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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo analisar a materialização da política de gestão 

democrática na escola tendo como fio condutor à experiência do sistema municipal 

de ensino do Cabo de Santo Agostinho – PE, no período de 1997 a 2003. A 

perspectiva teórica adotada  tomou por referência uma análise do contexto de 

formulação e implementação das políticas públicas sob a perspectiva dos embates 

travados no âmbito do Estado. Dimensões da política educacional e da política de 

gestão democrática também foram consideradas e serviram como caminho  para 

investigar os elementos que se interpõem entre os processos de formulação da 

política educacional  e sua materialização até chegar ao chão da escola no contexto 

das ações implementadas pelo município em estudo no período referenciado. A 

análise de conteúdo dos documentos que tratam das diretrizes de governo e da 

política educacional de gestão democrática implementada e a análise de conteúdo 

das entrevistas realizadas junto aos professores  das duas escolas pesquisadas 

constituíram a base de referência de nossa pesquisa. Os resultados evidenciaram 

que, apesar da existência de lacunas verificadas na implementação do modelo de 

gestão instituído no sistema municipal de ensino, há um reconhecimento positivo, 

por parte dos professores e professoras, das ações no campo da gestão 

democrática participativa. Indicaram, também  que os vários fatores relacionados às 

condições do exercício do magistério e as vivências no âmbito social e político  dos 

professores levaram a gestão democrática escolar, apesar de percebida como valor 

e integrar o arcabouço discursivo dos professores,  não ter atingido, ainda, o nível 

desejado como resposta a uma prática mais orgânica e sistemática  assumida pelo 

conjunto dos sujeitos que respondem pelo fazer pedagógico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Política Educacional; Gestão Democrática 

Escolar; Participação; Cabo de Santo Agostinho. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the materialization of schooling democratic management 

policies based on experiences acquired in the municipal teaching system in Cabo de 

Santo Agostinho in the state of Pernambuco within the period between 1997 and 

2003. The theoretical perspective adopted is guided by contextual analyses of 

formulation and implementation of public policies under the perspective of 

adversities in the realm of the state. Educational and democratic management policy 

dimensions are also taken into account and serve as a theoretical way so as to 

investigate the elements interfering in the process of formulating educational policies 

as well as its materialization up to reaching the school basis as far as it may concern 

the actions implemented by the focused municipality within the referring period. The 

analysis of the contents of the documentation dealing with both the government 

procedures and the implemented democratic management educational policies, also 

associated with the examination of the contents of the interviews undertaken with 

the teachers of the two investigated schools constitute the referential bases of this 

research. Despite the existence of blanks verified in the implementation of 

management patterns established in the educational municipal system, the outcome 

makes it evident that there is a positive recognition on the part of the teachers, as for 

those procedures in the field of participative democratic management. It also clear 

that the various factors inherent to teaching practices and the teachers’ sociopolitical 

experiences make it possible for the schooling democratic management, although 

conceived as a value to incorporate the discursive frame of the teachers, not to have 

yet attained the desired level as a response to a more organic and systematic 

practice assumed by the group of subjects in charge of pedagogy. 

 
 
KEY WORDS: Public Policies; Educational Policy; Schooling Democratic 
Management; Participation: Cabo de Santo Agostinho. 
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 Este trabalho, que tem como foco central à gestão democrática escolar, 

fundamenta sua abordagem tendo como referências às inquietações acumuladas 

resultante de um longo processo de escuta e participação em inúmeras reuniões, 

encontros pedagógicos, visitas escolares e atendimentos administrativos a dirigentes 

escolares e professores. 

 As muitas observações, críticas e demandas apresentadas pelos dirigentes 

nos sinalizavam para um esvaziamento das propostas preconizadas no modelo da 

Gestão Democrática quando consideradas na ótica das ações efetivamente 

praticadas nas escolas. 

  Provocados por esse leque de questões, sentimos a necessidade de melhor 

compreender quais elementos se interpõem entre os processos de formulação das 

políticas educacionais e sua materialização até chegar ao chão da escola.  

  Aprofundar as diversas dimensões desta questão nos sugere, em princípio, 

reconhecer que não basta ter formalmente instituído os mecanismos de gestão 

democrática; estes por si só não garantem a efetivação do processo de 

democratização e de implementação da política. Esta conclusão que pode nos 

parecer, até certo ponto, um tanto óbvia, guarda grandes e intrigantes questões que 

merecem e necessitam ser estudadas, considerando a ótica dos sujeitos que 

interatuam no interior da escola.  

 Desta forma, ao buscar construir algumas respostas que favoreçam 

compreender quais as variáveis que atuam neste processo de fragilização das 

instâncias de gestão democrática, tendo como conseqüência um distanciamento 

entre o que é vivenciado na escola e o que foi definido como políticas educacionais 

para o Sistema, legitimadas nos próprios fóruns educacionais, tem-se a intenção de 
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contribuir para o fortalecimento das práticas da gestão democrática em todos os 

níveis do Sistema. 

  Ainda considerando a dinâmica do que ocorre no espaço escolar, verifica-se, 

em muitos casos, que as vivências ali praticadas evidenciam dificuldades em 

envolver no seu processo de gestão democrática todos os atores educacionais e, 

nesse contexto, a sala de aula é o espaço menos contagiado pelos princípios e 

ações da democratização da gestão escolar. Com isso o espaço central da vida da 

escola, aquele que trabalha no campo das idéias e da formação, contribui pouco 

para a consolidação dos mecanismos de gestão democrática no conjunto do espaço 

escolar. Desta forma, acreditamos que  

 

enquanto a democracia não chegar à sala de aula, a escola não 
pode ser considerada democrática. A sala de aula não é só lugar do 
conteúdo, é também o lugar da disputa pelo saber, é o lugar da 
construção da subjetividade, é o lugar da educação política 
(BASTOS, 2001, p. 25).  

 

  O professor que pauta sua prática pedagógica numa perspectiva democrática 

pode influenciar o conjunto da escola; isto corresponde a dizer que, vivenciando 

práticas e relações democráticas no cotidiano escolar, teremos a chance de ter 

instâncias e mecanismos democráticos mais fortalecidos e aptos a interagir no 

conjunto do sistema na implementação das políticas educacionais extrapolando, de 

dentro para fora, os limites dos muros da escola.  

   Acreditamos que o educador orientado por e para uma prática pedagógica 

consciente e comprometida pode contribuir para o fortalecimento do projeto de 

sociedade que acredita e defende, uma vez que, como afirma Freire (1996, p. 73), 

 

A prática docente, especificamente humana, é profundamente 
formadora, por isso, ética (...) O professor autoritário, o professor 
licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, 
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o irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o 
professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, 
frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos 
sem deixar sua marca. Daí a importância do exemplo que o 
professor ofereça de sua lucidez e de seu engajamento na peleja 
em defesa dos seus direitos, bem como na exigência das condições 
favoráveis para o exercício de seus deveres. 
 

 

 Considerando essa expectativa em torno do papel do professor/a como 

sujeito impulsionador e portador de mudanças no âmbito da sua prática pedagógica, 

espera-se que sua prática responda por relações não autoritárias. Entretanto, esta 

prática nem sempre é percebida ou vivenciada nas salas de aulas. Neste sentido, 

concordamos com Paro (2001) quando nos alerta que muitos educadores assimilam 

o discurso, mas não exercitam a prática democrática correspondente.  

 

Por que então estudar esta questão?  

 Consideramos fundamental o papel do professor no processo de formulação e 

de implementação das políticas de democratização da gestão no espaço escolar, 

sobretudo porque estamos nos referindo à especificidade da escola pública 

 

que tem uma intensa relação com a comunidade, quer na prática 
cotidiana da administração, quer no que se refere à enorme 
heterogeneidade cultural que caracteriza a sociedade brasileira (...) 
ou seja, a escola pública acaba lidando (...) com o Brasil da miséria, 
da pobreza em todos os sentidos (GUTIERREZ e CATANI, 2001, p. 
69). 

  

 Nesta perspectiva, espera-se que as instâncias existentes no interior da 

escola que respondem pelo processo de democratização escolar contem com a 

efetiva participação dos professores/professoras; todavia o que se tem evidenciado é 

que esta participação ainda é bastante diluída. Essa constatação foi discutida por 

Gutierrez e Catani (2001) tomando por base o resultado da dissertação de mestrado 

de Daniel Garcia Flores, o qual realizou uma cuidadosa pesquisa de campo sobre os 
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problemas do mau funcionamento dos Conselhos Escolares, buscando entender as 

razões pelas quais “este conselho não atinge a participação, transparência e 

democracia que, do ponto de vista formal poderia atingir” (p. 69). 

 As conclusões da pesquisa de Daniel Garcia Flores, sintetizadas em artigo, 

afirmam que 

  

grande porcentagem dos entrevistados declara nada conhecer sobre 
as atribuições legais dos conselhos de escola; os alunos 
apresentam maior índice de desconhecimento, mas há também 
professores que declaram não ter conhecimento desses 
aspectos.(...) que espécie de atuação pode ter um conselho cuja 
maioria dos membros não sabe nada a respeito de sua abrangência, 
competência, área de atuação e poder de decisão? (GUTIERREZ e 
CATANI, 2001, p. 70). 

 

 Apesar dos vários estudos e da vasta literatura no campo da Gestão 

Democrática, mas, sobretudo, pelos limites acima colocados, sentimos a 

necessidade de aliar às análises macroestruturais um estudo que considere o que 

acontece efetivamente nos micro-espaços da escola, como assinala Bastos (2001), 

e como seus diversos atores vêm, nas suas práticas, contribuindo para o processo 

de transformação social em favor de um projeto de sociedade que aponte para a 

redução das desigualdades sociais. Partimos da compreensão de que a escola  

 

é o lócus onde se desenvolve o processo de transmissão/ 
assimilação do saber científico transformado em saber escolar, e, 
o/a professor(a), o/a principal agente deste proces so, na 
relação direta com o aluno (a) , entendo que o trabalho pedagógico 
(...) se constitua e se reconstrua na aquisição dos conteúdos 
científicos, técnicos e éticos - conhecimento e emancipação -, 
alicerçado na solidariedade e na participação, permitindo, desta 
forma, o verdadeiro acesso ao mundo da cultura e sua inserção no 
processo de construção de uma nova sociedade, mais justa e 
humana (FERREIRA, 2001, p.110, grifo nosso). 
 
 

 Da percepção por nós apreendida, ainda que empiricamente, ousamos fazer 

a seguinte constatação: percebemos que a grande maioria dos professores limita a 



 16

sua prática docente ao universo da sua sala de aula, ainda que seja uma atuação 

competente, distancia-se dos macro contextos políticos, econômicos e sociais, os 

quais, mesmo de forma indireta, determinam as condições materiais e ideológicas do 

que chega, acontece e se materializa na escola. 

 Esta questão encontra-se problematizada em Paro (2001) quando chama a 

atenção para a necessidade dos estudos acadêmicos, no âmbito da política 

educacional, estarem mais próximos dos que fazem a educação no "chão da 

escola". Constata o autor que temas como "neoliberalismo", "os efeitos do Banco 

Mundial na política educacional", "a privatização do ensino" estão presentes de 

forma muito tímida nas falas dos dirigentes e professores.Todavia, esse 

 

alheamento dos educadores escolares se deve a uma multiplicidade 
de fatores, entre os quais se destacam a sua inadequada formação, 
bem como as precárias condições em que exercem seu ofício, as 
quais não lhe proporcionam oportunidades mais sistemáticas de 
reflexão, sem esquecer o próprio meio social, permeado pela 
ideologia dominante, que reforça a postura acrítica diante dos 
problemas (PARO, 2001, p. 30). 

 

 Foi nesse ponto que procuramos nos concentrar, observando o grande hiato 

existente entre o processo de formulação das políticas educacionais em nível macro 

(Sistema Municipal) e o "esvaziamento”, que passa até chegar ao momento de sua 

implementação na escola, sendo muitas vezes reducionista e/ou fragmentada dos 

fins a que se propõem as políticas educacionais na forma em que foi discutida e 

concebida, pois, segundo nos afirma Paro (2001,p.31), “sem a confiança e o 

empenho dos que fazem o ensino, não é razoável esperar êxito das soluções 

propostas (...) pelos que elaboram e estudam as políticas educacionais". Sobretudo, 

se considerarmos que as políticas educacionais  
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são expressões, elas mesmas, dos embates travados no âmbito do 
Estado e nos desdobramentos assumidos por este. Nesta 
perspectiva, tais embates se situam no contexto de mudanças 
tecnológicas e, portanto, no reordenamento das relações sociais sob 
a égide ideológica da globalização da economia, como sinalização 
objetiva do triunfo da política neoliberal, que ao redirecionar o papel 
do Estado, buscando minimizar a sua atuação, redireciona as 
políticas sociais empreendidas por este e, conseqüentemente 
rearticula o papel social da educação e da escola (DOURADO, 
2001, p. 77-78). 

 

 Seguindo a compreensão do que formula Ferreria (2001), acreditamos 

também que não seria possível pensarmos em gestão da educação e políticas de 

educação sem considerarmos os objetivos educacionais em que estes se 

fundamentam. Sobre a questão, afirma Paro (2001, p. 107) que a gestão da 

educação 

 
se fundamenta em objetivos educacionais representativos de 
interesses das amplas camadas da população e leva em conta a 
especificidade do processo pedagógico escolar, processo este 
determinado por estes mesmos objetivos.  

 

 Se concordamos com Ferreira (2001, p. 106) de que  

 

(...) o profissional da educação é um intelectual transformador, 
porque cria condições, na prática educacional, que propiciam o 
fortalecimento do poder do (a) professor (a), ajudando-o/a a tornar-
se um/a profissional reflexivo/a de suas circunstâncias e criador de 
um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de 
profissional da educação permitirá a formação de homens e 
mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim 
humanos. 

  

  Reconhecemos a necessidade de um profissional da educação que possa 

transitar do “chão da escola” para o contexto macro dos labirintos em que se 

determinam os condicionantes da política educacional e dos objetivos que dela se 

espera que a escola cumpra. Por isso este trabalho procura investigar a percepção 

dos educadores e sua relação no cotidiano escolar com os mecanismos de gestão 

democrática instituídos pelo Sistema Municipal de Ensino. Estudar esta problemática 
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então se justifica, em nossa ótica, pela possibilidade que nos oferece de desvendar 

ou compreender as variáveis que se colocam como causas que podem ser 

impeditivas e/ou dificultadoras para consolidação de práticas democráticas nas 

várias instâncias do sistema municipal de ensino, sobretudo na escola, mediadas por 

aqueles que respondem pela materialização das políticas: os professores e 

professoras. 

       Este problema foi gestado ao longo de alguns anos de vivência na condição de 

gestora da política educacional municipal, o que nos deu a condição de perceber 

que a trajetória das definições das diretrizes formuladas nos fóruns, conferências 

municipais de educação, colegiado de dirigentes, sofrem no percurso de 

formulação/implementação um esvaziamento até chegar à escola e um 

distanciamento ainda maior ao chegar na sala de aula, ou seja, de todos os sujeitos 

quem é menos contagiado é o professor na sua prática docente, que tende a "isolar-

se" no universo da sala de aula, desconectando-se do conjunto da escola e da 

comunidade escolar. 

 O presente estudo está situado no contexto da administração municipal do 

Cabo de Santo Agostinho compreendendo o período de 1997 a 2003. Esta 

administração desde 1997 estabeleceu como principal diretriz de governo a gestão 

democrática participativa . Conseguindo fazer o sucessor em 2000 vem, desde a 

primeira gestão, com uma composição política entre PPS e o PT, apoiado por uma 

ampla frente de partidos de centro esquerda. 

