltado para 
a participação, a importância de trabalhar com colegiados envolvendo 
todos no processo educativo. A eleição é uma forma de a comunidade 
exercitar a democracia, participando da escolha do gestor da escola”. 
(G10) 

 

Merece destaque, de acordo com a fala dos gestores, a segunda etapa do processo, a 

capacitação, pois de acordo com os mesmos esta possibilitou maior familiarização dos 



 

80 
 

80

candidatos com os conteúdos específicos da área de gestão. Vale ressaltar que a abordagem 

dos aspectos inerentes à gestão escolar é algo recente na formação de professores, o que em 

parte justifica a necessidade de investimentos na formação continuada em relação a tais 

demandas num contexto sócio-histórico marcado pelos avanços da própria concepção de 

educação e de sociedade. 

Lembramos, conforme explicitado no capítulo anterior que, dos 12 gestores que 

participaram desta investigação, 05 estão na rede estadual há mais de 15 anos, enquanto os 

demais têm em média 06 anos de atuação na rede, bem como que 05 deles já haviam 

participado de processo de eleição anteriormente. Percebemos que as experiências anteriores 

são vistas com olhar crítico no sentido de que os próprios gestores valorizam o novo formato 

dando especial relevo à capacitação que os inseriu nas discussões que atualmente perpassam a 

gestão escolar. 

Apesar da satisfação expressa, alguns comentários apontam para dificuldades 

ocorridas durante o desenvolvimento do processo, por exemplo, no que se refere à eleição. 

Dois gestores apontam para os desgastes ocorridos: 

 

 

“As etapas processuais em geral foram boas. A prova escrita foi boa, 
só que para o diretor que se encontrava na direção de escola teve 
pouco tempo para estudar. E a eleição de um modo geral foi um 
processo desgastante, visto que aconteceram sem uma preparação 
devida da comunidade escolar interna e externa. Apesar de ter 
participado de duas eleições é preciso muita garra, transparência e 
amor à causa para a consolidação deste espaço”. (G2)   
 
“Como um momento ímpar em que a comunidade escolar escolheu seu 
representante. É claro que há alguns embates no caminho, pois quando 
se trabalha/convive com o ser humano - os conflitos, as angústias... vão 
surgir, mas é na construção deste espaço democrático que se 
estabelecerá a cidadania”. (G5) 
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De acordo com os gestores, alguns contratempos relativos ao comportamento da 

comunidade escolar em relação ao processo merecem maior atenção e melhor preparação7. 

Outros fatos relatados pelos gestores denunciavam o patrocínio político que alguns candidatos 

conseguiram através da distribuição de cestas básicas, santinhos e outros materiais 

propagandísticos. Ainda de acordo com a fala dos gestores tais fatos são encarados como 

inerentes ao processo que está em desenvolvimento. 

 

 

“Passaria por algumas alterações. O modo como foi repassado para a 
comunidade interna e externa. Em algumas escolas aconteceram como 
campanha política partidária com verbas de políticos. Com isto 
algumas pessoas não tinham outro modo de participar senão unindo-se 
a outros partidos ou enfrentando sozinho e sem dinheiro”. (G2) 

 

Apenas um gestor considera que houve certa injustiça ou desigualdade nas regras, pelo 

fato de que os gestores que já haviam participado das edições anteriores do Projeto Escola 

Democrática não precisavam passar pela seleção:  

 

 

“Representou um avanço no processo democrático da gestão, porém, 
na ocasião, quem já era gestor escolar não precisava realizar a prova 
escrita, o que demonstrou uma desigualdade nas regras da eleição”. 
(G11)  

 

Esclarecemos que o Decreto Nº 27.928 e a Portaria Nº 3.702, ambos de 2005, 

determinaram que os gestores que participaram das edições anteriores do Projeto Escola 

Democrática poderiam optar por não realizar a prova escrita, uma vez que já haviam sido 

aprovados em avaliações semelhantes aplicadas nas referidas edições em maio e setembro de 

2001, respectivamente. 

                                                 
7 Apesar de não terem explicitado que dificuldades foram estas, sabe-se a partir de fatos relatados na imprensa 
local e nacional que alguns conflitos e até mesmo confrontos aconteceram entre candidatos à época das eleições. 
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Ainda em relação à etapa da seleção, um gestor observa que o conteúdo das questões 

da prova respondida pelos candidatos não corresponde efetivamente às problemáticas 

vivenciais da gestão. Tal fato teria comprometido o processo por promover a exclusão de 

candidatos competentes, bem como por não incluir aspectos relativos à conduta: 

 

 

“Sim. Observamos que embora as questões da prova de seleção tenham 
apresentado um bom nível de elaboração, o teor de muitas delas não 
valida os saberes necessários às praticas do gestor no cotidiano da 
escola. Isso resultou na exclusão de muitos dirigentes com 
qualificação. Por sua vez, a capacitação foi bem direcionada, 
apresentada de forma clara, com conteúdos relevantes para os 
dirigentes. Apesar de não ter ocorrido problemas no processo eletivo 
na nossa escola, tomamos conhecimento de algumas intercorrências 
desagradáveis em outras Unidades de Ensino, demonstrando assim 
que, mesmo aprovados na seleção. muitos dirigentes não dispunham da 
ética e experiência necessárias ao exercício da função. Por outro lado, 
muitas escolas que funcionavam relativamente bem, após o Projeto 
Escola Democrática, com a chegada dos gestores eleitos, apresentaram 
uma queda na qualidade dos serviços prestados nessas unidades de 
ensino”. (G12)  
 

 

Vale destacar também o aspecto referente à conduta ética e à experiência, que são 

aspectos políticos da prática gestora, tal como relatadas no extrato. A expressão deste 

dirigente confirma a idéia de Paro (2003) quando diz que a democracia não se exerce apenas 

por força de decreto, mas aspectos vivenciais é que vão definir até que ponto a prática dos 

diretores a corrobora. Ou no dizer de Frigotto (2002), mutila a vivência democrática. 