 O nosso contexto de problematização, então, pelo que foi exposto, articula 

uma análise, considerando: a) a política de gestão democrática no contexto das 

políticas públicas; b) a dimensão do local, em função do ambiente favorável criado 

no município em estudo para a democratização da gestão escolar; e, c) a efetiva 
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participação dos professores no momento de materialização das práticas de gestão 

democrática no interior da escola. 

 Da questão central, já formulada, partimos, então, para elencar indagações as 

quais estão referenciadas no campo teórico aqui demarcado e nas observações do 

empírico:  

• Como funcionam as instâncias consultiva e deliberativa da Secretaria de 

Educação e na Escola?  

• Quais os mecanismos de formulação e avaliação das políticas adotadas pela 

Secretaria e pelas escolas? 

• Qual a concepção de gestão democrática escolar do professor e da 

professora? 

• O professor/a se reconhece como partícipe e co-responsável pelas diretrizes 

formuladas coletivamente? Qual seu nível de participação/engajamento nas 

atividades desenvolvidas na rede e na escola?  

• O professor/a reconhece o Conselho Escolar como legítimo órgão colegiado da 

escola?  

• Os professores têm conhecimento das principais diretrizes da política 

educacional implementada no Sistema? 

• A perda de poder aquisitivo e as condições adversas de trabalho  estariam 

relacionadas à diluída e pontual participação dos professores nos espaços de 

gestão democrática formalmente instituídos? 

• O professor/a reconhece que a sua profissão contribui para mudança do 

contexto social local, global? Em que medida? 

 

 Estas são questões que nos ajudaram a seguir o caminho teórico 

metodológico, procedendo à análise na busca dos elementos explicativos que 

estariam atuando no sentido de inibir uma ação mais orgânica e sólida dos 

mecanismos de gestão democrática instituídos no Cabo de Santo Agostinho, 

levando em conta as condições favoráveis existentes, do ponto de vista institucional 

naquele município. 
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 A busca de respostas para as questões aqui problematizadas nos levou a 

eleger os seguintes objetivos para este trabalho: 

         GERAL: 

• Analisar como se materializam, no âmbito da escola, as diretrizes da 

política educacional  orientadoras do  Sistema de Ensino. 

 

        ESPECIFICOS: 

• Analisar  as formas e níveis de participação dos professores nos espaços 

de gestão democrática instituídos no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 

e na escola; 

• Identificar quais os fatores apresentados pelos professores contribuem 

para uma atuação pouco orgânica  dos mesmos nas várias instâncias através 

dos mecanismos de gestão democrática instituídos; 

• Caracterizar o sistema municipal de ensino com ênfase no processo de 

formulação e implantação da política de gestão democrática.  

 

 O caminho metodológico utilizado para investigar a problemática central deste 

trabalho – analisar a trajetória de formulação das políticas educacionais mediadas 

por uma prática de gestão democrática no chão da escola - se valeu de uma 

abordagem qualitativa por considerar ser um referencial teórico que “envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais os processos do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11 apud 

ARAÚJO, 2003, p. 52). 

 As questões suscitadas neste trabalho estão situadas no âmbito do amplo 

debate sobre o processo de Gestão Democrática na escola. Nesse ambiente, a 
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trajetória percorrida entre a determinação dos marcos legais da educação brasileira 

e as vivências implementadas nos sistemas de ensino e nas escolas tecem uma 

trama onde nem todos os protagonistas parecem ter se apropriado bem de seus 

papéis. 

 Partindo da questão central do nosso trabalho tomamos como pressuposto de 

que são os professores/professoras no seu fazer pedagógico que respondem, em 

última instância, pela materialização das políticas e é nesse ponto que nos 

concentramos buscando captar qual a percepção desses sujeitos a partir de suas 

práticas no cotidiano escolar. 

 Ressaltamos aqui que não é nossa intenção transferir para os professores e 

professoras a responsabilidade pela fragilidade dos processos instituídos, mas 

procurar, sobretudo, saber como estes estão se incluindo ou estão sendo incluídos 

neste debate. 

 Além dos marcos teóricos, que tratam das principais categorias presentes 

neste trabalho - participação e democracia - que exigiu uma ampla pesquisa 

bibliográfica, utilizamos o instrumento da entrevista semi-estrutrada “que se 

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (LÜDKE, 1986, p. 

34 apud ARAÚJO, 2003, p. 54). 

 Esta flexibilidade do instrumento possibilitou um desdobramento de questões 

permitindo ao pesquisador aventurar-se no desvelamento do discurso que, por mais 

contextualizado que fosse, guarda a dimensão da subjetividade. Foi com esse grau 

de atenção que procedemos à realização das entrevistas e à análise de conteúdo 

dos discursos. 
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 Procedemos também à análise de conteúdo de alguns documentos que 

tratam das diretrizes do Governo Municipal do Cabo de Santo Agostinho, e em 

particular das políticas educacionais, no período de 1997 a 2003. Dentre as várias 

fontes documentais consultadas destacamos as seguintes: Relatórios das 

Conferências Municipais de Educação (1997, 2000 e 2003); Programa de Governo; 

Relatório das Ações Desenvolvidas, 2004; Ampliando a Gestão Democrática – 

Eleições Diretas para Dirigentes Escolares – Relatório do Processo Eleitoral para 

Dirigentes das Escolas Municipais do Cabo De Santo Agostinho; Modelo de Gestão, 

Relatório Preliminar do Censo Educacional; Minuta do Plano Municipal de Educação 

(PME); Os Conselhos Escolares Fortalecendo a Gestão Democrática da Educação. 

Estes documentos foram importantes na medida em que apresentam as diretrizes de 

governo e da política educacional e as ações desenvolvidas; a partir deles foi 

possível estabelecer, em muitas situações, aspectos que se aproximavam e que se 

distanciavam no discurso dos professores resultado de suas vivências e do praticado 

na escola. 

 Um outro documento central cujo conteúdo foi fundamental para analisar os 

diferentes movimentos realizados pelas escolas estudadas foi o Projeto Político 

Pedagógico da Escola (PPP), considerando que este é um documento produzido no 

contexto do ambiente escolar que apresenta a missão, objetivos, metas da escola; 

buscou-se a partir dele perceber como os professores e professoras traduziam na 

sua prática as dimensões preconizadas pelo PPP. 

 O critério de escolha das escolas para realização da pesquisa teve como 

referência uma prévia consulta junto aos registros e técnicos da gerência de Gestão 

Democrática da Secretaria de Educação, onde optamos pela escolha de uma escola 

que apresentasse freqüência assídua e tivesse uma participação, segundo os 
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técnicos da Secretaria de Educação, considerada boa nos encontros de formação, e 

outra que fosse menos participativa e infreqüente. Para a escolha das escolas 

procurou-se observar aquelas que apresentassem porte e estruturas similares. Após 

estas análises, as escolas escolhidas foram as seguintes: 

• Escola “A” - Situada na Regional 01, atende a 1.113 alunos distribuídos nas 

seguintes modalidades: ensino fundamental, educação infantil e Educação de 

jovens e adultos (participa com freqüência nos encontros de formação continuada 

promovida pela gerência de gestão democrática); 

• Escola “B” - Fica situada na Regional 03, atende a 1.018 alunos no ensino 

fundamental de 5ª a 8ª série (participação irregular nos encontros de formação 

promovido pela Gerência de Gestão democrática) 

 

 Foram entrevistados 18 professores deste universo. O equilíbrio de gênero, 

inicialmente considerado, não foi possível ser mantido em função da quase 

totalidade dos profissionais lotados nas escolas serem mulheres; desta forma o 

universo investigado refletiu o quadro instalado, sendo apenas um homem 

entrevistado. Tendo optado pela preservação da identidade dos sujeitos 

entrevistados no momento da análise dos discursos, os mesmos serão identificados 

como P1, P2 .... P18 e as escolas denominadas de “A” e de “B”. 

 O roteiro elaborado para a entrevista foi dividido em quatro blocos totalizando 

34 itens que em alguns casos se desdobravam por necessidade de  ampliação do 

universo de informações a serem analisadas, já em algumas entrevistas outros itens 

puderam ser fundidos, vez que o professor/professora antecipava algumas reflexões. 

Não tivemos nenhuma resistência por parte dos professores e professoras 

entrevistadas, encontramos sim uns mais e outros menos motivados a responder. 

Na escola “A”, o fato de a própria equipe dirigente sugerir uma agenda para as 
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entrevistas facilitou muito o nosso trabalho, vez que precisaríamos ir à escola em 

dias e horários alternados para coincidir com o dia e a disponibilidade do professor. 

 Após a transcrição das fitas agrupamos todas as respostas por item, 

respeitando a divisão dos blocos previamente estabelecida1 no roteiro de entrevistas 

sendo que, em alguns casos, sentimos a necessidade de fundir algumas perguntas 

e conseqüentemente agregar algumas respostas. 

 O registro de cada escola foi feito em separado, tendo como finalidade 

estabelecer, em alguns momentos, uma comparação de análise entre as duas 

escolas, buscando perceber qual o movimento existente no interior de cada uma 

delas em relação ao Sistema Municipal.  

 As unidades de análise não foram consideradas como um momento estanque 

da pesquisa elas foram identificadas e discutidas ao longo do trabalho, o que nos 

permitiu tecer os comentários necessários e construir as respostas possíveis para as 

questões aqui problematizadas. 

 As análises de conteúdo dos discursos dos professores, a contextualização 

do ambiente escolar (PPP) e das políticas educacionais instituídas no Cabo de 

Santo Agostinho no período de 1997 a 2003 formaram a base da nossa matriz de 

análise, oferecendo condições para discutir os elementos facilitadores e limitadores 

presentes no processo de formulação das políticas educacionais, bem como o seu 

momento  de implementação no espaço das duas escolas pesquisadas. 

 A análise que  produzimos sobre o problema aqui apresentado e estudado   

esperamos possa  contribuir para o fortalecimento da prática de gestão democrática 

tendo como lócus principal o ambiente escolar e os sujeitos que nele atuam. 

 
                                            
1 Bloco 1 – Caracterização dos sujeitos; Bloco 2 - Participação política/social; Bloco 3 - Participação e 

democratização escolar; Bloco 4 - Democratização e Participação / Sistema de Ensino. O roteiro 
completo da entrevista encontra-se disponível nos anexos. 
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 O nosso trabalho está estruturado em seis partes. A primeira, esta introdução, 

apresenta as inquietações que deram origem ao problema, as 

motivações/justificativas para realização do estudo; aponta o caminho teórico e 

focaliza os objetivos da pesquisa e os procedimentos metodológicos adotados. 

 No primeiro capítulo ampliamos a problematização do debate em torno da 

gestão democrática no contexto das políticas educacionais, referenciados num 

amplo quadro teórico fornecido por estudiosos e pesquisadores desta área. 

 No segundo capítulo procedemos a uma análise do macro ambiente político 

administrativo em que se desenvolveu a pesquisa (o município), focalizando as 

estratégias adotadas para uma Gestão Democrática Participativa. 

 O capítulo três é dedicado à análise dos mecanismos de gestão democrática 

escolar adotados pelo sistema municipal de ensino buscando sua interface com a 

percepção apresentada pelos professores e professoras. 

 No capítulo quatro nos aproximamos do ambiente escolar percebendo-o a 

partir do que anuncia o Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP) e o que revela 

o discurso dos professores; tais referências permitem perceber o movimento 

realizado pelas duas escolas, demonstrando práticas que se distanciam e que se 

aproximam tanto do que apresenta o PPP, quanto das diretrizes da política de 

gestão democrática instituídas pelo Sistema Municipal de Ensino. 

 Encerramos o trabalho com uma seção dedicada às considerações finais 

onde recuperamos de forma mais objetiva os resultados da pesquisa frente ao 

problema estudado, bem como anunciamos algumas perspectivas para o tema em 

estudo como forma de contribuir para consolidação das práticas de gestão 
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democrática em todos os níveis e instâncias no âmbito do Sistema Municipal de 

Ensino. 
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CAPITULO 1 AS POLÍTICAS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOL AR NO 

MARCO TEÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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 As várias transformações no campo social, cultural, econômico e político por 

que o Brasil vem passando, nas últimas décadas, se constituem em respostas aos 

ajustes impostos pela agenda neoliberal, deflagrada durante os anos 70, e 

capitaneada pelos organismos internacionais, que garantem supremacia ao 

mercado, sendo este o fio condutor para todas as relações na sociedade. O Estado, 

neste contexto, se coloca como legitimador desse princípio, tentando sempre 

postular a máxima do "bem comum”; para tanto assume variadas facetas nas suas 

estratégias de manter a acumulação do capital e a conseqüente manutenção do 

status quo. 

 No campo educacional, esses ajustes revelam um comprometimento das 

políticas educacionais geradas, segundo Frigotto (2002, p. 64),  

 

(...) por uma visão utilitarista, economicista e antidemocrática de 
educação básica. A educação básica perde a sua dimensão de 
formação e construção humana e reduz-se ao "fator econômico" (..) 
trata-se de uma educação que tem como epílogo a formação do 
"cidadão mínimo". 

 

 Se considerarmos que a ação educativa desenvolvida no interior da escola 

articula-se, direta ou indiretamente, com um projeto macro de sociedade, haveremos 

de concordar mais uma vez com Frigotto (2002, p. 65) que 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 (...) A educação nesta perspectiva, é o 
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. 
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 Se recuarmos um pouco mais na história da educação no Brasil, vamos 

constatar que a forma como a educação se estruturou sempre refletiu os interesses 

dos grupos hegemônicos detentores do poder político e do capital. Os 

condicionantes atuais do nosso modelo educacional remontam, como explica 

Romanelli (1993, p. 23-24), ao 

 

período da colonização das terras brasileiras (...) o controle do poder 
político, aliados ao uso dos modelos importados da cultura letrada, 
condicionam a evolução da educação escolar brasileira (...) Nesse 
sentido a função da escola foi a de ajudar a manter os privilégios de 
classes apresentando-se ela mesma como uma forma de privilégio 
quando se utilizou de mecanismos de seleção escolar e de um 
conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar as diversas 
camadas sociais sequer uma preparação eficaz para o trabalho. 
 

 

 Estes dois momentos, mesmo em contextos históricos diferenciados, 

expressam o importante papel que a educação escolar tem, tanto para manutenção 

do modelo vigente quanto para contribuir com o pensamento democrático, gerando 

possibilidades para uma consciência crítica capaz de avançar na construção coletiva 

de um projeto pedagógico favorável à educação para cidadania e para a 

emancipação. 

 

1.1 As Políticas de Gestão Democrática no contexto das Políticas Públicas 

 Ao considerarmos o contexto de formulação das políticas públicas 

relacionando-as ao papel do professor/a, defendida por Ferreira (2001, p. 106), e 

aqui já discutido, esta pode ter uma ação modificadora nos processos de formulação 

e implementação das políticas. Verificamos que na prática esta questão não se 

traduz de forma tão simplista, antes nos remete à necessidade de uma reflexão 

sobre os processos de formulações das políticas públicas com corte para a análise 

das políticas educacionais. Sobre essa questão, Azevedo (2001, p. 5) nos traz uma 
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oportuna reflexão quando destaca  

 

(...) que as políticas públicas são definidas, implementadas, 
reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade ou 
do Estado em que têm lugar e que por isso guardam estreita relação 
com as representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre 
si própria. Neste sentido são construções informadas pelos valores, 
símbolos, normas, enfim, pelas representações sociais que integram o 
universo cultural e simbólico de uma determinada realidade (...). 

 

 O que Azevedo (2001) nos traz como referência amplia a concepção de 

formulação de políticas públicas as quais incorporam nos seus processos 

elementos da dinâmica social e, portanto, não ficam exclusivamente restritas a 

ditames/orientações de um grupo hegemônico. Essa percepção reconhece o 

espaço para movimentação, proposição e interferência dos sujeitos indo até a 

ressignificação das políticas. Todavia, 

  

desde a década de 70, como sabemos, as formas e funções 
assumidas pelo Estado passaram a ser posta em xeque, em 
conseqüência das próprias crises enfrentadas pelo modo de 
acumulação capitalista e dos rumos traçados visando a sua 
superação(...) (AZEVEDO, 2001, p. 6). 

 

 O processo de formulação das políticas públicas de corte social resulta da 

crise estrutural do capital frente às iniciativas adotadas para sua superação, 

trazendo "profundas repercussões para o mundo do trabalho e, portanto, passou a 

repercutir na definição das políticas educativas" (AZEVEDO, 2001, p. 6). 

 As políticas educacionais serão consideradas aqui sob uma perspectiva 

menos ortodoxa2, que consideramos melhor para proceder às análises das 

problemáticas propostas para investigação neste trabalho, vez que ampliam as 

perspectivas de análise dos fenômenos sociais para além da exclusivista abordagem 

                                            
2 Para maior aprofundamento sobre o processo de formulação e implementação das políticas 

públicas, ver Azevedo, 2001. 
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economicista. 

 No nosso trabalho, o enfoque sobre os sujeitos e o contexto sócio-cultural é 

importante elemento para focalização do processo da formulação e materialização 

das políticas educacionais, daí porque ser necessário considerar outras dimensões 

que podem contribuir para melhor apreender o objeto em estudo. 

 Considerando que o nosso objeto de estudo se propõe a investigar os 

procedimentos de democratização da formulação e implementação das políticas 

educacionais, seguindo sua trajetória até a escola, consideramos emblemático o que 

nos diz Azevedo (2001, p. 59) a respeito do processo de implementação das 

políticas educacionais: 

 

(...) não se pode esquecer que a escola e principalmente a sala de 
aula, são os espaços em que se concretizam as definições sobre a 
política e o planejamento que as sociedades estabelecem para si 
próprias, como projeto ou modelo educativo que se tenta por em 
ação. O cotidiano escolar, portanto representa o elo final de uma 
complexa cadeia que se monta para dar concretude a uma política - 
a uma policy - entendida aqui como um programa em ação (...).  

 

 

Como observamos, os processos de formulação e implementação das 

políticas públicas estão profundamente imbricados numa complexa relação que se 

estabelece a partir do Estado incorporando a este outros sujeitos. 

 As políticas públicas não são, portanto, em todos os momentos, 

hegemonicamente definidas pelo Estado no seu sentido strito sensu, mas pelo jogo 

das correlações de forças possíveis, considerando a acepção gramsciana de 

“Estado ampliado" como instância superestrutural que engloba a sociedade política - 

lócus da dominação - pela força e pelo consentimento - e a sociedade civil - o lugar 

desta dominação pelo consentimento (GRAMSCI, 1978b e ANDERSEN, 1986 apud 

AZEVEDO, 2001, p. 59). 
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 Todavia, não podemos perder de vista o contexto histórico de ajustes das 

políticas neoliberais que "creditam ao mercado a capacidade de regulação do capital 

e do trabalho e consideram as políticas públicas as principais responsáveis pela 

crise que perpassa as sociedades" (AZEVEDO, 2001, p. 12). 

 Essa perspectiva, que põe o mercado como meio e fim das relações sociais, 

encontra-se permeada por uma competente difusão ideológica dos princípios 

neoliberais que cada vez mais tem servido como paradigma na definição das 

diretrizes que orientam as políticas educacionais. 

 Como aspecto ilustrativo desse forte cunho ideológico, Gentilli (1988, p. 267), 

tratando sobre a atual crise da educação no marco das políticas neoliberais, revela 

que estas apontam como solução para busca dos problemas a seguinte alternativa: 

 

si los empresários han sabido triunfar en la vida (esto es, si han 
sabido desenvolverse com éxito en el mercado) y lo que está 
faltando e nuestras escuelas es justamente competencia, quién 
mejor que ellos para confiarmos los secretos necessarios para 
triunfar(...) para ayudarmos a salir de a impructividad y la ineficiencia 
que caracteriza a las praticas escolares e regulam la lógica cotidiana 
de las instituciones educativas em todos los niveles. 
 

 

 O fatalismo dessa intencionalidade dos "expertos" neoliberais teria maiores e 

profundas proporções se de fato essa relação global-local acontecesse de forma 

direta e linear. Entretanto, entendemos que nenhuma política global instala-se de 

forma direta, ao ser implementada em nível local. Estamos assim reconhecendo que 

o conjunto das políticas públicas ao serem formuladas podem, no caminho do seu 

processo de implementação, serem ressignificadas à luz dos interesses dos vários 

grupos que lutam por hegemonia, desejando ver prevalecer seus interesses e 

necessidades. Desta forma, o contexto histórico, social, cultural, político e 

econômico termina por interferir na forma como essas políticas serão 
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implementadas: poderão seguir as orientações intrinsecamente nela contidas, ou as 

redefinir segundo o contexto, o movimento, a dinâmica social ali instituídos, 

passando por um processo de ressignificação. 

 É a segunda perspectiva que acreditamos melhor se aplicar para 

desdobramento do que vamos tomar como objeto de análise no contexto das 

políticas educacionais e, em particular, das políticas de democratização da gestão 

que se relaciona ao problema apresentado para estudo neste trabalho: os elementos 

que se interpõem entre os processos de formulação das políticas educacionais e sua 

materialização no chão da escola. 

 Tomando como referência o contexto de influência em que são formuladas as 

políticas e de que sua implementação atingirá maiores graus de consenso na 

medida em que estiver sob um contexto amplo de formulação, no qual os sujeitos 

podem influenciar de forma direta nos processos de formulação e implementação, 

procura-se distanciar de um contexto restrito que atinge apenas a esfera 

governamental. Não estando envolvidos, não sendo também responsabilizados, os 

sujeitos tendem a práticas mais vulneráveis, com menos participação e menos 

controle social. 

 No contexto acima descrito, o processo de formulação das políticas públicas, 

para um grau maior de consenso, requer um leque maior de participação, para além 

dos limites do Estado, pois a legitimidade do poder político requer também a 

legitimidade no âmbito da formulação das políticas públicas, as quais são 

construídas 

 

(...) considerando o projeto de sociedade que se pretende implantar, 
ou que está em curso, em cada momento histórico, ou em cada 
conjuntura (....) Tal projeto de sociedade por sua vez, é construído 
pelas forças sociais que têm poder de voz e decisão e que, por isto, 
fazem chegar seus interesses até o Estado e à máquina 
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governamental, influenciando na formulação e implementação das 
políticas ou dos programas de ação (AZEVEDO, 2001, p. 60). 

 

  Essas considerações sobre o processo de formulação e implementação das 

políticas públicas, e em particular das políticas educacionais, nos serão úteis para 

ancorar teoricamente a contextualização do Governo do Município do Cabo de 

Santo Agostinho, ambiente sobre o qual serão colocadas as questões para serem 

investigadas, tendo como referência a proposta de Gestão Democrática 

implementada no período de 1997 a 2003. 

 

1.2 A escola e o professor/a: portadores de mudança s? 

  No cenário, até agora apresentado, categorias como Democracia e 

Participação se colocam como referenciais importantes que estão inseridos numa 

trama, que precisam mobilizar e contagiar um significativo número de atores e, 

considerando a escola como o palco desta trama, reconhecemos que esta instituição 

é o locus em que as forças contraditórias, próprias do capitalismo, se defrontam “(...) 

a escola é arena onde os grupos sociais lutam por legitimidade e poder” (HORA, 

2002, p. 34). Mas não é qualquer escola, qualquer educação que leva ao caminho 

da emancipação, como disse, acertadamente, Freire (1996, p. 127): 

 

A educação não pode tudo, alguma coisa fundamentalmente a 
educação pode. Se a educação não é a chave das transformações 
sociais não é também simplesmente reprodutora da ideologia 
dominante. O que quero dizer é que a educação nem é uma força 
imbatível a serviço da transformação da sociedade porque assim eu 
queria nem tampouco é a perpetuação do “status quo” por que o 
dominante decrete. O educador e a educadora críticos não podem 
pensar que a partir do curso ou do seminário que lideram podem 
transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E 
isto reforça nele ou nela sua tarefa política pedagógica. 
 

 Ou ainda uma escola que, como postulou Gramsci (apud MOCHOVITCH,1988, 

p. 57),   
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Seja dada à criança a possibilidade de formar-se, de tornar-se um 
homem, de adquirir os critérios gerais que sirvam ao 
desenvolvimento do caráter.(...) Uma escola que não hipoteque o 
futuro da criança e constranja a sua vontade, sua inteligência, sua 
consciência em formação a mover-se dentro de uma bitola (...) Uma 
escola de liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de 
escravidão e mecanicidade. 

 

  Ao elegermos como destaque dentro do conjunto das políticas educacionais 

as práticas de gestão democrática, optamos por deixar claro qual o sentido de 

escola que defendemos. Desta forma, compartilhamos com o sentido de escola e de 

educação formulados por Freire (1996) e Gramsci (1958 apud MOCHOVITCH,1988, 

p. 57), pois oferecem a amplitude necessária para compreender o papel importante 

que atribuímos à escola 

 

como instituição que deve procurar a socialização do saber, da 
ciência, da técnica e das artes produzidas socialmente, deve estar 
comprometida politicamente e ser capaz de interpretar as carências 
reveladas pela sociedade, direcionando essas necessidades em 
função dos princípios educativos capazes de responder às 
demandas sociais (HORA, 2002, p. 34). 
 

 

 Tal pressuposto, apresentado pela autora, apesar de verdadeiro, requer 

considerar uma pertinente e oportuna ponderação feita por Spósito (2001, p. 54) 

quando traz ao debate o sentido da participação dos sujeitos que respondem 

efetivamente pela implementação das políticas, pelo fazer pedagógico. Desta forma, 

expressamos nossa concordância com a autora de que 

 
Não há canal institucional que venha a ser criado no sistema público 
de ensino que, por si só, transforme a qualidade da educação 
pública, se não estiver pressuposta a possibilidade de redefinição e 
se não existir uma vontade coletiva  que queira transformar a 
existência pedagógica concreta (grifo nosso). 

 

 Continua alertando a autora que "se as escolas não estiverem predispostas a 

essa mudança, a gestão e a melhoria da qualidade serão expressões esvaziadas de 
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qualquer conteúdo substantivo" (SPÓSITO, 2001, p. 55). 

 Tomando como referência o que até aqui expressamos, em relação ao nosso 

entendimento sobre o papel da escola, poderíamos considerar redundante o que nos 

diz Setúbal (1997, p. 127) sobre a escola. Entretanto consideramos a sua fala 

emblemática para o que pretendemos estudar neste trabalho: se vamos analisar o 

processo de formulação das políticas educacionais considerando a sua trajetória e 

materialização no chão da escola, nos parece coerente não ser exagerado explicitar 

ao máximo como percebemos o papel e a função da escola. A entendemos, 

portanto, como um 

 

potencial portador de mudanças (...) sem dúvida ela é o primeiro 
espaço de atuação pública da criança (...) é durante a vida escolar 
que a criança forma suas primeiras idéias acerca da sociedade a 
que pertence. A escola é por excelência o espaço de construção de 
significados sobre o mundo a sua volta. 
 

 

 Este potencial da escola como processo de transformação social enseja o 

debate sobre a democratização da gestão que se constitui, desde há muito, bandeira 

de diversos educadores, que a incluem, como afirma BASTOS (2001, p. 22), no "rol 

de práticas sociais que podem contribuir para a consciência democrática e a 

participação popular no interior da escola". 

 O leito em que o conjunto dessas práticas sociais transcorrem tem como 

marco, aqui já referenciado, as políticas neoliberais que  

 

(...) em termos quantitativos vem conseguindo expandir as 
oportunidades educacionais para um contingente significativo das 
futuras gerações da classe trabalhadora, ainda que, devamos deixar 
claro, o faça minimamente, posto que não pretende universalizar a 
escolaridade em todas as etapas da educação básica.(...) Sobre o 
caráter antipopular da política educacional neoliberal pode, com 
certeza, ser apreendido através da análise de quatro das 
características de suas políticas sociais: (...) privatização, 
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focalização, descentralização dos encargos e participação (NEVES, 
2002, p. 164). 

 

 Do que considerou Neves (2002), é importante destacar o aspecto da 

participação, para apreendê-lo nos marcos da ideologia neoliberal; num primeiro 

olhar, pode parecer contraditório esse apelo à participação. Nesse aspecto é 

inevitável a indagação: de que participação estamos falando?  

 

1.3 Participação e Democracia: explicitando conceit os 

 A indagação de que participação estamos falando parece-nos oportuna de ser 

problematizada no âmbito deste trabalho, pois trata-se de uma categoria 

fundamental para o presente estudo. Nesta perspectiva, o conceito de participação 

neoliberal abordado por Neves (2002, p. 171) nos parece bastante elucidativo: 

 
circunscreve-se à defesa de interesses específicos, o que acaba por 
despolitizar a política, ao impedir o estabelecimento de relações 
entre as questões de natureza específica com os graves problemas 
estruturais e conjunturais da nossa sociedade (...) estimula a 
pequena política em detrimento da grande política, realizando deste 
modo a grande política da conservação. 
 

 

 Logo, percebe-se que o conceito de participação compreendido pelas 

políticas educacionais de recorte ideológico neoliberal assume um caráter 

reducionista e se distancia do conceito de participação numa perspectiva ampla, 

como assinala Bordenave (1994 apud ARAÚJO, 2003), caracterizando que 

participação 

 
é a luta das classes populares para que as classes dirigentes 
cumpram o seu dever. Ao mesmo tempo, a participação nestas lutas 
pelas estradas, escolas, postos de saúde etc. serve para fortalecer a 
consciência de classe preparando o povo para passar a lutar por 
transformações mais drásticas das estruturas sociais 
(BORDENAVE,  1994, p. 56 apud ARAÚJO, 2003, p. 32, 33). 
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Ainda sobre o conceito de participação, não podemos apreendê-lo como os 

programas implementados nos marcos das políticas neoliberais o concebem, 

determinando as condições em que deve acontecer. Antes reconhecemos que a 

participação é uma prática que requer processo, requer vivência,  

 

trata-se de um processo histórico infindável, que faz da participação 
um processo de conquista de si mesma. Não existe participação 
suficiente ou acabada. Não existe como dádiva ou como espaço 
preexistente. Existe somente na medida de sua própria conquista 
(DEMO, 1993, p. 13 apud ARAÚJO, 2003, p. 37). 

  

 O jogo das correlações de forças que promovem avanços e recuos nos 

processos de participação nas diversas práticas sociais se entrelaça com o grau de 

democratização alcançado numa determinada sociedade. Para tanto consideramos 

fundamental explicitar o conceito de democracia a ser utilizado no referencial teórico 

deste trabalho. 

 O conceito de democratização em Coutinho (2002, p. 17) revela que esta  

 
não se realiza plenamente na medida em que combina a 
socialização da participação política com a socialização do poder, o 
que significa que a plena realização da democracia implica a 
superação da ordem social capitalista (...) e a construção de uma 
nova ordem social, de uma ordem socialista. De uma ordem onde 
não haja apenas a socialização dos meios de produção, mas 
também a socialização do poder. 

 

 Como podemos ver, o conceito de democracia tem uma vasta amplitude e 

variadas formas de interpretação que foram construídas ao longo da história da 

humanidade, tendo como marco a sociedade grega, e que precisa ser melhor 

explicitada no âmbito deste trabalho. 