Em relação à efetivação da democracia pelos gestores eleitos consideramos que um 

comentário merece atenção, pois referenda o exposto acima: 

 

 

“Só existe uma consolidação da democracia no espaço escolar, se 
houver uma participação direta de todos os sujeitos da comunidade 
escolar na busca de caminhos para melhorar a qualidade do ensino, 
tanto o gestor que participou de todo o processo, quanto o que não 
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participou, pode ser ou não um gestor democrático, isso dependerá da 
maneira de cada um conduzir o trabalho escolar”. (G1) 

 

Para continuar participando do Projeto Escola Democrática, após a etapa da seleção, 

os gestores participaram da etapa de capacitação onde estudaram questões referentes à futura 

atuação e foram orientados a produzir um Plano de Ação que fundamentaria a prática dos que 

viessem a ser eleitos. A respeito destes documentos, os gestores são unânimes em afirmar que 

foram elaborados a partir de um diagnóstico da situação da escola, considerando aspectos 

administrativos, pedagógicos, físicos e de rendimento, para servir de base para a proposição 

de objetivos e metas. Vejamos algumas de suas expressões: 

 

 

“Primeiro elaborar um diagnóstico da escola onde eram analisados os 
pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades para, a partir dos 
mesmos, traçar a prática de uma gestão”. (G1) 
 
“Os aspectos destacados no Plano de Ação foram: o processo ensino-
aprendizagem, fortalecimento do conselho escolar, a gestão de pessoas 
e a relação escola x comunidade”. (G3) 
 
“Como todo plano de ação, partimos de uma análise situacional da 
comunidade e centramos as ações na gestão e seus instrumentos de 
democratização, e na melhoria do processo de ensino e de 
aprendizagem com vistas a elevar os índices da escola nas avaliações 
institucionais”. (G12) 
 
 

 

Podemos observar nos extratos acima que os conteúdos trabalhados na etapa de 

capacitação estiveram presentes na elaboração dos Planos de Ação que refletem aspectos 

variados do universo escolar, deixando evidente outro ponto favorável em relação à mesma. 

De acordo com os dirigentes escolares, os conteúdos trabalhados não ficaram na dimensão 

teórica, mas foram basilares na constituição dos documentos que orientariam a prática efetiva 

dos gestores eleitos. 
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Quanto aos objetivos do Plano de Ação elaborado, os gestores afirmaram que se 

buscou, entre outros, favorecer: 

 

 

“A permanência do aluno na escola; a qualidade do ensino; a 
transparência do dinheiro público; fazer valer a atuação dos 
Conselhos; democratizar os espaços da escola”. (G5) 
 
“O enfrentamento aos principais entraves ao desenvolvimento de uma 
escola de qualidade, ou seja, combate a evasão escolar, a diminuição 
na distorção idade-série e planejar intervenções pedagógicas 
adequadas às necessidades e possibilidades de aprendizagens dos 
alunos”. (G7) 
 
“No Plano de Ação foi traçado metas para garantir aos alunos 
aprendizagem significativa, partindo do trabalho coletivo com 
participação ativa de todos da escola, dando ênfase ao fortalecimento 
dos colegiados que contribui com a democratização no espaço 
escolar”. (G10) 

 

Interessante destacar que os Planos de Ação não se inscrevem apenas no mérito 

formal, pois de acordo com o Decreto Nº 27.928 e com a Portaria Nº 3.702, deveriam ser 

apresentados à comunidade escolar quando da propaganda e dos debates realizados nas 

escolas, como campanhas eleitorais ou “plataformas de gestão” características dos 

movimentos pré-eleitorais. Aparentemente a intencionalidade do governo era favorecer a 

eleição não de uma figura carismática, mas de um projeto para a escola com repercussões 

concretas previstas em documento.  

Vencida esta etapa os candidatos passaram pela eleição e, por fim, pela designação. 

Porém, para assumirem a gestão das escolas para as quais foram eleitos, os diretores tiveram 

que assinar um Contrato de Gestão. Quando questionados a respeito das semelhanças e 

diferenças entre este e os Planos de Ação anteriormente elaborados e apresentados à 

comunidade escolar, alguns gestores afirmam o seguinte: 
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“Não houve diferenças, o que está acima relacionado encontra-se no 
contrato de gestão, sendo que o contrato é organizado na forma das 
leis e das obrigações especificas”. (G2) 
 
“De modo geral, ambos procuram priorizar metas na busca de uma 
educação de qualidade. Evasão, repetência, recursos insuficientes são 
preocupações similares”. (G6) 
 
“De uma forma geral, nosso Plano de Ação possui os mesmos objetivos 
e metas do Contrato de Gestão, ou seja, combate a evasão, correção na 
distorção idade série, educação de qualidade”. (G7) 

 

Apesar de perceberem coesão entre suas propostas e a da Rede através do Contrato, 

alguns gestores mais críticos apontam para questões interessantes, demonstrando certa astúcia 

e crítica política: 

 

 

“As semelhanças: ambos têm como meta elevar o desempenho da 
escola sob todos os aspectos; diferenças: o plano de ação é um projeto 
de intervenção, elaborado a partir da situação real da escola com 
metas de longo alcance. O contrato traz metas de curto prazo que, para 
serem alcançadas, necessitam de uma estruturação de todo o cotidiano 
escolar. É impossível alcançar o êxito sem dispormos de recursos 
humanos, no mínimo”. (G3) 
 