 Partindo do conceito tratado por Coutinho (2002), este recupera a perspectiva 

de Rousseau, que alerta : 
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a igualdade - que permite que o cidadão participe da construção de 
uma vontade coletiva - tem também uma base material (....) não há 
democracia efetiva onde existe desigualdade material entre os 
cidadãos. E essa desigualdade material, econômica, impede 
inclusive que haja uma democracia política efetiva (COUTINHO, 
2002, p. 20). 

 

 

 O debate sobre democracia representativa e democracia direta também 

aparece com considerável espaço entre os teóricos que discutem esta questão. Para 

sua demarcação teórica, vejamos o que nos diz Comparato (In ARAÚJO, 2003, p. 

25), numa visão crítica sobre democracia representativa: 

 
O Estado não é democrático tão só porque os agentes públicos mais 
importantes são eleitos pelo povo. A idéia de democracia 
representativa é uma falácia, quando o mecanismo eleitoral não 
conduz a uma superação do rígido poder oligárquico (p. 26). 

  

 

 Numa ponderação sobre a crescente afirmação da democracia 

representativa, Bobbio (1987) nos oferece a seguinte reflexão:  

 

A consolidação da democracia representativa, porém, não impediu o 
retorno a democracia direta, embora sob formas secundárias. Ao 
contrário, o ideal da democracia direta como a única verdadeira 
democracia jamais desapareceu, tendo sido mantida em vida por 
grupos políticos radicais, que sempre tenderam a considerar a 
democracia representativa não como uma inevitável adaptação do 
princípio da soberania popular às necessidades dos grandes 
estados, mas como um condenável ou errôneo desvio da idéia 
originária do governo do povo, pelo povo e através do povo.(...) a 
democracia representativa condenada como forma imperfeita, 
reduzida e ilusória de democracia, mas, ao mesmo tempo, como a 
única forma possível de democracia num Estado de classe, tal qual 
o Estado burguês (p. 154). 
 

 

 A longa citação justifica-se pela complexidade e variedade de correntes que 

circundam o debate em torno da democracia, e a citação acima nos parece ser 

bastante elucidativa para compreensão dos marcos teóricos de onde partirão os 

suportes para as análises do que a pesquisa pretende investigar: Quais os 
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elementos se interpõem entre os processos de formulação da política e sua 

materialização até chegar no chão da escola, tendo como ambiente a política 

educacional implementada no Cabo de Santo Agostinho no período de 1997 a 2003.  

 Estando o presente estudo voltado para a compreensão da gestão 

democrática e dos processos de formulação e implementação da Política 

Educacional, iremos então situar do ponto de vista normativo e teórico o debate 

sobre o processo de democratização da gestão escolar no Brasil nas últimas 

décadas. 

 

1.4 Gestão Democrática: Conceituação e marcos legai s 

 O enfoque de gestão democrática, segundo HORA (2002), pode ser 

apreendido sob os seguintes aspectos: 1) acesso à instituição educacional; 2) 

democratização dos processos pedagógicos e, 3) democratização dos processos 

administrativos. Mesmo contendo especificidades, não consideramos esses 

enfoques excludentes. Todavia, nos parece coerente, pelo que pretendemos abordar 

neste trabalho, compreendemos a gestão democrática  

 
pelas mudanças nos processos administrativos no âmbito do 
sistema escolar, vislumbradas através da participação de 
professores e pais nas decisões tomadas, eleição para cargos 
diretivos, assembléias e eliminação das vias burocráticas (...) com 
destaque ainda para a "democratização dos processos no interior da 
escola e como esta pode se organizar para aprofundar a questão, 
incluindo sua relação com o seu contexto imediato, procurando 
preservar a função de totalidade aqui implicada” (HORA, 2002, p. 
35). 

 

 Podemos ainda apreendê-la, também, lançando um olhar sobre sua base 

legal. Para tanto optamos por fazer um corte cronológico, para situar esta reflexão 

no limiar das lutas deflagradas no País em favor da redemocratização no início dos 

anos 80, uma vez que não podemos prescindir desta perspectiva, como forma de 
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construir um elo para compreender em que condições as repercussões desse 

processo foram assimiladas pela Política Educacional e aportaram na escola. 

 Analisando o processo final da ditadura no Brasil, Coutinho (2002, p. 23) diz 

defrontar-se com um paradoxo: 

 
(...) O Brasil emerge da ditadura como uma sociedade de tipo 
"ocidental", onde havia uma sociedade civil bem mais forte e 
articulada do que aquela que havia antes da ditadura (...) A ditadura 
pós-64 foi terrorista, matou muita gente e torturou (...) Mas, 
malgrado isso, não foi fascista no sentido estrito da palavra. 

 

 No que pese a análise de Coutinho (2002, p. 24) reconhecer que nesse 

período houve uma modernização da economia brasileira, elevando nosso 

capitalismo a um patamar superior, porém sempre a serviço exclusivo do grande 

capital (p. 24), essa condição permitiu "desenvolverem-se as bases objetivas de uma 

sociedade civil" (p. 24). Num tom que consideramos mais crítico, Oliveira (2002) 

assim resume o processo de redemocratização do Brasil: 

 
(...) ao meu modo de ver, desde o período Collor até hoje nós 
vivemos um simulacro de democracia. É como a história do leão. Ele 
tem cheiro de leão, ruge como leão, tem garras de leão, mas não é 
leão, é a leoa. É o simulacro de democracia, temos instituições 
formais, eleições livres, até alternância de poder, mas isso se 
parece pouco com a democracia porque estamos sendo conduzidos, 
de há muito, ao reino da não alternativa (p. 48). 

 

 No que pese todos os limites e condicionantes que influenciaram o processo 

de redemocratização, entendemos que este foi um fértil momento de protagonismo 

das lutas encaminhadas pelas organizações da sociedade civil. A luta pela 

redemocratização do País animou o debate em torno da gestão democrática, cujos 

princípios foram compreendidos na Constituição Federal (1988) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). 

 Neste período o debate se amplia, ganha força, sobretudo nas gestões 
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municipais do campo de esquerda, embora muitas das experiências venham 

enaltecer a eleição para dirigentes escolares como o cerne do processo, imprimindo 

uma visão reducionista da gestão democrática. Sobre esse viés é interessante 

observar o que pondera Genro (2001, p. 91): 

 
é preciso buscar um conceito de democracia no qual a conquista do 
governo, por meio do voto popular, não esgote a participação da 
sociedade, mas ao contrário, permita iniciar um outro processo, 
gerando dois focos de poder democrático: um originário do voto, 
outro, originário de instituições diretas de participação.  

 

 As tarefas colocadas para a escola no exercício da gestão democrática 

podem ser inúmeras, mas ela tem que privilegiar 

 

o ensino dos conteúdos e habilidades necessárias a participação do 
indivíduo na sociedade (..) portanto, a escola não pode prescindir da 
gestão participativa (...) é por meio desse conhecimento que ela 
pode atender a comunidade e auxiliá-la a ampliar seu instrumental 
de compreensão e transformação no mundo (SETÚBAL, 1997, p. 
129).  

 

 Sobretudo porque reconhecemos na escola "um espaço livre de circulação de 

ideologias onde a classe dominante espalha suas concepções, ao mesmo tempo 

que permite a ação dos intelectuais orgânicos rumo ao desenvolvimento de práticas 

educacionais em busca da democratização" (HORA, 2002, p. 34). 

 Os vários conceitos sobre Gestão Democrática, presentes na literatura 

brasileira, formulados por Paro (2001), Hora (2002), Oliveira (1997), Dourado (2003) 

Ferreira (2001), Bastos (2001), entre outros autores, sofreram influência do processo 

de transição política que abriu o debate para elaboração da Constituição 

Federal/1988 e da LDB/1996. Esses dois importantes textos legais que normatizam 

a educação brasileira trazem as marcas do forte jogo de correlações de forças que 

se estabeleceu entre os diversos segmentos da sociedade, na luta pela prevalência 

de seus interesses, já que "todo e qualquer processo legislativo apresenta-se em 
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essência como espaço de disputas entre diferentes interesses, muitas vezes 

antagônicos, e que a lei é antes de tudo uma síntese, um produto dos embates" 

(ADRIÃO e CAMARGO, 2002, p. 70). 

 Em relação ao texto constitucional, a Gestão Democrática da Educação foi 

considerada como um princípio3, o que veio atender a demanda dos movimentos 

populares, sendo a primeira do País a trazer tal inovação. 

 Como abordamos acima, o texto final da Constituição também incorporou 

parte do debate entre grupos representantes do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública e dos representantes do Setor Privado e escolas Confessionais da 

educação, tendo este último, rejeitado a seguinte redação: "gestão democrática do 

ensino, com participação de docentes, alunos, funcionários e comunidade" (ADRIÃO 

e CAMARGO, 2002, p. 73). 

 Neste embate os setores conservadores conseguiram garantir o caráter 

democrático apenas para o ensino público, ficando assim o texto do Artigo 206 da 

Constituição Federal: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VI gestão democrática do ensino público na forma da lei". Com esse texto final, a 

gestão democrática não se estendeu ao ensino privado. 

 Um outro aspecto capturado por Adrião e Camargo (2002, p. 75) observa que 

no "capítulo sobre as diretrizes que devem conformar o funcionamento dos órgãos 

públicos em seus diversos níveis, o termo gestão não aparece e, em seu lugar, é 

utilizada a palavra administração, torna-se necessário lembrar a distinção dos 

significados que uma e outra palavra parecem adquirir no discurso educacional a 

partir da década de 90". 

                                            
3 (...) "Ao menos formalmente, podemos dizer que sua importância reside no fato de que, por se 

constituírem nas diretrizes para futuras normalizações legais, os princípios não podem ser 
desrespeitados (...) tornando-se uma espécie de referência para validar legalmente as normas que 
deles derivem" (p. 72). 
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 Seguindo a mesma lógica em que se deu o processo de elaboração da 

Constituição Federal, a LDB (Lei nº 9394/96) também foi palco de grandes e 

lendários embates. Todavia, vamos aqui destacar, a título de ilustração, algumas 

lacunas e equívocos que ficaram incorporados ao texto final da lei e que se tornaram 

emblemáticos para a educação brasileira. A análise feita por Paro (2002) vai 

inicialmente incidir sobre o Art. 3º, inciso VIII4 de onde faz uma aguda crítica aos 

legisladores: 

 
(...) o primeiro aspecto que salta aos olhos do educador 
minimamente consciente da natureza da educação é restringir a 
"gestão democrática" ao ensino público. Significa isso que o ensino 
privado pode se pautar por uma educação autoritária? (...) nossos 
legisladores cedendo a ânsia do lucro representada nos lobbies dos 
interesses privados, permitem que a lógica do mercado se 
sobreponha à razão e aos interesses da sociedade (PARO, 2002, p. 
80) 

 

 Segue-se a essa primeira observação um outro aspecto de igual importância; 

desta vez ressalta-se o caráter omisso da LDB flagrado no seu art. 14, o qual remete 

às normas para organização da gestão democrática aos Sistemas de Ensino. Sobre 

essa lacuna, Paro (2002, p. 81) nos traz a contundente reflexão: 

 

(...) A LDB além de furtar-se a avançar, desde já, na adequação de 
importantes aspectos da gestão escolar, como a própria 
reestruturação do poder e da autoridade no interior da escola, deixa 
também à iniciativa de Estados e Municípios - cujos governos 
poderão ou não estar articulados com interesses democráticos - a 
decisão de importantes aspectos da gestão, como a própria escolha 
de dirigentes escolares.  

 

 Consideramos que os exemplos acima mencionados não esgotam o debate, 

mas já sinalizam para a importância da centralidade que a gestão democrática na 

escola assume no conjunto da formulação das políticas educacionais, sobretudo 

aquelas de caráter mais estruturador. 

                                            
4 Para verificar o texto completo dos artigos aqui comentados consultar a Lei nº 9394/96. 
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 Esta reflexão que fazemos sobre o teor da LDB coincide com a preocupação 

apresentada por Paro (2002, p. 88) quando se refere que "a grande frustração com 

relação à regulamentação da gestão democrática do ensino público pela LDB deriva 

da ausência de regras que pelo menos acenem para uma mudança estrutural da 

maneira de distribuir-se o poder no interior da escola". Esta preocupação é 

pertinente, vez que a regulamentação das instâncias, salvo as exigidas por lei, para 

repasse de recursos ficará sob a "vontade" política dos gestores de implementar, ou 

não, mudanças mais estruturais nos sistemas, que venham redefinir as relações de 

poder no interior da escola. 

 Todavia, consideramos oportuno registrar que esta lacuna, observada pelo 

autor, pode ser entendida também como uma flexibilidade saudável da legislação, 

permitindo aos gestores, nas diversas instâncias, à luz das suas realidades, 

ressignificar os aspectos normativos, inclusive indo além deles. 

 O conjunto das análises aqui desenvolvidas nos permitirá construir uma visão 

em perspectiva do processo de formulação das políticas educacionais, e em 

particular das políticas de gestão democrática, tendo como horizonte o que 

efetivamente é praticado na escola através dos sujeitos no cotidiano do fazer 

pedagógico. 

 

1.5 Possibilidades e limites da Gestão Democrática 

 A decantada gestão democrática da escola pública referenciada nos novos 

marcos legais da educação brasileira, sem dúvida, pode se constituir num meio que 

favorece a luta por uma escola de qualidade. Entretanto, "a transição para a 

democracia política não conseguiu abolir o regime de correlação de forças desiguais 

entre o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação, entre estas e as 

escolas" (BASTOS, 2001, p. 8). 
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 No lastro desta herança, os resquícios das fortes relações clientelistas que 

marcaram durante muito tempo as relações sociais no Brasil sempre coexistiram 

com o postulado histórico defendido, durante décadas, por educadores, de que a 

democratização da escola se constitui numa via fundamental para a qualidade do 

ensino. Esta premissa sofre ameaça em função de uma agenda de políticas 

neoliberais que, dentre outras posturas fatalistas, confunde democratização e 

participação com descentralização. 

 Todavia, a permanência da Gestão Democrática na agenda da educação 

brasileira traduz o papel preponderante que ela exerce no debate, que busca 

alternativa para um projeto alternativo de sociedade, que tenha perspectiva 

democrática emancipadora, em substituição ao "esgotamento" social que assistimos, 

e nos coloca diante de uma crise civilizatória, e a um estado de quase barbárie. 

 Não estamos, contudo, depositando na escola democrática a redenção para 

os problemas sociais, mas a consideramos estratégica nos marcos das mudanças 

necessárias que precisam ser implementadas para um projeto de uma sociedade 

emancipatória, menos desigual. 

 Ao colocarmos a escola no centro desta trama, somos levados também a 

reconhecer o caráter ativo que o professor exerce neste contexto, colocando-se 

junto ao aluno, "(...) problematizando o mundo real e imaginário, contribuindo para 

que possa compreendê-lo e reinventá-lo (...)” (BRANDÃO, 2002, p. 125). Desta 

forma, nos aproximamos da concepção de Hora (2002, p. 49) de que a  

 
escola tem uma contribuição indispensável, embora limitada, a dar 
para a afirmação histórica das classes populares, na medida em que 
pode favorecer a ampliação da compreensão de mundo, de si 
mesmo, dos outros e das relações sociais, essencial para a 
construção da sua presença histórica, responsável e consciente, no 
exercício concreto da cidadania. 
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 Conceber esta teia de relações em que está situada a prática da gestão 

democrática, com seus limites e possibilidades, evidencia o caráter ideológico da 

educação que tem como pano de fundo as disputas de idéias na luta pela 

hegemonia política. 

 No que pese todo arcabouço legal instituído, toda discussão deflagrada, 

percebemos, ainda, a fragilidade das práticas de gestão democrática vivenciadas no 

âmbito escolar por vezes falseadas através de retóricas ancoradas em discursos 

engajados. 

 É essa dicotomia que nos inquieta e nos desafia a compreender como se 

geram as rupturas, na implementação das políticas no momento de sua 

materialização na escola, através do professor, principal responsável por construir e 

reconstruir o fazer pedagógico dando conta das relações que se entrelaçam no 

cotidiano escolar. 

 A contribuição deste trabalho para o debate sobre a centralidade da 

democratização da educação como elemento impulsionador de mudanças, em favor 

da implementação de políticas públicas para a maioria, estará focado na análise 

sobre as práticas de gestão democrática que propõem a ruptura com modelos 

hierarquizados de poder e dominação, baseado na participação dos professores, 

alunos, funcionários e comunidade nas esferas decisórias da escola. 

Nesta direção buscaremos perceber os sinais demonstrados pela escola do 

seu potencial para fortalecer os mecanismos de gestão democrática formalmente 

instituídos, com atenção para o que entendemos como processo de participação, 

pois 

Quando falamos em participação da comunidade, estamos 
preocupados com a participação na tomada de decisões. Isto não 
elimina, obviamente, a participação na execução; mas também não 
tem essa como um fim, mas sim como meio, quando necessário, 
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para participação propriamente dita, entendida esta como partilha de 
poder (PARO, 1992, p. 259). 

 

 Percebendo a existência de uma certa dicotomia entre a formulação e a 

implementação das políticas educacionais, envolvendo o conjunto dos sujeitos e 

instituições que devem estar inseridos no processo é que vamos direcionar nosso 

foco para a análise do nível de participação, envolvimento e interesse que os 

professores apresentam nas várias fases de elaboração das políticas até sua 

materialização no "chão da escola". 

 É nosso interesse com esse estudo contribuir para construção de espaços de 

participação mais legítimos e, ao mesmo tempo, identificar os limites e 

possibilidades que se colocam para a implementação de uma política educacional 

que respeite os princípios democráticos e contribua efetivamente para mudanças 

qualitativas na prática pedagógica exercida no âmbito da escola, e que estes 

possam ser legítimos portadores de mudanças em favor de um projeto de sociedade 

que aponte na direção de relações menos hierarquizadas e mais horizontais, seja 

competente também no sentido de formar sujeitos que aprendam a valorizar a 

dimensão da ética, da justiça, da cidadania, contribuindo, a partir do seu espaço, do 

seu lugar para um mundo com menos desigualdades sociais. Entendemos que esta 

é uma tarefa primordial da escola que se pretende democrática. 

 A questão aqui problematizada considera que no município em estudo tem-se 

claramente uma diretriz central do governo pautada por e para uma Gestão 

Democrática Participativa, onde todos os mecanismos estão formalmente instituídos, 

favorecendo a interlocução e a participação da sociedade na definição e no controle 

social das políticas implementadas. No que pese todo esse ambiente, percebemos, 

ainda, uma acentuada vulnerabilidade de atuação política nos canais instituídos. 
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 Estando o presente estudo situado no âmbito das políticas educacionais, com 

enfoque para as práticas de gestão democrática, buscaremos apreender os 

elementos que se colocam como responsáveis pelo esvaziamento e/ou limitada 

atuação das instâncias democráticas nas vivências praticadas nas diversas 

instâncias. 

 Esta análise pode ser abordada sob diferentes enfoques, todavia, vamos nos 

orientar inicialmente pelo referencial que faz interface com um contexto macrosocial 

de que no Brasil 

 

a sociedade civil não está aglutinada em torno da democratização 
do Estado e da sociedade, mas na grande luta pelo emprego, pela 
subsistência (...) E a luta pela democracia parece ter alcançado um 
patamar satisfatório, na medida em que os governos eleitos 
garantem um mínimo de representatividade popular (BASTOS, 2001 
p. 23). 

  

 O mesmo autor, assumindo agora uma postura mais contundente sobre os 

condicionantes que levam às mudanças dos níveis de engajamento e participação 

da sociedade civil, referindo-se aos grandes complicadores que a globalização 

trouxe para a classe trabalhadora, indaga: 

 
O que significa, hoje gestão democrática para a administração 
pública, quando a população está ameaçada pela fome, pela doença 
e pelo desemprego, quando a mídia deturpa o público e proclama a 
solução de todos os problemas econômicos pela iniciativa privada? 
(BASTOS, 2001, p. 24). 

 

 Ainda caberia nesse campo de análise as formulações de Santos (2003)5 

sobre a crise de paradigmas. Todavia, consideramos mais coerente para o nosso 

caminho teórico, fazermos referência ao que consideramos estar mais relacionado 

aos sujeitos que interatuam no interior da escola, com especial atenção para o papel 

                                            
5 Conceitos sobre o paradigma dominante, a crise de paradigma e o paradigma emergente, ver 

Santos, 2003. 
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do professor, buscando perceber como se estabelecem as conexões entre a escola-

comunidade, escola-sociedade local e escola-mundo, mediada pelo professor/a. 

Partimos da premissa de que a forma como o professor se percebe nesse contexto, 

enquanto sujeito histórico, vai interferir na sua prática docente, no seu fazer 

pedagógico, na valoração das práticas participativas nas várias instâncias do 

Sistema de Ensino. Sob essa perspectiva, Teodoro (2003, p.152) diz 

 

Que as políticas públicas devem equacionar os professores segundo 
dois elementos: (i) o professor como militante de justiça social; (ii) e 
o professor como pesquisador em sala de aula (...) é manifestante 
impossível ser professor se não se quiser bem aos alunos, como 
diria Paulo freire (1977), ou como defende Juan Carlos Tedesco 
(1999), se não se assumir plenamente a convicção de que todos os 
alunos podem aprender.  

 

 

Continua Teodoro (2003, p. 154), numa coerente análise, afirmando que 

 

Para a profissão docente sair do seu comportamento defensivo face 
às mudanças que atravessam a escola (...) não chega melhorar as 
condições de trabalho e aumentar a formação técnica dos 
professores. Exigirá, seguramente, uma ruptura com as concepções 
de professor-funcionário e/ou de professor-técnico (...) que 
continuam a marcar, na contemporaneidade, as políticas públicas.  

 

 Os vários contextos e abordagens tratados até agora, problematizando a 

questão do papel dos professores nos espaços de gestão democrática, tendo como 

ênfase o momento da sua materialização no chão da escola, nos dão elementos 

para ancorar teoricamente a questão central apresentada para estudo neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 2 DIRETRIZES DE GOVERNO E A POLÍTICA EDUCA CIONAL NO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO  
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2.1 O ambiente político e os aspectos da gestão dem ocrática participativa. 

 Como caminho para alargar a reflexão sobre a questão central deste trabalho 

(que elementos se interpõem entre os processos de formulação e implementação 

das políticas educacionais até sua materialização no chão da escola?), buscamos 

contextualizar o município em estudo traçando um breve perfil histórico, social, 

cultural e econômico, num esforço de correlação entre os resultados da pesquisa 

obtidos no espaço micro (escola) com as diretrizes políticas definidas pelo governo 

municipal. 

 O Município do Cabo de Santo Agostinho tem 160 mil habitantes, está 

localizado na zona da mata sul do Estado de Pernambuco, Região Metropolitana do 

Recife, traz no marco da sua historiografia um importante debate em torno de quem 

primeiro ocupou as terras brasileiras: espanhóis ou portugueses? Polêmicas à parte, 

não temos dúvida de que os primeiros habitantes foram os povos indígenas. 

Todavia, o que nos move a fazer o registro deste fato histórico são as repercussões 

importantes para o Cabo de Santo Agostinho nas várias áreas, com especial 

relevância para o turismo que o resgate deste fato proporcionou. Nas palavras do 

historiador espanhol LABRADO, temos o seguinte depoimento a respeito do 

"descobrimento": 

 
En primer lugar, contamos com el testimonio de Juan de la Cosa en 
su conocido mapa de 1500, inmediato a los hechos y primero donde 
se representa las tierras descubiertas, donde, señalado el Cabo de 
Santa Maria de la Consolación, el marino de Santoña afirma que 
"este cavo se descubrió en año de mil y CCCCXCIX por castilla 
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syendo descobridor Vicente Yañez Pinzon”6 (p. 19). 
 

 Posteriormente, os portugueses batizaram o lugar como Cabo de Santo 

Agostinho, pois tomaram posse oficialmente das terras. "A vila do Cabo foi criada 

pelo alvará de 27/07/1811, elevada a categoria de Cidade pela lei provincial nº 1.269 

de 09/07/1897 (...) tornou-se Município autônomo por força da Lei Orgânica nº 52 de 

03/08/1893" (LACERDA, 1996, p. 29). 

 Com uma fértil história e um grande potencial econômico7 com destaque para 

a diversidade de paisagens, os mirantes naturais, as praias (Calhetas, Suape, 

Itapoama, Gaibu, Xaréu, Paraíso, Paiva e Enseada dos Corais), os caminhos e 

trilhas orientados para o conhecimento histórico e geológico, os monumentos 

religiosos e militares, constituem um conjunto de bens de grande interesse turístico, 

raramente reunidos em um só local. 

Associam-se a estes elementos as manifestações culturais (coco, samba, 

capoeira, ciranda e forró), costumes e tradições folclóricas, celebrações religiosas, o 

artesanato e a gastronomia local, que permitem o atendimento da vocação natural 

para o lazer. Alia-se a essas potencialidades os investimentos no Complexo 

Portuário Industrial e da revitalização do Distrito Industrial. 

O Cabo de Santo Agostinho guarda, ainda, graves e sérias contradições 

herdadas da concentração fundiária e do modelo da monocultura canavieira 

predominante na região, já há alguns anos em franco declínio. 

O destaque que tem o setor industrial na economia local traz também consigo 

as contradições resultantes das mutações no processo produtivo, que têm 

                                            
6 El descubrimiento del Brasil por Vicente Yañez Pinzón: El Cabo de Santo Agostinho - Documento 

apresentado pelo historiador espanhol Juli Izquierdo Labrado durante o Seminário internacional 
realizado em 26 de janeiro de 2000 no Cabo de Santo Agostinho. 

7 Com destaque para as possibilidades de expansão industrial favorecia pelo Complexo Portuário de 
Suape e do turismo. 
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resultados imediatos no mundo do trabalho, resultante da transição do paradigma 

taylorista/fordista para a era da acumulação flexível da "empresa enxuta" “(...) que 

dispõem de menor contingente de trabalho e que apesar disso têm maiores índices 

de produtividade" (ANTUNES, 2002, p. 53). 

  Atingida pela crise estrutural do desemprego, acentuam-se os problemas 

sociais. Carregada de contradições, como a maioria das cidades brasileiras, o Cabo 

de Santo Agostinho detém cerca de 82% da sua população ganhando até dois 

salários mínimos, o que lhe confere um quadro de pobreza acentuada. 

 No que pese tal cenário, a focalização nas políticas sociais, nas últimas 

décadas, vem permitindo ao município a melhoria de alguns indicadores a exemplo 

do índice de desenvolvimento humano (IDH)8 que passou de 0.542 em 1991 para 

0,707 em 2000, a redução da mortalidade infantil de 42 por cada mil nascidos vivos 

em 1997 para 16 por mil nascidos vivos em 2003 (Fonte: Secretaria Municipal de 

Saúde, 2004). 

 No campo educacional, no que diz respeito ao atendimento escolar, o 

destaque é feito para a universalização do acesso da população de 7 a 14 anos ao 

ensino fundamental, inclusive essa é a principal referência que os professores 

entrevistados têm sobre a política educacional do município (vide pág.72), 

permanecendo o desafio da universalização da educação infantil, erradicação do 

analfabetismo e elevação da escolaridade na população jovem e adulta                   

(vide pág. 67). 

 No âmbito político, o Município esteve durante longos anos sob o domínio 

econômico das oligarquias rurais. Este ciclo só foi interrompido a partir de 1982, 

quando o Brasil começava a respirar os primeiros ares da redemocratização política. 

                                            
8 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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O Município, pela primeira vez, foi governado por forças situadas no campo político 

de esquerda. Entretanto, o forte traço cultural de uma política clientelista estava 

introjetado, traduzindo-se em velhos vícios do “apadrinhamento político", prática 

considerada quase "natural" nas relações políticas locais, replicadas ao serviço 

público. 

 No período de 1997 – 2003, o município esteve sob o governo de uma aliança 

política entre o PPS e o PT, apoiado por uma ampla frente de partidos - PSB, Pc do 

B, PSDB, PV, PGT, PTB, PL, PRP, PSN e PMN; a mesma composição foi 

reconduzida ao poder, o que possibilitou o aprofundamento de algumas políticas 

sociais, sobretudo evitando a descontinuidade de ações. 

 A desarticulação da Frente Política e a divisão dos partidos do campo de 

esquerda (o PT, integrante da frente nas duas últimas eleições, lançou candidatura 

própria) nas eleições de outubro de 2004 impediram que a frente política desde 1997 

no poder fizesse o sucessor, vindo agora o Município a ser administrado por outra 

orientação política sob o comando da aliança política PTB/PDT para o período de 

2005-2008. 

 Essa breve caracterização histórica, social, política e econômica do município 

justifica-se como forma de focalizar e contextualizar a prioridade que foi dada pela 

gestão municipal (1997 – 2003) ao processo de democratização com destaque ao 

estímulo sobretudo à organização das entidades populares9, como meio de 

contribuir para a desconstrução de relações verticalizadas, estabelecida entre o 

poder público e a sociedade, herança dos anos de autoritarismo político que 

deixaram marcas indeléveis na história do Brasil. 

 

                                            
9 Clube de mães, associações de bairros, grupos de mulheres, ong's, conselho de moradores, grupos 

culturais, etc. 
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2.2 Estratégias adotadas para uma Gestão Democrátic a Participativa 

 O Plano de governo resultante de um processo de escuta e diálogo realizado 

junto a vários segmentos da sociedade civil organizada estabeleceu cinco 

prioridades orientadoras para formulação das políticas públicas: 

• Geração de emprego e renda;  

• Saúde;  

• Educação;  

• Infra-estrutura ; 

• Gestão Participativa.  

 A implementação dessas políticas esteve ancorada num modelo de gestão 

político-administrativo, onde a diretriz de uma gestão participativa aliada à 

compreensão de que o fortalecimento do poder local é uma via fundamental para 

impulsionar o desenvolvimento do Município, foram os definidores dos mecanismos 

de operacionalização das políticas públicas municipais. Para o Governo Municipal, a 

Gestão Participativa 

 
é uma dinâmica que exige sobretudo um novo modelo de 
governabilidade, passa por criar fóruns de negociação que abram a 
possibilidade real da construção democrática de consensos, não 
eliminando conflitos e tensões, mas definindo parâmetros de 
interesses comuns a vida em sociedade. As soluções não estão 
prontas, cada vez mais terão que ser reinventadas e negociadas, 
capazes de mobilizar os envolvidos (sociedade/poder publico) no 
senso de responsabilidade pública. Finalmente, trata-se de construir, 
entre Estado e sociedade, uma interface proporcionada por fóruns 
públicos que possibilitem a negociação democrática das regras da 
retidão nos usos dos recursos públicos (Prefeitura do Cabo de Santo 
Agostinho/Modelo de Gestão, 2004a, p. 17). 