“A filosofia que caracterizaria a gestão participativa. É bem verdade 
que gradativamente a transição de um modelo de gestão neoliberal na 
pasta da secretaria com Mozart Neves com Contrato de Gestão e agora 
com o Sr.º Danilo Cabral, com Termo de Compromisso, não difere 
significativamente no que diz respeito a uma gestão por resultados. 
Fizemos forte apelo à construção gradativa de uma escola cidadã 
defendida pelo movimento liderado por Paulo Freire e seguidores nos 
anos oitenta, em experiências vividas em São Paulo e Rio Grande do 
Sul. Também temos tido como referencial o trabalho desenvolvido por 
Heitor Chamusca, Escola Eficaz”. (G11) 

 

Fica evidente a partir da colocação dos gestores que a concepção que fundamenta a 

política estadual de educação se orienta pela ótica do gerenciamento, o que coloca em risco os 

processos de democratização que estão se efetivando a partir da experiência seletiva-eletiva 
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do Projeto Escola Democrática. Conforme Gunther e Monteiro (2003), isto poderia reduzir o 

ideário democrático ao mero exercício do voto, o que significaria a instituição de experiências 

democráticas sem a consolidação efetiva da democracia. 

Um gestor chega a afirmar que o fato de ter um termo contratual único para todo o 

Estado distorceu o processo pela uniformização da rede: 

 

 

“O processo foi truncado. Parece que esses contratos são os mesmos 
para todas as escolas. Eles não foram baseados nos planos dos 
gestores, mas nas políticas educacionais vigentes. Dessa forma, são 
observadas muitas diferenças”. (G12) 

 

Realmente existe um único termo contratual para todas as escolas da rede estadual de 

ensino que participaram do Projeto Escola Democrática. Embora reconheçamos a necessidade 

de manter políticas públicas centrais, é necessário refletir até que ponto uma meta definida 

para a realidade de uma escola situada na zona da mata reflete a necessidade real de uma outra 

situada no sertão do estado. Nestes termos, poder-se-ia cair nos corriqueiros sistemas de 

importação de modelos fadados ao fracasso, tal como alerta Torres (2001). 

Quando questionados a respeito da manutenção do Projeto Escola Democrática, os 

gestores foram unânimes em afirmar que isso deve acontecer, como demonstrado nos 

seguintes fragmentos: 

 

 

“Seria mantido. Foi positiva a experiência, principalmente pelo fato de 
termos conseguido por êxito nosso, sem a indicação do político”. (G3) 
 
“O processo é sensacional! Pelo menos na nossa realidade foi 
fantástico. Por exemplo: Vimos numa mesma casa o pai votando em 
uma candidata e a filha na outra concorrente - tudo isto com respeito, 
sem pressão e agressão. Com certeza, em Pernambuco, a educação, o 
"ambiente escola" ganhou muito com este processo de gestão”. (G5) 
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 A possibilidade de expor as opiniões e concepções por meio do exercício livre do voto 

se configura como um grande avanço e se consolida como movimento de cunho pedagógico. 

É nas relações de liberdade que se aprende a respeitar as divergências e expor pontos de vista, 

isso seria uma das funções essenciais da escola que se quer democrática efetivada não pelos 

discursos, mas pela prática coerente de respeito às diferenças num processo que é formativo 

(LÜCK, 2006c: 67). 

 Outra característica que favorece a manutenção do Projeto Escola Democrática com 

suas etapas é a possibilidade de aprofundar a transparência nas relações entre a gestão e o 

corpo pedagógico-funcional da escola: 

 

 

“Manteria. O processo democrático deve ser incentivado por oferecer 
mais transparência, competência e resultados positivos. Eventuais 
alterações devem ser discutidas com os vários segmentos, 
principalmente com os docentes”. (G6) 
 
“Seria mantido. Acho importante o processo seletivo, eletivo e de 
capacitação, pois dá ao gestor maior senso de segurança e 
compromisso”. (G9) 

 

Este posicionamento favorável à manutenção do processo seletivo-eletivo para escolha 

dos gestores foi observado por Paro (2003), ao afirmar que nenhum dos que experienciaram 

outras formas de provisão do cargo de dirigentes escolares sequer admite retroceder à 

indicação política marcada pelo clientelismo. 

Apesar de serem todos favoráveis à manutenção do Projeto, alguns gestores sugerem 

mudanças a fim de promover avanços no processo: 

 

 

“Seria mantido, porque o que está dando certo não se muda; se 
melhora. A capacitação, por exemplo, deve ser intensificada, pois foi 
muito boa e, como vivemos num mundo de mudanças constantes, 
devemos estar sempre nos reciclando”. (G10) 
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“Alteraria o modelo de avaliação escrita. Todos os candidatos 
deveriam realizar uma prova dissertativa não eliminatória. Instituiria 
apresentação de curriculum, curso de capacitação de quarenta horas 
semanais sobre administração pública, legislação referente à 
Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, Projeto 
Político-pedagógico, educação fiscal, agenda ambiental na 
administração pública, Código Cívil, apresentação de um plano de 
ação com autonomia para implementação, execução e avaliação, 
realizaria debates nos turnos existentes na unidade escolar e eleição 
com voto universal para três candidatos contendo apenas o nome do 
candidato a gestor escolar como etapa concluinte do processo”. (G11)  
 

Referendando o destaque dado anteriormente à etapa da capacitação, esta volta à cena 

com a sugestão de que seja ampliada a carga horária destinada à referida etapa bem como a 

possibilidade de inserção de outros temas também relacionados à prática gestionária. 