 

Dessa forma, o modelo de gestão da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho 

fundamenta-se nos seguintes pressupostos: 
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a) regionalização do desenvolvimento  para atender às especificidades e 

desenvolver as potencialidades locais; 

b) contato direto e constante com a população para captar as demandas da 

população e subsidiar a definição das políticas públicas; 

c) gestão colegiada para democratizar o processo de tomada de decisões e 

agilizar o desenvolvimento de ações. 

 

 O estímulo à participação da população nos espaços de definição de 

prioridades, controle social, fiscalização e aplicação dos recursos públicos foram 

realizados através do acionamento de diferentes mecanismos institucionais: 

 

a) PEDSC - Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável Cabo - 2010 

 Um projeto construído coletivamente que delineou o futuro do município, 

estabelecendo o ano de 2010 como data para que sejam alcançados todos os 

objetivos que envolvam a melhoria da qualidade de vida da população, produzindo 

caminhos e apontando estratégias para o desenvolvimento da cidade. 

 O PEDSC-2010 passou por um processo de atualização (2003), fazendo a 

revisão e redefinição de metas. Participaram desta etapa de atualização cerca de 

cinco mil pessoas. O processo de monitoramento de implementação das metas é 

feito por cinco Câmaras Setoriais (Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento 

sócio-cultural, Desenvolvimento institucional, Habitabilidade e Meio Ambiente) que 

compõem o Conselho do Plano juntamente com uma presidência e uma secretaria 

executiva. 
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b) Controle Social 

 O controle social das ações desenvolvidas pelo governo municipal conta com 

um leque significativo de conselhos setoriais e temáticos, ao todo são 15 conselhos 

formalmente instituídos (ver anexo, Quadro 01) . 

O reconhecimento da importância desse espaço de participação, por parte do 

governo municipal, pode ser verificado pelo apoio e estímulo materializados na 

viabilização de um espaço próprio para o funcionamento permanente dos Conselhos 

- “Casa dos Conselhos” - e implementação na estrutura organizacional de uma 

Coordenação de Articulação dos Conselhos, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Promoção Humana – SEDSPH. 

Não é foco deste trabalho analisar o grau de organicidade, autonomia ou 

organização dos Conselhos; todavia consideramos significativo, para o que discute o 

presente estudo, dimensionar as várias instâncias que a sociedade local detém para 

dialogar e até interferir no processo de formulação e execução das políticas públicas 

em suas diversas áreas. 

 Esse ambiente de mobilização social termina, muitas vezes, criando interface 

com muitas das questões próprias da educação, do espaço escolar, onde requer a 

presença e/ou participação de educadores em fóruns, plenárias e reuniões. Este 

cenário, sem dúvida, pode vir a favorecer a percepção de que o canal da 

participação social e política pode se constituir num forte mecanismo condutor das 

reivindicações e necessidades da população; a escola, portanto, não é uma ilha, ela 

se articula e dialoga com diversos segmentos da sociedade, se assim compreender 

a dimensão de sua função social. 
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c) Orçamento Participativo 

 O Orçamento Participativo constitui um dos mecanismos institucionais de 

participação social implementado pela Prefeitura, em conjunto com a população, 

para definir as prioridades dos investimentos destinados às políticas públicas.  

  

d) Conselhos Consultivos 

Os Conselhos Consultivos foram criados no bojo da reestruturação político-

administrativa com o propósito de capilarizar as intervenções e estimular a 

participação democrática. O Conselho Consultivo, segundo postula o governo 

municipal, garante sua operacionalização  

 
através do desenvolvimento de ações permanentes de mobilização 
social, de escuta e de diálogo entre os cidadãos e a Prefeitura, os 
Conselhos Consultivos agregam, de forma orgânica, as bases do 
movimento popular, o setor privado lucrativo (comércio, empresas, 
entidades de turismo, etc), o setor privado não lucrativo (ONGs, 
Fundações, Igrejas, etc) e os Poderes Legislativo e Judiciário que, 
de forma coletiva, definem as prioridades do município (Prefeitura do 
Cabo de Santo Agostinho, 2004 a,  p. 16). 

  

Os Conselhos Consultivos10 encontram-se constituídos em cada uma das 9 

(nove) Áreas Política Administrativas - APA’s - e exercem um papel de articulador 

das demandas sociais provenientes das comunidades locais, de conciliador entre o 

Estado e a sociedade no que se refere à garantia dos direitos sociais e de controle 

social da implementação das políticas públicas no município. Além dos 09 

conselhos, representando as APA’s, tem-se ainda 04 Conselhos Consultivos 

Regionais. 

 
                                            
10 O município através do Decreto foi dividido em quatro regionais, que abrigam nove Áreas Políticas 

Administrativas (APA's). Nas APAs , os Conselhos Consultivos ( Lei nº 2046/03) apresentam a 
seguinte composição: um membro efetivo e um suplente proveniente dos segmentos organizados 
da sociedade, cinco representantes da população em geral e dois vereadores. Na Região , os 
Conselhos Consultivos Regionais apresentam a seguinte composição: cinco representantes de 
cada APA, um vereador por APA, Secretários Funcionais, Secretário Regional, Secretário Executivo 
de Articulação Política e Secretário de Planejamento. 
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e) Prefeitura Com Você 

 Criado em 1999, o Programa tem como principal objetivo o estreitamento dos 

vínculos de convivência entre o poder público e a comunidade, em atendimento ao 

compromisso de governar a partir das necessidades da população e de investir nas 

prioridades por ela definidas. 

O “Prefeitura com Você” é um braço expandido da ação governamental 

materializado através da prestação de serviços públicos para a população da zona 

rural ou urbana do município, procurando ser mais um elemento impulsionador do 

fortalecimento da organização comunitária e de suas lideranças locais. 

 A operacionalização do Programa “Prefeitura com Você” ocorre através do 

deslocamento do Gabinete do Prefeito e de todos os seus Secretários para uma 

determinada APA, atinge múltiplo objetivo, entre os quais o de ampliar o contato 

entre o poder público e a população. 

 

2.3 O Sistema Municipal de Ensino 

2.3.1 A educação como prioridade  

 O Sistema Municipal de Ensino do Cabo de Santo Agostinho instituído pela 

Lei nº 1920/2000, segundo declara o Gestor municipal, “reafirma o compromisso do 

Município com a autonomia e o fortalecimento do poder local” (Secretaria de 

Educação, 2000, p. 05). 

A instituição desta lei normatiza e regulamenta todo um procedimento já 

instituído e em funcionamento no município. O artigo 5º define que o Sistema 

Municipal compreende: 
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I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 

infantil, criadas e mantidas pelo poder público municipal; 

II - as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

III - a Secretaria Municipal de Educação ou o órgão da administração 

municipal que por ventura venha a substituí-la; 

IV - Conselho Municipal de Educação .  

  

Os textos e documentos institucionais analisados ao longo deste trabalho 

indicam que a educação ocupa uma posição de destaque dentro do quadro das 

prioridades definidas pelo Governo Municipal, e está assim definida: 

 
A educação básica com qualidade tem sido o grande desafio do 
governo municipal, objetivando elevar o nível de escolarização da 
população cabense, o que significa garantir o direito de todo cidadão 
à educação. Esse direito é compreendido numa perspectiva mais 
ampla, o que significa envolver não apenas as crianças e 
adolescentes, mas também os jovens e adultos que não tiveram 
acesso à educação escolar no tempo adequado (Secretaria 
Municipal de Educação,Relatório preliminar do Censo Educacional 
2003, p. 5). 

  

Como fala ilustrativa dessa evidenciada prioridade conferida à educação, 

capturamos fragmento do seguinte discurso:11 

 
(...) É fundamental sabermos que só com a participação da nossa 
sociedade, nós vamos poder consolidar e avançar, visando construir 
aqui em nosso Município um modelo de educação que possa corrigir 
distorções desigualdades, que possa construir consciência, mudar 
mentalidades e combater a condenável e inaceitável desigualdade 
gerada pela exclusão social a que é submetido nosso povo (...) Eu 
creio que seja pela educação, pela mobilização e pela participação 
de todos os cidadãos, cumprindo o papel de fazer a crítica e a 
cobrança, de propiciar o debate, mas também de assumir 

                                            
11 Discurso proferido por Elias Gomes - Prefeito do Cabo Santo Agostinho - por ocasião da solenidade 

de abertura da 2ª Conferência Municipal de Educação - Qualidade Social da Educação Escolar – 
realizada em julho de 2000. 
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responsabilidades, de tornar cada vez mais viva, dentro de nós a 
idéia de que a educação deve ser e é a grande questão deste país e 
deve ser, aqui, no nosso município a grande prioridade, a grande 
questão a ser assumida pelo governo municipal. 

 
 
 Observamos que em vários momentos o gestor reconhece na educação e na 

participação social elementos centrais para avançar numa concepção de sociedade 

que venha romper com os laços de opressão e exclusão, enfatiza ainda que essa 

não é uma tarefa sozinha do poder público; antes disso é uma bandeira que 

pertence e deve emanar da sociedade; as exigências da luta por uma sociedade 

mais igualitária, a tarefa é coletiva. 

Outro aspecto que conseguimos abstrair da fala do gestor é a “crença” que 

deposita na educação, enxergando esta como a chave mestra para alavancar 

mudanças na sociedade, atento ao fato de que estas mudanças advêm primeiro da 

construção de uma consciência crítica e da responsabilidade social. Por isso 

considera a educação prioridade estratégica para o município. 

 

2.3.2 As diretrizes e o Sistema Municipal de Ensino  

 O processo adotado para elaboração da política educacional no Município em 

estudo tomou, inicialmente, como referência os seguintes documentos:  

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável - Cabo 2010 - que no nível 

educacional propõe como diretriz “Ampliação do atendimento e melhoria da 

qualidade do ensino infantil e fundamental, garantindo a universalização do acesso à 

escola à população em idade própria" (1997). 

• Prioridades do Programa de Governo12 - "Escola para Todos; Qualidade do 

ensino em todos os níveis; Erradicação do analfabetismo; Consolidação da Gestão 

                                            
12 Documento síntese da consulta elaborada junto aos diversos segmentos da sociedade para compor 

o Programa de Governo que iria ser submetido a julgamento popular. 
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Democrática - Eleição para dirigentes escolares" (Prioridades para o Cabo Avançar 

mais /2000); 

• Documento síntese com as recomendações da 1ª Conferência Municipal de 

Educação Prof. Paulo Freire, realizada em 1997. 

 

 Com base nos documentos e nos vários debates estabelecidos com a 

comunidade escolar, foram definidos os seguintes eixos estruturadores da Política 

Educacional:  

 

• Gestão Democrática da Educação 

• Qualidade Social da Educação Escolar 

• Combate à Evasão e à Repetência Escolar  

• Erradicação do analfabetismo 

• Universalização do acesso à escola das crianças de 07 a 14 anos e 

ampliação do atendimento à Educação Infantil 

• Informatização da Rede. 

 

 Os eixos estruturadores da Política Educacional  

 
materializaram-se em ações como: valorização do magistério, 
consolidação do processo de gestão democrática nas escolas com a 
eleição para dirigentes e o fortalecimento dos Conselhos Escolares 
e do Conselho Municipal de Educação e instituição do SME; 
estruturação do Núcleo de Avaliação Educacional; progressiva 
extinção do turno intermediário nas escolas; realização do censo 
educacional e do Sistema Busca Ativa zerando o déficit escolar na 
população de 7 a 14 anos  (Secretaria de Educação, Relatório 
preliminar do Censo Educacional, 2003, p. 01) (Grifo nosso). 
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O atendimento escolar 

 O parque escolar do Cabo de Santo Agostinho conta com 89 escolas 

municipais, 12 escolas estaduais e 30 escolas particulares. Atende a um contingente 

de 60.156 alunos; desse atendimento 63% é realizado pela rede municipal, 30% 

pela rede estadual e 7% pela rede particular. Distribuídos pelos níveis de ensino, 

temos a seguinte forma de atendimento: 

Tabela 01: Matrícula das redes municipal, estadual e particular.  

NÍVEIS DE ENSINO DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

  MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULAR TOTAL  
Educação Infantil 3.916 0 1.257 5173 
Ensino Fundamental 27.621 8.285 3.220 39126 
Educação de Jovens e 
Adultos 

3.632 
507 454 4593 

Ensino Médio 900 9.256 790 10946 
Total 36.069 18.048 5.721 59.838 
Fonte: MEC/INEP-2003 

Tabela 02: Função docente por modalidade de ensino 

EJA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 1ª a 4ª 5ª a 8ª EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 1ª 
SEG. 

2ª 
SEG 

SUPLETIVO 
2º GRAU 

ENSINO 
MÉDIO 

176 498 419 06 130 41 05 20 
     TOTAL                                                        1.295 
Fonte: SME/Cabo de Santo Agostinho-2003 

 

 Em relação aos indicadores de aprendizagem, a tabela 03, através de uma 

série histórica, revela que, mesmo havendo uma discreta melhoria do índice de 

aprovação, podemos considerar que ainda são números tímidos, sobretudo se 

observarmos as insistentes taxas de reprovação e de evasão escolar. Este cenário 

encontrado no município em estudo, apesar da centralidade oferecida à política 

educacional, reproduz a grave dicotomia estabelecida no ensino público brasileiro 

entre a dimensão quantitativa e a qualitativa do ensino numa trajetória cuja marca 

ainda são baixos níveis de qualidade na escola pública. 
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Tabela 03: Índice de aprovação, reprovação e evasão escolar no período de 1996 a 

2003 

ANO APROVADOS 
% 

REPROVADOS 
% 

EVADIDOS 
% 

1996 62 25 11,9 

1997 67,5 22,2 10,3 

1998 66,7 21,9 11,4 

1999 71,5 16,5 12 

2000 71,9 16,6 11,5 

2001 76,3 11,7 12 

2002 80 9,5 10,5 

2003 78,0 12,3 9,7 
Fonte: SME/Cabo de Santo Agostinho 

 
 Tais indicadores podem ser melhor compreendidos quando considerados em 

referência à evolução da taxa inicial de matrícula verificada no período de 1996 a 

2003, apresentada a seguir na tabela 04. 

Tabela 04: Evolução da Matrícula por Modalidade de Ensino 

Matrícula 
ANO 

Educação Infantil Ensino fundamental Ensino Médio Educação de Jovens e 
Adultos 

1996  4.124 21.632 462 1.585 
1997 4.547 21.932 768 3.131 
1998 3.680 22.225 868 1.272 
1999 3.701 26.314 904 2.900 
2000 5.565 26.626 698 3.960 
2001 6.494 26.807 640 4.605 
2002 6.110 26.871 659 3.550 
2003 6.274 27.643 900 4.722 

Fonte: SME/Cabo de Santo Agostinho 
 
 Se foi possível para o município universalizar o ensino fundamental, o mesmo 

não aconteceu com os demais níveis da educação básica. O atendimento à 

Educação Infantil e o atendimento à educação de jovens e adultos, apesar da 

significativa expansão que tiveram, reclamam por um redirecionamento da política 

de financiamento no país como forma de garantir esse direito constitucional. 
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 Na faixa etária de 0-6 anos apenas 45% da população é atendida e na 

população de 15 anos e mais 18% ainda não são alfabetizados, considerando ainda 

os baixos índices de escolarização presentes na população jovem e adulta. 

 Esse diagnóstico da situação de escolarização da população foi resultado do 

Censo Educacional, realizado em 2002, que teve como objetivo subsidiar a definição 

de políticas públicas educacionais a curto, médio e longo prazos bem como subsidiar 

o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação. 

 O Sistema Municipal de Ensino conta além da ação formal de escolarização 

com outras iniciativas aqui consideradas como ação complementar à escola: 

 

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

• Cabo Criança e Bolsa Escola; 

• Programa Aprendizes;  

• Programa de Animação Cultural - PROCUCA. 