A referência ao voto universal explicita a insatisfação do gestor em relação ao fato de 

a eleição ter recebido o voto apenas de professores efetivos, funcionários e um responsável 

(pai ou mãe) de cada aluno. Nestes termos, observa-se a sugestão de ampliar a possibilidade 

de voto aos professores de contrato temporário e aos funcionários de outros órgãos que, 

cedidos, têm exercício na escola, caminhando assim para o sufrágio universal entendido como 

“método de construção democrática” (LIMA, 2008: p.37). 

Ressaltamos ainda com este extrato que em algumas escolas havia apenas um 

candidato, o que pode significar tanto coesão na comunidade em termos de concordância com 

a plataforma de gestão do candidato, quanto medo de enfrentar as oligarquias e romper com o 

sistema de cartas marcadas, ou ainda acomodação alienada frente ao status quo vigorante, de 

acordo com a análise de Semeraro (2002). 

Em relação ao nome dos candidatos a gestores é lícito destacar que foi usada uma 

cédula em branco onde os votantes escreveriam o nome do seu candidato, ressaltando que pré-

nome, pós-nome, cognome e mesmo apelidos seriam válidos, desde que devidamente 

registrados junto à Comissão Eleitoral. Tal fato aparece como dificultoso na fala de um dos 
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gestores, que sugere a inserção de uma cédula com os nomes dos candidatos, o que 

possivelmente facilitaria o exercício do voto para os pais ou responsáveis analfabetos, por 

exemplo. 

 Mesmo reconhecendo embates durante o processo, os gestores concordam que houve 

amadurecimento na comunidade escolar em relação à consolidação democrática na escola: 

 

 

“Apesar de todo o desgaste ocorrido nas eleições de algumas escolas, 
acreditamos que as mesmas devem permanecer buscando um 
amadurecimento nesse processo. Indubitavelmente, o processo eletivo 
favorece a prática da democracia e tira das mãos de pessoas não 
qualificadas a indicação de diretores e, conseqüentemente, a gestão 
das escolas. Destacamos ainda que seja necessária uma melhor 
validação das questões teóricas e das questões relativas a pratica da 
gestão escolar, pois muitas vezes tais questões são respondidas 
corretamente, contudo não colocadas em prática pelo gestor eleito. 
Além disso, o contrato foi imposto aos gestores. Nesse sentido fica mais 
difícil assumirmos todas as questões postas no contrato, quando a 
execução do plano não depende apenas da nossa capacidade de 
liderança. Sabemos que cada escola tem a sua realidade e percebemos 
isso como um grande desafio em nossa gestão”. (G12) 

 

Durante o desenvolvimento do Projeto Escola Democrática foram levantadas várias 

discussões a respeito do Contrato de Gestão. De acordo com a fala do gestor acima citado, o 

instrumento empregado pelo governo do estado para formalizar o compromisso com os 

candidatos eleitos acabou exercendo caráter restritivo, uma vez que as realidades 

diversificadas das escolas da rede não foram consideradas, além de que buscar a adaptação 

entre Plano de Ação e Contrato parece não ter se configurado como tarefa fácil. 

Partindo do princípio da publicidade legalmente instituído, podemos afirmar que o 

termo contratual em questão ficou velado para os candidatos que durante o processo tiveram 

acesso apenas a uma minuta do mesmo. O conhecimento integral do conteúdo do Contrato de 

Gestão foi revelado somente após a consecução de todas as etapas processuais. Dessa forma, a 

discussão democrática proposta pelos candidatos e pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores 
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em Educação de Pernambuco não existiu, o que  foi percebido como um golpe da parte do 

governo estadual nos princípios democráticos. Esse divórcio entre discurso e ação coloca em 

xeque o princípio da pluralidade, pois  

 

 

“Ninguém vive plenamente a democracia nem tampouco a ajuda a 
crescer. Primeiro, se é interditado em seu direito de falar, de ter voz, de 
fazer o seu discurso crítico; segundo, se não se engaja, de uma ou de 
outra forma, na briga em defesa deste direito, que no fundo, é o direito 
também a atuar”. (FREIRE apud LIMA, 2008: 37). 

 

Outro aspecto comprometedor presente no Contrato de Gestão diz respeito ao tempo, 

considerando-o como variável interveniente nas questões pedagógicas desconsiderada pela 

propositura contratual, por exemplo, quando determina no item 1 da cláusula segunda que os 

eleitos deverão “elaborar ou adequar o Projeto Político-Pedagógico até 31 de janeiro de 2006” 

(PERNAMBUCO, 2005c). Considerando que os novos gestores assumiram a direção das 

unidades de ensino no dia 11 (onze) de outubro de 2005 e que apenas os gestores reeleitos 

puderam indicar os membros de sua equipe, pois o ano letivo estava em vias de encerramento 

e deslocar professores para outras funções (diretor adjunto, chefe de secretaria), significaria 

demandar reestrutura do corpo docente. Essa obrigação contratual acabou por favorecer a 

elaboração de PPP’s apenas formais, visto que o prazo real se limitou ao período entre 

outubro e dezembro de 2005, pois em janeiro são as férias escolares. 

Outra questão presente no Contrato de Gestão que foi alvo de muitas críticas diz 

respeito às obrigações específicas de resultado listadas nos itens de 1 (um) a 7 (sete) da sub-

cláusula segunda. É consensual entre os educadores da Rede a necessidade de elevar a 

aprovação, corrigir o fluxo e, por conseguinte melhorar os índices de desempenho dos alunos 

nas avaliações externas, mas o fato de estabelecer metas numéricas pode concorrer para um 

risco latente: o mascaramento dos dados por meio de políticas internas de favorecimento e 
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beneficiamento, pois ninguém pode garantir que novas práticas de clientelismo não seriam 

adotadas a fim de garantir a manutenção do gestor no gerenciamento escolar. 

Não podemos deixar de comentar que o Contrato de Gestão mencionava no item 7 da 

cláusula terceira como obrigação da contratante – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – 

“garantir transferências de 04 (quatro) quotas financeiras anuais de manutenção, atendidos os 

requisitos legais vigentes” (PERNAMBUCO, 2005b). Tal quesito nos coloca diante de uma 

constatação clara da ótica mercantil, uma vez que se aumentam as responsabilidades no ‘chão 

da escola’ sem sequer acenar para a possibilidade de ampliação das formas de financiamento. 

Em outras palavras há um crescimento acentuado de atribuições, mas prevalece a ideologia do 

Estado Mínimo que abdica da função de provedor de bens e serviços essenciais (FRIGOTTO, 

2002. ROSENFIELD, 2003). 

Percebemos a partir das colocações dos sujeitos da pesquisa que há clareza a respeito 

das concepções imanentes ao Projeto Escola Democrática e, embora fique evidente que 

limites – sejam da parte do governo, sejam da parte da comunidade escolar – tenham estado 

presentes nas etapas processuais há uma coerência manifesta pela totalidade dos gestores no 

sentido da manutenção da nova forma de provisão ao cargo de dirigentes escolares no Estado 

de Pernambuco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os dados apresentados neste trabalho nos fornecem subsídios para compreender 

questões levantadas desde o início da pesquisa com o olhar abastecido pelas concepções agora 

manifestas, seja através do mergulho na literatura correlata, seja por das informações obtidas 

quando da aplicação dos questionários. 

Uma das questões centrais em nosso estudo é o conceito de democracia que, inscrito 

no movimento social mais amplo, se materializa nas relações que ocorrem na sociedade como 

um todo. Inicialmente supúnhamos que a concepção de democracia vigorante entre os 

gestores escolares era inconsistente e limitada. Contudo identificamos linearidade conceitual 

acerca da democracia, mesmo entre os gestores das diversas regiões geográficas de 

Pernambuco conforme a amostra trabalhada neste trabalho. As afirmações dos gestores sobre 

o conceito de democracia se alinha às concepções teóricas atuais e pela análise procedida 

podemos afirmar que a segunda etapa – capacitação – favoreceu o entendimento vigente entre 

os gestores eleitos.  Os dados obtidos nos questionários demonstram que os gestores 

apresentam concepções consoantes com o que alguns autores apresentam o que denota que o 

ethos democrático, num movimento crescente e gradativo, tem se incorporado à agenda dos 

que fazem educação em nosso Estado se estabelecendo como cultura organizacional que se 

materializa nas práticas anunciadas. 

Reconhece-se também que a democracia se consolida não apenas por meio da 

formalidade, mas sua corporeificação depende da prática que se constrói na vivência concreta 

nos diversos segmentos sociais, entre estes a escola. 
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Fica claro que quando os gestores abordam a temática da gestão democrática da 

escola, estão falando de amplas relações: atuação dos conselhos escolares e grêmios 

estudantis, envolvimento de pais e comunidade do entorno da escola, relações profissionais 

nos diversos setores das unidades escolares, transparência das ações administrativas, 

autonomia, descentralização, entre outras. 

   Com o intuito de responder à questão central: “de que forma a política de 

democratização da gestão escolar via eleição de diretores, concebida no governo Jarbas 

Vasconcelos, se expressa no discurso dos gestores eleitos nas escolas?”, analisamos a 

literatura que aborda a temática da democracia, discorrendo sobre seus princípios e apontando 

o que os autores denominam de riscos. Neste sentido pudemos comparar as teorias atuais com 

o que se materializa na fala dos gestores que são expressão de suas concepções e fundamento 

de suas práticas. 

Ao analisarmos os questionários respondidos por gestores escolares da Rede Estadual 

de Ensino de Pernambuco, pudemos constatar que há clareza de que a democracia não é algo 

estanque, ao contrário, está presente em muitas partes dos questionários recebidos a 

concepção de que só é possível pensar em práticas democráticas através da luta, do debate, da 

inserção nos espaços de discussão buscando favorecer o diálogo e construir coletivamente o 

bem de todos, objetivo principal da democracia. 

Estes dados nos forneceram subsídios para compreender que, embora conscientes de 

que a luta democrática tem seus custos materializados nos entraves que cotidianamente se 

apresentam como desafios, os gestores eleitos, mesmo encontrando limites para o 

desenvolvimento de seu trabalho com vistas à democratização das escolas - seja pela 

burocracia que ainda vigora no sistema educacional, seja pela história de passividade da 

população que via negado o direito da participação e ainda hoje se limita a estar presente sem 

exercer de fato o direito (dever de participar, opinar e decidir), demonstram disposição e 
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comprometimento para promover o enfrentamento destas situações e corroborar com a 

construção de uma escola mais dinâmica e atuante porque democrática. 

Revisitando as etapas processuais executadas durante o Projeto Escola Democrática, 

percebemos que a capacitação – uma das novas etapas inseridas na terceira edição – foi 

avaliada de forma muito positiva pelos gestores. Este fato se deve, a nosso ver, basicamente a 

lacuna de tais questões no processo de formação dos professores. O que referenda esta 

questão é a diversidade de áreas formativas anunciadas pelos sujeitos desta pesquisa (ciências 

sociais, biologia, química, educação física, letras, história, educação artística e apenas um 

com pedagogia) como também o fato de estarem na Rede Estadual há um período de tempo 

superior a 05 (cinco) anos como exigia o edital. A oportunidade de aproximação das temáticas 

inerentes à área de gestão se configurou como uma oportunidade de atualização pedagógica e 

se substanciou na composição dos planos de ação que retrataram muitos dos aspectos 

trabalhados na capacitação. 