 

Os desafios  

 Os documentos consultados registram com ênfase os desafios que o Sistema 

Municipal de Ensino precisa enfrentar como forma de avançar para consolidação de 

uma política educacional que possa, em curto prazo, imprimir uma melhor qualidade 

para educação pública. Dentre os desafios apresentados consideramos como sendo 

mais significativos: 

• Extinguir o turno intermediário na rede municipal; 

• Universalizar o atendimento à Educação Infantil; 

• Erradicar o analfabetismo; 

• Ampliar as atividades de arte-educação e informática educacional; 
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• Informatizar a base de dados da Secretaria de Educação. 

   

Além desses desafios, o Município apresenta como perspectivas para serem 

aprofundadas para o biênio 2004-2005 alguns cenários que representam os 

caminhos a serem seguidos para uma melhoria e maior consolidação das ações já 

desencadeadas no Sistema Municipal de Ensino. Os cenários apresentados 

tomaram por referência os eixos estruturadores da política educacional do Município 

e foram assim definidos: 

 

EIXO 1. Erradicação do Analfabetismo e Elevação da 

Escolaridade: 

Estruturar com base nos resultados do Censo, um amplo programa 

de combate ao Analfabetismo e de elevação da escolaridade, 

envolvendo parcerias; Estabelecer parcerias com ONGs, Secretarias 

do Governo Municipal, Instituições, Indústrias, garantindo estágios 

de iniciação e qualificação profissional dos alunos de EJA; Estruturar 

programas de Pré-Vestibular para jovens egressos da escola 

pública; Consolidar e expandir o Segundo Segmento de EJA. 

  

EIXO 2. Universalização do Acesso à Escola das Cria nças de 07 

a 14 anos e Ampliação do Atendimento de Educação In fantil: 

Expansão da Rede – Ampliação – Extinção do Turno Intermediário; 

Manutenção da Rede Física; 

 

EIXO 3. Qualidade Social da Educação Escolar: 

Estruturar Programa de Avaliação Institucional; Estruturar Programa 

de Avaliação de Desempenho dos Professores; Expandir o 

PROCUCA e o APRENDIZES progressivamente para todas as 

Escolas; Instituir a jornada integral em Escolas situadas em áreas de 

maior vulnerabilidade social. Complementar o valor da Bolsa Escola; 

Corrigir a distorção idade-série; Titulação de Professores: 

PROFORMAÇÃO, 03 professores; PROGRAPE, 184 professores. 
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EIXO 4. Combate à Evasão e à Repetência Escolar: 

Realizar seminários regionalizados; Criar núcleo de formação por 

escola; Acompanhar a freqüência escolar mensalmente construindo 

um consistente banco de dados 

 

EIXO 5. Gestão Democrática 

Implementar a Avaliação do Desempenho Docente; Estruturar um 

Programa de Capacitação de Conselhos Escolares; Retomar o 

Programa Educação com Você de forma sistemática; Apoiar a 

Formação dos Grêmios Estudantis (SME/Cabo de Santo Agostinho- 

Relatório de gestão, 2004). 

  

 Os aspectos apresentados e discutidos nesse capítulo traçam um marco 

situacional da opção da gestão político-administrativa e das prioridades adotadas 

pelo município. Estas referências servem como importante fio condutor que nos 

levará, nos capítulos seguintes, a analisar como essas diretrizes, em especial a que 

trata da política educacional de gestão democrática, foram formuladas e 

implementadas. 
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CAPITULO 3 GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR  
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3.1 As Diretrizes da Política Educacional: a ótica dos gestores e a percepção 

dos educadores  

 Tendo demarcado o campo conceitual no âmbito da formulação das políticas 

educacionais e em particular da política de gestão democrática e sua articulação 

com a função social da escola, iremos, agora, nesta sessão, analisar o conteúdo das 

diretrizes da política de gestão democrática orientadoras do Sistema Municipal de 

Ensino, baseada no discurso dos gestores, nos documentos oficiais da Secretaria de 

Educação e na percepção/ótica dos educadores das duas escolas pesquisadas.  

 Buscaremos, portanto perceber os níveis de aproximação e distanciamento 

entre o preconizado nas políticas educacionais e seu momento de implementação 

na escola.  

  O enfoque sobre as políticas educacionais e de gestão democrática 

encontrado nos documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Educação e no 

discurso dos gestores revela um consenso em torno da prioridade que a educação 

assume no contexto das políticas públicas implementadas no município.  

 Essa centralidade da educação em nível local se articula no plano nacional 

com uma crescente responsabilidade dos municípios na gestão das políticas 

públicas, demandando para as cidades uma nova realidade que, ao aportar nos 

governos local, vão ganhando cores e contornos próprios da diretriz política vigente. 

Dentre tantas responsabilidades da esfera municipal, destacamos o processo de 

municipalização do ensino fundamental impulsionado, sobretudo, pela instituição, 

em 1996, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
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Valorização do Magistério - FUNDEF13. 

Neste cenário de desafios encontramos no Município em estudo uma ênfase 

na educação colocando-a como prioridade no conjunto das políticas públicas 

apresentadas para o município. Tal constatação pode ser verificada tanto através de 

documentos, que analisaremos mais adiante, quanto nos discursos do Prefeito, a 

exemplo desse fragmento abaixo descrito14 

 
(...) para construirmos algo novo e positivo, é preciso que seja uma 
ação de ordem coletiva, que envolva todos os segmentos 
interessados e ligados à educação e a um novo modelo de serviços 
públicos (...) o processo de construção e de mudança que a 
realidade exige de nós, quer seja mudança de nossa postura, quer 
seja mudança dos nossos pontos de vista e da maneira de fazermos 
as coisas, não pode ser somente uma ação do Governo Municipal 
(...) temos que fazer um processo reflexivo de debate e discussão 
para que possamos nos entender dentro do contexto novo e 
diferente em que o mundo vive. (...) O conhecimento escolar deve 
ser pensado à luz da realidade do presente, à luz das necessidades 
do cotidiano do nosso povo e da nossa juventude (...) mas é preciso 
compreender que este processo só será possível se estiver sob uma 
orientação política que coloque a democracia em plano de destaque. 

 

 

 O discurso ora transcrito nos revela uma direção política que toma a 

participação e a ação coletiva no município em estudo como fio condutor para o 

enfrentamento dos desafios na promoção das mudanças necessárias na realidade 

instalada. Tal concepção pode ser traduzida no significado social que é atribuído à 

educação e pelo elevado destaque que confere à democracia. 

 As diretrizes emanadas do Governo Municipal, formuladas nos vários fóruns 

                                            
13 Lei nº 9424 de 24 de dezembro de 1996. Sobre o assunto consultar: Maria do Socorro Valois Alves. 

Financiamento da educação: o FUNDEF e a valorização do magistério nas municipalidades. Recife, 
2001. Manual de Orientação do Fundef. Brasília, maio de 2003. 

14 Fragmento do discurso proferido pelo Prefeito Elias Gomes na solenidade abertura da 1ª 
Conferência Municipal de Educação Professor Paulo Freire – Qualidade de Ensino: arte, educação 
e cidadania, realizada no período de 27 a 30 de novembro de 1997. 
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educacionais15, foram ganhando materialidade nas ações implementadas pelo 

Sistema Municipal de Ensino. Assim a Gestão Democrática Escolar na rede 

municipal de ensino se difunde a partir da seguinte perspectiva: 

 
A implementação da gestão democrática no universo sóciopolítico em que 
se situa a escola, de fato, só passa a ter um valor significativo se não se 
limitar apenas em corporificar a democracia no ambiente escolar, mas 
transpor os seus muros na perspectiva da democratização da sociedade 
da qual ela própria faz parte. (...) Construir e consolidar a gestão 
democrática escolar exige, muito mais que vontade e disposição dos/das 
educadores/educadoras e dos poderes públicos, muito embora esses 
aspectos sejam de grande valia, todo um aparato de mecanismos de 
democratização, tanto de natureza jurídica quanto política 
(SME/Ampliando a Gestão Democrática – Eleições Diretas para 
Dirigentes Escolares, 2004, p. 8). 

  
 
 A relevância atribuída à Gestão Democrática Escolar, na política educacional 

do Cabo de Santo Agostinho, identificada no discurso do Prefeito ou nos 

documentos oficiais, quando percebida sobre a ótica dos professores e professoras 

entrevistados/as nos parece perder a centralidade. Tal constatação resulta da 

análise dos dados da pesquisa (mais precisamente do item 27 do roteiro orientador 

das entrevistas) que teve a intenção de abstrair do universo dos professores a idéia 

força predominante entre os mesmos em relação à política educacional. 

 

• O foco da gestão democrática na ótica dos professor es e professoras 

 O item 27 do roteiro de entrevistas disponibilizou para o professor/a oito 

itens16 sobre a política educacional do Cabo de Santo Agostinho, onde o/a 

professor/a deveria escolher três, por ordem de prioridade, que na sua opinião 

                                            
15 Os fóruns a que nos referimos dizem respeito às Conferências Municipais, Reuniões do Conselho 

Municipal de Educação, Plenárias para elaboração da sistemática da eleição para dirigentes 
escolares, entre outros. 

16 Itens oferecidos como opção de escolha para os professores: 1) Universalização do acesso à 
escola das crianças de 07 a 14 anos e ampliação do atendimento na Educação Infantil e Educação 
de Jovens e Adultos; 2) Qualidade social da educação escolar; 3) Valorização do magistério; 4) 
construção e ampliação de escolas; 5) combate à evasão e à repetência escolar; 6) Gestão 
democrática na educação; 7) Instituição do Sistema Municipal de Ensino (Lei 1920/2000); 8) 
Erradicação do analfabetismo. 
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melhor traduzissem a política educacional instituída. Tanto na escola “A” quanto na 

escola “B” o item escolhido como prioritário pelos professores foi a Universalização 

do acesso à escola das crianças de 7 a 14 anos e ampliação do atendimento à 

Educação Infantil e Jovens e Adultos. 

 Em relação ao item “Gestão democrática na educação ”, este teve uma 

discreta variação de uma escola para outra. Na escola “A” dois professores a 

consideraram como primeira opção, dois como segunda e três como terceira opção. 

Na escola “B” apenas um professor considerou o item como primeira opção, dois 

como segunda e dois como terceira opção. 

 Essa percepção diluída ou difusa sobre as diretrizes de Gestão Democrática 

implementadas na rede pode resultar, dentre outras causas, da fragmentada ou 

escassa participação dos professores nos espaços de formulação das políticas, pois 

quando solicitados a falar sobre sua participação nos momentos de formulação e 

deliberação sobre a Política Educacional parecem não se recordar dos momentos 

em que participaram dos debates, situação que podemos verificar no que nos dizem 

os professores: 

 
(...) eu participei de alguns encontros... mas não lembro do 
momento... eu lembro das conferências... ano passado quando os 
chilenos vieram, a troca de experiência. (P4, escola ”B”). 
 

Tem as reuniões. Ah! São tantas que eu nem... Eu participo de 
várias reuniões que tem lá de formação, de alguns projetos que vão 
fazer, ah! Eu não lembro assim não (P1, escola “A”). 

 
 

 Se por um lado constatamos nos depoimentos acima um nível de 

desmotivação, pela participação nos fóruns que discutem e formulam a política de 

gestão democrática, constatamos também que a temática não está presente na 

agenda da formação continuada dos professores; é como se uma não fizesse parte 
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da outra, essa dicotomia é possível de ser percebida no que afirma o professor: 

 

“Eu participei de uma reunião, puramente lingüística voltada para 
minha área. Só (P6, escola”B”). 
 

 Ou ainda, 

eu participo mais das capacitações, a formação continuada e aquela 
escolha do livro (...) a formação ela envolve cada mês uma área, 
para mim é importante por esse motivo, porque a gente escuta 
sugestões, é como trabalhar até o próprio exercício, exemplo de 
jogos  (P9, escola “B”).  

 

Tal constatação evidenciada na fala dos professores ratifica um viés existente 

na escola pública, pois limitar  

 
a educação escolar apenas à sala de aula ou unicamente aos 
conteúdos convencionais das matérias e disciplinas é laborar em 
erro que pode comprometer irreparavelmente a compreensão desse 
conjunto de relações sociais (...) Há todo um conjunto complexo de 
relações, rotinas, fatos interesses, concepções de mundo, enfim 
toda a vida na escola que interfere no tipo de educação que está 
sendo propiciada a cada aluno, que determinará em graus variados 
a própria qualidade de sua formação (PARO, 2001, p. 34-35). 

 

 As questões aqui pontuadas e refletidas reforçam a importância e a 

necessidade da amplitude e do horizonte que um processo de formação precisa 

proporcionar como forma de possibilitar aos professores transitarem de sua 

realidade mais imediata – a sala de aula – para apropriação de temas e contextos 

que lhes permitam incorporar-se ao debate que dá contornos e define o que deve 

acontecer na escola. Propiciar condições e participar dos espaços de debate e 

formulação da política educacional representam a condição fundamental para que se 

fortaleça a ponte que facilitará o trânsito entre o plano das concepções das políticas 

e o que efetivamente acontece no chão da escola. 
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Neste sentido expressamos nossa concordância com Paro (2001, p. 31) 

quando afirma que 

 
sem a confiança e o empenho dos que fazem o ensino, não é 
razoável esperar qualquer êxito das soluções e propostas que são 
apresentadas pelos que elaboram e estudam as políticas 
educacionais. 

 

 Partindo desta perspectiva, diminuir a hierarquização entre o plano da 

concepção e o plano da execução das políticas educacionais para um consistente 

sucesso das iniciativas é uma constatação elementar. 

Todavia, ao analisar a fala dos professores entrevistados percebemos uma 

insistente dicotomia nessa relação: parece que o espaço da escola não se constitui 

num ambiente onde também seja necessário discutir o conteúdo da formulação da 

política educacional. Esta é uma relação que nos desafia. Construir meios e 

estratégias que reduzam essas distâncias e que a escola e seus sujeitos sejam não 

apenas o fim, o momento da materialização, mas seja também meio para interferir 

no conteúdo da formulação das políticas educacionais! 

Nesse sentido, parece-nos pertinente como forma de contextualizar esta 

reflexão, no âmbito da pesquisa realizada, observar o depoimento deste dirigente 

escolar quando solicitado a falar sobre sua participação no processo de formulação 

da política educacional no município através dos fóruns instituídos: 

 
Eu acho que já fui convidada, mas não estou lembrada... algumas 
reuniões... Eu não lembro... São tantas reuniões... já participei de 
várias (P7 escola B). 

 

 Este mesmo dirigente, quando comenta sobre o programa de formação 



 76

continuada para dirigentes17 escolares, expressa uma vaga e diluída opinião sobre o 

mesmo. Embora reconheça a importância dessa atividade e afirme dela participar, 

revela 

 
Tem mas não to lembrada não, falam tanta coisa... eu não gravo 
tudo não. (silêncio) (P7 B) 

 

 Em outra escola, mas sobre o mesmo assunto, a questão é percebida sobre 

um enfoque diferenciado, anunciado da seguinte forma: 

 
Aconteceram as conferências Municipais, teve aquele trabalho do 
Busca Ativa, que foi organizado para universalizar o ensino 
fundamental, que nós de fato participamos, nós fomos convocados e 
a gente discutiu muito essa questão, foram dois momentos que 
considero muitos ricos... assim (P5, escola B). 
 