Assim, nossa hipótese inicial de que as escolas estaduais que participaram da terceira 

edição do Projeto Escola Democrática transitavam entre a vivência da democracia e se viam 

solapadas a atender as amplas determinações burocráticas do sistema se confirma. No entanto, 

como elemento diferenciador, citamos a postura dos gestores, já que supúnhamos que os 

mesmos estariam agindo com passividade no sentido de lutar para atender apenas às 

determinações contratuais, assumindo o lugar de prepostos do Estado em termos gramscianos. 

Porém, as respostas coletadas nos fornecem um novo perfil dos gestores que podemos 

caracterizar como tendo: consciência a respeito dos limites impostos pela rigidez do sistema, 

luta pela consolidação de relações democráticas na concretude da vivência real das escolas, 

trabalho constante pela legitimação por meio da abertura à participação dos membros dos 

conselhos escolares. Além disso, após a análise que desenvolvemos, fica muito claro que os 

gestores estão conscientes de que a eleição de diretores como ápice do Projeto Escola 
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Democrática não é a panacéia que revolucionará a Rede Estadual de Ensino, mas que já é 

possível ensaiar novas relações no cenário educacional depois da experiência vivenciada após 

três edições do referido projeto. 

Ao final, concluímos que o processo de democratização da gestão escolar deflagrado 

em Pernambuco via implementação e aperfeiçoamento da eleição para gestores, mesmo 

marcado por interesses do governo, manifestos na forma de indução democrática ou outorga 

de autonomia, colaborou para fazer aflorar mais comprometimento, maior engajamento 

político e configura-se como um mecanismo de autonomização da comunidade escolar, 

inclusive no que tange ao enfrentamento dos engessamentos ainda vigentes na realidade da 

escola pernambucana.  

 Seguindo a linha do pensamento de Gramsci abordada por Mochcovitch constatamos a 

partir da análise da literatura e dos dados obtidos neste trabalho que se caminha na escola 

pernambucana para a composição de uma nova ideologia entendida como uma concepção do 

mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas 

as manifestações de vida individuais e coletivas (1990). Tal ideologia se manifesta nas 

concepções inscritas nas falas dos gestores que anunciam novas práticas de favorecimento de 

relações escolares marcadas pela possibilidade da discussão democrática e da abertura à 

participação consciente, livre e crítica, pois reconhece os diversos atores em relação na escola 

como co-autores dos processos e não apenas espectadores. 

Parece ser possível afirmar que a escola pernambucana ensaia uma nova função social 

que ultrapassa o limiar de propagação do conhecimento historicamente construído e se 

enquadra na perspectiva de Gramsci na consolidação de um espaço onde seria possível, livre e 

criativamente, oportunizar a todos o aprendizado necessário para que todos viessem a ser 

governantes, por meio da aprendizagem concreta do entendimento entre grupos e pessoas que 

só pode vir a existir num cenário efetivamente democrático. 
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Concordamos com o mesmo Gramsci ao afirmar que a criação dessa nova camada de 

intelectuais a partir de um grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões 

adequadas para se tornar governante e está inserido na realidade de nossas escolas, será 

preciso superar enormes dificuldades (2004), iniciando pela recomposição do tratamento 

destas dificuldades, uma vez que não adianta simular que não existem, mas ao contrário é 

preciso promover o enfrentamento da passividade e da submissão por meio de práticas 

crescentes de empoderamento manifesta nas possibilidades de participação anunciadas pelos 

sujeitos desta pesquisa. 

Para que se obtenha êxito na empreitada de reconfigurar a escola pública como espaço 

de vivência real da democracia é essencial que os gestores, enquanto líderes do processo 

educacional demonstrem empenho para se envolverem num projeto dessa envergadura e pelas 

falas colhidas nos questionários tal comprometimento tem se materializado num movimento 

crescente de descentralização das decisões que dependiam em última instância da vontade do 

diretor, hoje parece já ser possível falar inclusive em discordância das opiniões dos gestores 

quando estas não correspondem ao interesse real da escola. 

A escola pública pernambucana, marcada pela gravidade dos problemas verificáveis 

em sua realidade, vê surgir em contraste uma magnitude de potencialidades a partir da 

vivência da democracia no cotidiano. 

 Longe de ter caráter conclusivo, a presente pesquisa se configura como a possibilidade 

de outras investigações acerca da consolidação democrática na realidade da escola 

pernambucana, entre elas podemos citar: a investigação in loco para comparar as respostas 

obtidas neste trabalho com as práticas efetivadas pelos próprios sujeitos a fim de analisar a 

configuração de uma práxis democrática; estudos comparativos entre o discurso dos gestores 

eleitos e os demais atores do cenário educacional no intuito de verificar a legitimação ou a 

negação dos mesmos, ou ainda, estudos comparativos para verificar as mudanças que se 
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efetivaram concretamente no chão da escola, analisando os discursos de sujeitos que 

vivenciaram a realidade da escola pernambucana antes e depois da implantação do Projeto 

Escola Democrática em Pernambuco. 

 Desejamos, por fim, que o presente trabalho sirva como elemento de análise da 

política de democratização das escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco 

viabilizada no governo Jarbas Vasconcelos e possibilite a reflexão das práticas gestionárias 

dos que fazem educação em nosso rincão pernambucano. 



 

98 
 

98

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Martins Fontes. São Paulo: 1999. 

 

AFONSO, Almerindo Janela. Reforma do Estado e políticas educacionais: entre a crise do 

Estado-Nação e a emergência da regulação supracional. In Educação e Sociedade. Ano 

XXII. Nº 75. São Paulo, 2001. p. 15-33. 

 

ANDRADE, Edson Francisco de. O papel do Conselho Escolar na democratização da 

gestão educacional no município do Recife. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2005. 

 

ARAÚJO, Sérgio Onofre Seixas de. Gestão democrática no ensino público: entraves no 

processo – um estudo de caso. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2003. 

 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. Campinas: Autores 

Associados, 1997. (Coleção polêmicas do nosso tempo).  

 

BARDIN, Lourence. Análise de Conteúdo. Edições 70. Lisboa: 1977. 

 



 

99 
 

99

BENEVIDES, Maria Victoria. A construção da democracia no Brasil pós-ditadura militar. In 

Democracia e construção do público no pensamento educacional brasileiro. 2ª Edição. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 69-86. 

 

BOTLER, Alice Happ (org.). Organização, Financiamento e Gestão Escolar: subsídios 

para a formação do professor. Recife: Editora Universitária, 2007. 

 

BOUDON, Raymond. BOURRICAUD, François. Dicionário crítico de Sociologia. 2 edição. 

São Paulo: Ática, 2002.   

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Soletrar a letra P: Povo, Popular, Partido e Política – A 

educação de vocação popular e o poder do Estado. In Democracia e Construção do Público 

no pensamento educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 105-146. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro, Editora Escala. 

1988. 

 

_____, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394/96. Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: 1996. 

 

CALAÇA, Celina Ferreira. Eleição de diretor de escola e gestão democrática: um estudo 

de caso. 1993. Dissertação (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo, 1993. 

 



 

100 
 

100

CASTRO, Marta Luz Sisson de et al. Eleição de diretores: a experiência do Estado do Rio 

Grande do Sul. Revista Brasileira de Administração da Educação. Anpae. V. 7, nº 1 e 2. 

Brasília: 1991. jan-dez. p. 80-102. 

 

CIAVATTA, Maria. A construção da democracia pós-ditadura militar – políticas e planos 

educacionais no Brasil. In Democracia e Construção do Público no pensamento 

educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 11-40. 

 

CORREIA, Maria Zélia de Sousa. Gestão escolar democrática na escola pública em 

Pernambuco: uma experiência na década de 80. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2003. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia na batalha das idéias e nas lutas políticas do 

Brasil de hoje. In Democracia e Construção do Público no pensamento educacional 

brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 11-40. 

 

COUTO, Jurema Barbieri. Gestão democrática na escola pública: o caso do Distrito Federal 

(1985-1988). 1988. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília. Brasília, 1988. 

 

FÁVERO, Osmar. SEMERARO, Giovani (Orgs.). Democracia e Construção do Público no 

pensamento educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

 

FERREIRA, Naura S. Capareto (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, 

novos desafios. 5ª Edição. São Paulo: Cortez, 2006.  



 

101 
 

101

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a construção democrática no Brasil – Da ditadura civil-

militar à ditadura do capital. In Democracia e Construção do Público no pensamento 

educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 53-68. 

 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Volume 2: Os intelectuais. O princípio 

educativo. Jornalismo. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 3ª Edição. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2004. 

 

GUNTHER, Richard; MONTEIRO, José Ramón. Legitimação Política em novas 

democracias. In Opinião Pública., v.09, n. 01, ano 0. Campinas – SP : nov. 2003. p. 01-43. 

 

HEEMAN, Eliana Barbosa. A eleição de diretores das escolas estaduais do Paraná e seus 

efeitos na vida da escola. In Revista Brasileira de Administração da Educação. V. 4. nº 2. 

jul-dez. Porto Alegre: 1986. p. 46-62.  

 

_____. PUCC, Francisco César de Luca. A eleição de diretores das escolas estaduais do 

Paraná e seus efeitos na vida da escola. UFPar. Porto Alegre: 1986. 

 

HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola. 14ª Edição. São Paulo: Papirus, 

2007. (Coleção: Magistério, formação e trabalho docente). 

 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica. 

Tradução Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.  

 



 

102 
 

102

LEHER, Roberto. Movimentos sociais, democracia e educação. In Democracia e 

Construção do Público no pensamento educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2002. p. 11-40. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. Volume I. 20ª Edição. São Paulo: Loyola, 2005. (Coleção Educar). 

 

LIMA, Licínio. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a organização 

democrática da escola pública. Guia da escola cidadã – Instituto Paulo Freire. V. 4. 2ª Edição. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

 

_____. A escola como organização educativa. 3ª Edição. São Paulo: Cortez, 2008. 

   

LINZ, Juan; STEPAN, Alfred. Transição e Consolidação da Democracia. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. 

 

LUCK, Heloísa. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar et al. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2005.  

 

_____. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. Volume I. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2006a. (Série Cadernos de Gestão). 

 

_____. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Volume II. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2006b. (Série Cadernos de Gestão). 

 



 

103 
 

103

_____. A Gestão Participativa na Escola. Volume III. Rio de Janeiro: Vozes, 2006c. (Série 

Cadernos de Gestão). 

 

_____. Liderança em gestão escolar. Volume IV. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. (Série 

Cadernos de Gestão). 

 

MACIEL, Maria José de Oliveira; OLIVEIRA, José Luciano Góis.  Gestão escolar 

democrática: os Conselhos Escolares na Rede Municipal de Ensino de Recife. 1995. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 1995. 

 

MANIN, Bernard; PRZERWOSK, Adam; STOKS, Susan C. Democracia e Representação. In 

Lua Nova. São Paulo: 2006. p. 263-269. 

 

MARTINS, Angela Maria. A descentralização como eixo das reformas do ensino: uma 

discussão da literatura. In Educação e Sociedade. Ano XXII. Nº 77. São Paulo: 2001. 

  

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. Metodologia Qualitativa de Pesquisa. In Educação 

e Pesquisa. Volume 30, Nº 2. São Paulo: 2001. p. 289-300.  

 

MATOS, Érika Carla Vieira de. A atuação do Conselho Escolar na gestão da educação: 

um estudo de caso no município de Olinda-PE. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2006. 

 



 

104 
 

104

MENDONÇA, Erasto Fortes. A eleição de diretores do ensino público do DF: avanços ou 

manipulação? In Revista Brasileira de Administração da Educação. V.5. nº 2. jul-dez. 

Porto Alegre: 1987. p. 49-62. 

 

MENESES, João Giralberto de Carvalho et al. Educação Básica: políticas, legislação e 

gestão – leituras. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

 

MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a escola. Rio de Janeiro: Ática, 1990. (Série 

Princípios). 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão democrática da educação – desafios 

contemporâneos. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 

 

OLIVEIRA, Francisco de. Queda da ditadura e democratização do Brasil. In Democracia e 

construção do público no pensamento educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2002. p. 41-52. 

 

NEVES, Lúcia Maria Wanderley. As massas trabalhadoras começam a participar do 

banquete, mas o cardápio é escolhido à sua revelia, ou democracia e educação escolar nos 

anos iniciais do século XXI. In Democracia e construção do público no pensamento 

educacional brasileiro. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 11-40. 

 

PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: introdução crítica. 13ª Edição. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

 



 

105 
 

105

_____.  Eleição de diretores: a escola pública experimenta a democracia. 2ª Edição. São 

Paulo: Xamã, 2003. 

 

PERNAMBUCO, Constituição do Estado de (1989). Disponível em 

http://www.alepe.pe.gov.br. Acessado em: 21 jun. 2007. 

 

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Decreto 27.958 de 

17/05/2005. Regulamenta o processo para provimento na função de representação de diretor 

junto às escolas públicas estaduais, e dá outras providências. Recife: 2005a. 6 p. 

 

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Manual de Instruções da 

Primeira Etapa do Terceiro Processo Seletivo/Eletivo para a Função de Representação 

de Diretor das Escolas Públicas Estaduais. Recife: 2005b. 4 p. 

 

_____. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Portaria 4180 de 15/06/2005. Torna 

públicos os procedimentos, instruções e recomendações para realização do processo de 

seleção, capacitação, eleição e designação na função de representação de diretor junto às 

escolas públicas estaduais. Recife: 2005c. 6 p. 

 

_____. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Gestão Democrática: caderno de 

formação dos candidatos a dirigentes das escolas públicas de Pernambuco. Recife: 2005. 56 p. 

 

ROSENFIELD. Denis L. O que é Democracia. Volume 219. São Paulo: Editora Brasiliense, 

2003. (Coleção Primeiros Passos). 

 



 

106 
 

106

SALES, Elaine Cristina Marçal. A cultura escolar e a construção da gestão democrática: 

uma análise de uma escola de ensino fundamental e médio. 2004. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2004. 

 

SANTOS, Ana Selma dos. A materialização da política de gestão democrática na escola: 

uma análise da experiência do sistema municipal de ensino do cabo de Santo Agostinho no 

período de 1997-2003. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de 

Pernambuco. Recife, 2005. 

 

SANTOS, José Everaldo dos. Eleição de Diretores em Pernambuco: caminhos da 

democracia no cotidiano escolar. 2007. 76 p. Monografia (Especialização em Gestão Escolar). 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Caruaru, 2007. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.  23ª Edição. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 

 TORRES, Carlos Alberto. Democracia, educação e multiculturalismo: dilemas da 

cidadania em um mundo globalizado. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 



 

107 
 

107

 

Anexo I: Questionário aplicado aos gestores 

 

Caro (a) gestor (a), 

Sua resposta às questões propostas visa atender aos objetivos elencados em nossa pesquisa 

que versa sobre: A Eleição de Diretores em Pernambuco – repercussões sobre a 

democratização do espaço escolar. 

Como tal receberá tratamento científico e será usada com fins exclusivamente acadêmicos. 

Seu anonimato será mantido por questões éticas, assim a assinatura ao final do questionário é 

opcional. 

Agradeço por sua valiosa colaboração. 

Everaldo Santos – Aluno da pós-graduação em Educação - UFPE 

Alice Botler – Orientadora. 

 

1) Você participou do processo seletivo-eletivo para a provisão do cargo de dirigentes 

escolares deflagrado no ano de 2005. Como você analisa as etapas processuais: seleção, 

capacitação, eleição e designação em relação à consolidação da democracia no espaço 

escolar? 

2) Para concorrer ao cargo de dirigente escolar você precisou elaborar um Plano de Ação que 

deveria orientar sua prática à frente da gestão da escola. Que aspectos foram considerados na 

elaboração deste instrumento? 

3) Para assumir a gestão escolar os dirigentes eleitos tiveram que assinar um Contrato de 

Gestão que elencava objetivos e metas a serem alcançados. Comparando o Plano de Ação 

com o Contrato de Gestão quais as principais semelhanças e diferenças observadas? 
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4) Depois de empossado (a) na função de gestor (a) quais as principais dificuldades para 

efetivar práticas democráticas na escola? 

5) Quais as principais mudanças observadas no cotidiano da escola após a experiência da 

eleição de diretores? 

6) Como atuam os órgãos colegiados – Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Associação de 

Pais e Mestres – considerando que são mecanismos de democratização da escola? 

7) Se a decisão dependesse de você o Projeto Escola Democrática seria mantido ou passaria 

por alguma alteração? Justifique: 

8) Como você define a democracia? 

 

Assinatura (opcional): _________________________________________________ 

Escola (opcional): ____________________________________________________ 

GRE: ______________________________________________________________ 

Havendo necessidade posso contatá-lo (a) para entrevista? (     ) SIM (     ) NÃO 

Caso possa favor deixar telefone e/ ou e-mail: ______________________________ 
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