 

 Nesta prática dicotomizada, evidenciada aqui por um certo descompasso 

entre a percepção dos gestores (Governo municipal, Secretaria de Educação) e o 

que expressa os dirigentes escolares e os professores, começamos a constatar que 

essa via, que deveria ser de mão dupla, está obstruída. Explicitando a metáfora 

utilizada, o que predomina com maior freqüência é um movimento único: o que se 

formula, o que se debate sobre política educacional em nível central tem pouca 

resposta daqueles que efetivamente fazem o cotidiano escolar. Esse equilíbrio, este 

fluxo, portanto, ainda está por ser construído. Ao definir que a 

 
autonomia da escola envolve uma permanente articulação entre os 
diversos segmentos que compõem a unidade escolar, numa 
perspectiva (co) gestionária, tendo sempre como foco os interesses 
coletivos da sua comunidade, e isso não significa um desligamento 
da instituição escolar com a política educacional emanada pelo 
órgão gestor central (SME/Ampliando a Gestão Democrática – 
Eleições Diretas para Dirigentes Escolares, 2004 p. 34).  

 

                                            
17 A Secretaria de Educação estruturou um programa de formação continuada para dirigentes 

escolares com reuniões mensais e um conteúdo programático definido com base na necessidade e 
na sugestão dos próprios dirigentes escolares. Ver programação em anexo. 



 77

A Secretaria Municipal de Educação formula corretamente, no nosso 

entendimento, o relacionamento a ser estabelecido entre o órgão central e a unidade 

escolar. Todavia, a lacuna ou a ausência dos educadores nos espaços de 

formulação e decisão da política educacional pode representar um comprometimento 

da dialogicidade necessária para existência dessa relação. 

 Reconhecer a ênfase do governo municipal no processo de formulação das 

políticas educacionais e de modo particular a política de gestão democrática e, 

também, percebendo um certo descompasso nestas concepções e o constatado, 

através dos depoimentos, na vivência escolar pelos educadores, não nos impede de 

realçar que a experiência ora estudada se inscreve dentro de um movimento que 

amplia de forma significativa e é indutor de estímulo à participação da população na 

tomada de decisões. 

 Há, sem dúvida, no Município um forte apelo à participação e construção 

coletiva de políticas públicas. Contudo, vamos avançar nossa análise e investigação 

no sentido de explicitar as estratégias e mecanismos adotados bem como o grau de 

repercussão dessas políticas nas duas escolas pesquisadas no momento de sua 

ressignificação, de sua implementação. 

Fechando a presente seção que buscou discutir a ótica dos gestores e dos 

professores sobre as diretrizes da política educacional, observamos entre os vários 

educadores entrevistados que há uma tendência em seus discursos, que ainda pode 

ser provisória em função de outras variáveis que ainda vão ser estudadas ao longo 

deste trabalho, de minimizada participação nos espaços de debates e formulação 

das políticas educacionais formalmente instituídos no âmbito do Sistema Municipal 

de Ensino. 
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3.2 Os Mecanismos de Gestão Democrática Participati va instituídos pelo 

Sistema Municipal de Ensino: o que aproxima e o que  distancia os 

educadores? 

A opção por uma Gestão Democrática Participativa adotada pelo Governo 

Municipal levou à concepção de um modelo de gestão que definiu como centralidade 

a permanente articulação e parceria com os diversos setores da sociedade civil. Na 

educação, esse princípio foi traduzido na definição de uma política educacional que 

estabeleceu como compromisso político e social a gestão democrática educacional 

tanto quanto à universalização e qualidade do ensino. 

 No âmbito da política educacional os mecanismos de gestão democrática 

instituídos pelo governo municipal privilegiaram a participação da sociedade nas 

definições e deliberações da política educacional, bem como o fortalecimento das 

instâncias deliberativas no interior de cada escola. A partir de um processo de 

escuta e participação, o desenho da gestão democrática escolar foi ganhando 

contornos mais definidos e os instrumentos, aos poucos, foram sendo 

operacionalizados. Entre eles ganha destaque nesse cenário, inicialmente, a 

Conferência Municipal de Educação, os Conselhos Esc olares e o Sistema 

Municipal de Ensino . Sem dúvida, o grande debate em torno da democratização da 

gestão escolar aliado às conquistas obtidas no âmbito da legislação educacional 

vigente no país foram elementos indutores e impulsionadores para que essas 

práticas fossem ganhando materialidade no município. 

Ressaltamos, todavia, que as conquistas presentes na legislação não 

garantem, por si só, a efetividade nem a vivência das práticas democráticas, pois, 

como destaca Silva (2002, p. 71), 
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(...) nada confirma, na prática, que este desejo de participar esteja 
em estado de prontidão, ansioso por manifestar-se à primeira 
oportunidade que ocorra. Ao contrário a experiência demonstra que 
a participação é fruto de um processo de gradativa libertação de 
esquemas individuais, paternalistas, burocráticos e não 
espontaneamente em uma sociedade como a nossa, cuja tradição é 
mais de antiparticipação do que de envolvimento efetivo e autêntico 
das pessoas.  

 

 O contexto histórico resultante do que observa Silva (2002) nos leva a 

constatar, sem dúvida,  a existência de modelos de gestão que se orientam por 

práticas verticalizadas sem prestigiar as ações que favorecem a interlocução, a 

participação da população na tomada de decisões e no controle social. 

Assistimos, contudo, a um crescente número de Municípios no Brasil que tem 

buscado inovar sua forma de atuação, incentivando a presença e participação da 

população nos espaços de decisão das políticas públicas, decorrendo daí uma 

relação que fortalece, robustece e eleva o nível de organização e participação 

política da sociedade, sabendo-se que essa condição precisa necessariamente 

contar com gestores motivados política e tecnicamente, dispostos a construir uma 

nova relação com a população, particularmente com a comunidade escolar18, 

relação essa que aponta no caminho da emancipação das pessoas. 

 A experiência vivenciada no município em estudo indica existir ali um 

crescente grau de interesse pelos gestores em implementar medidas que estimulem 

e oportunizem espaços mais horizontalizados de interlocução entre governo e 

sociedade. Todavia, a resposta obtida em termos da participação mais efetiva da 

população, apesar de se registrar uma ampla mobilização e participação, parece 

estar ainda a transitar para um pólo mais consistente. 

 Mesmo reconhecendo que a legislação por si só não garante sua 

aplicabilidade, o município cuidou de consolidar os mecanismos de gestão 

                                            
18 Professores, pessoal técnico-administrativo, pais de alunos e comunidade. 
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democrática construídos coletivamente, fazendo-os figurar na Lei Municipal nº 

1920/2000, onde destacamos, no Título V, art. 10º, o que melhor simboliza a 

centralidade que a gestão democrática assume no conjunto das políticas 

educacionais, pelo menos do ponto de vista da legislação, implementadas pelo 

Município: 

O Sistema Municipal de Ensino (SME), além de outros mecanismos 
previstos em lei ou instituídos pelo Poder executivo, contará com os 
seguintes instrumentos de integração da escola com a sociedade: 
I – A Conferência Municipal de Educação; 
II - O Conselho Escolar; 
III- Conselho Municipal de Educação nos termos da lei; 
IV - Eleição para dirigentes das instituições de ensino mantidas pelo 
município 

 

 Seguindo uma linha de aprofundamento da autonomia do poder local, o 

governo municipal busca superar os limites de uma cultura de subordinação e tutela 

a que foram submetidos os municípios, amparando-se no que preconiza o artigo 211 

da Constituição Federal, ou seja, “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino“ no que 

faculta a Lei nº 9394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no seu art. 

11, define que os Municípios incumbir-se-ão de 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições 
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e 
aos planos educacionais da União e dos Estados; 
 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;  
 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 
seu Sistema de Ensino; 
 
V - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 
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 E ainda pelo que orienta o capitulo II. art. 65 da lei Orgânica Municipal: 

 

a participação popular na administração pública direta, indireta e 
fundacional dar-se-á na formulação das políticas e diretrizes de ação 
pública, na elaboração das leis de diretrizes gerais e de seus planos 
de aplicação e na fiscalização e no controle das ações 
administrativas. 

 

 O município opta pela instituição do Sistema Municipal de Ensino, Lei nº 

1920/2000. Para a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação no parecer nº 5/97, a instituição dos Sistemas municipais de ensino  

 
representa uma saudável inovação. Entendeu que essa iniciativa 
incorporava a tônica da descentralização19 no atendimento e na 
gestão da educação escolar sem, no entanto, descurar das 
responsabilidades bem definidas para cada uma das esferas do 
poder público (SME/Cabo de Santo Agostinho, 2001, p. 9). 

 

 Ao instituir o Sistema Municipal de Ensino, o gestor20 garante que 

 
(...) o município reafirma seu compromisso com a autonomia, o 
fortalecimento do poder local, ao tempo que oferece à população 
mais um instrumento de controle social educacional e orienta a 
tomada de decisões para o desenvolvimento da qualidade de ensino 
da escola pública municipal (Sistema Municipal de Ensino/ Cabo de 
Stº Agostinho, 2001, p. 5). 
 

 
 A decisão política de optar pela instituição do Sistema Municipal de Ensino 

(SME) expressa a clareza e o lugar de destaque que o município atribuiu aos 

mecanismos de gestão democrática. A fala do prefeito do Município, mais uma vez, 

expressa o desejo de consolidar instâncias que favoreçam níveis mais aprofundados 

de participação e controle social da população na definição e implementação das 

políticas públicas. No caso específico da instituição do SME, o município avança na 

                                            
19 Já presente na Constituição de 1988, que conferiu aos municípios a posição de entes federativos 

dispondo de recursos próprios, com poder decisório e de administrar de acordo com o ordenamento 
jurídico em vigor. 

20 Fragmento do texto de apresentação do Prefeito Elias Gomes para a Lei nº 1920/2000. 
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perspectiva de consolidar a autonomia municipal uma vez que o SME é o 

instrumento que possibilita estabelecer uma relação mais horizontal com as outras 

esferas do poder público através do regime de colaboração, só possível aos 

municípios que tenham Sistema Municipal de Ensino nos termos do que define a 

legislação educacional vigente. 

 Vejamos então, agora, de modo mais particular, as especificidades no 

exercício da implementação de cada um dos mecanismos constantes da lei 

1920/2000. Tal análise irá nos conduzir a uma aproximação das inferências 

necessárias para construir as respostas ao que se questiona neste trabalho sobre o 

trajeto das políticas de gestão democrática educacional, desde seus fóruns de 

formulação até sua materialidade no interior da escola, mediada pelos educadores. 

 

3.2.1 Conferência Municipal de Educação 

 A Conferência Municipal de Educação, espaço colegiado de formulação das 

diretrizes da política educacional e de avaliação de sua implementação, foi realizada 

a cada dois anos e conta com a participação de delegados representantes das 

entidades da sociedade civil, dos poderes Executivo e Legislativo e de todos os 

integrantes da comunidade escolar. 

 Desde o início da gestão, em 1997, foram realizadas três Conferências 

Municipais de Educação: “1ª Conferência Municipal de Educação prof. Paulo Freire – 

Qualidade de ensino: arte, educação e cidadania” (1997); “2ª Conferência Municipal 

de Educação prof. Paulo Freire – Qualidade Social da Educação Escolar” (2000) e 

“3ª Conferência Municipal de Educação prof. Paulo Freire – Educação para inclusão 

social” (2002). 
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 Para explicitar a dinâmica da Conferência Municipal de Educação vamos 

utilizar trecho do discurso do professor quando fala sobre os mecanismos que a 

Secretaria de Educação utiliza para formulação da política educacional. Para este 

professor o destaque fica com a Conferência, descrevendo-a da seguinte forma: 

 

Primeiro tem as pré-Conferências por área, e ai são discutidos os 
temas né, que serão abordados na conferência, o que é que nós 
gostaríamos de fato de levar para conferência, o que é que é 
importante discutir, o que é a gente ta precisando discutir. Também 
nas pré não são apenas os que fazem educação, mas todos que 
estão inseridos dentro do princípio, de outros segmentos: 
comunidade, igrejas outros segmentos sociais, isso é bem 
importante. E lá na conferência existe o debate, primeiro nas 
oficinas onde agente discute sistemas de maneira mais objetiva, 
para depois se levar para plenária e faz a votação (P5 Escola A). 

 

 Este depoimento, no qual o professor define a sistemática das conferências, 

revela ser esta um mecanismo reconhecido como fértil espaço para o debate relativo 

às políticas educacionais no Município; embora não tenha o mesmo reconhecimento 

pelo conjunto dos educadores,mas  os que a citam atribuem-lhe elevado destaque, 

quando explicitam domínio da sua dinâmica e dos seus objetivos. 

 Para este outro professor, a Conferência também foi lembrada como um 

importante espaço de interlocução: 

 
Foi a conferência, esse foi o único que eu participei, que eu tive 
conhecimento, mas eu acredito deve ter ocorrido que outros, mas eu 
achei muito importante isso, por que lá foram discutidos questões de 
políticas públicas relacionadas à educação é, quest ões que nós 
professores podemos ter acesso, coisa que na sala d e aula, a 
gente não teve acesso, e sse trabalho, inclusive, eu acho que 
deveria continuar (Grifo nosso) (P6, escola A). 

 

 Consideramos importante realçar nesse depoimento a percepção do 

professor em relação às temáticas discutidas, mas que não fazem parte do seu 

cotidiano escolar, tendo sido o momento da conferência um espaço para dialogar 



 84

com temas pertencentes ao universo educacional, embora ausentes do debate na 

escola. 

 Este outro depoimento enfatiza que a conferência foi importante uma vez que 

 
a partir daí que se trabalha algumas ações decididas pela 
comunidade, com entidades (...) o município procura trabalhar em 
cima daquilo que foi votado, se eu não me engano a eleição de 
diretores saiu da conferência (P9, escola B). 

 

 Mesmo sendo um dos principais espaços de formulação da Política 

Educacional, registramos que do universo dos 18 professores entrevistados, a 

referência a esta instância foi verificada em apenas 6 professores, sendo que em 

dois casos ocorrem apenas umas breves citações, revelando uma tênue lembrança 

da ação enquanto evento e também distanciamento do foco: 

 
(...) eu já participei do congresso de educação...ou conferência? (P8, 
escola B), 
 

ou ainda, 

 
Já participei da Conferência de Paulo Freire (...) a gente aprende 
muita coisa para passar para nossos alunos e até a gente cresce 
cada dia mais, né? (P8, escola A). 

 

 Sobre a perda de foco (ou ausência dele), lembramos que o objetivo da 

Conferência Municipal de Educação21 é 

 

discutir e propor diretrizes, metas e ações que contribuam para o 
aprimoramento do Plano Municipal de Educação,vislumbrando, 
através da participação, novos paradigmas de relações, na 
perspectiva de construção do poder local (SME/Cabo de Stº 
Agostinho, 1997, p. 12). 
 

 Em um outro momento apresenta também como sendo seu objetivo  

 

                                            
21 Regimento interno da 1ª conferência municipal de educação (SME, 1997). 
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avaliar as proposições da segunda Conferência Municipal de 
Educação, bem como discutir e propor novas metas e ações na 
perspectiva da construção do Plano Municipal de Educação e da 
inclusão social22 (SME/ Cabo de Santo Agostinho, 2002, p. 9). 

 

 A Conferência Municipal de Educação pela amplitude que tem, pelo 

significativo número de pessoas que mobiliza, desde seu planejamento até a 

indicação dos delegados23 que dela participam, é, sem dúvida, um mecanismo 

legítimo que avalia e propõe iniciativas no campo das políticas públicas para 

educação. Todavia, nos parece que seu pleno domínio, ou pelo menos seu grau de 

importância ainda não é percebido e/ou assimilado entre aqueles que estão no dia-

a-dia do fazer pedagógico. 

 Esta evidência, apresentada no cenário acima, é reveladora de que o espaço 

de formulação da política educacional ainda é um ambiente distante e de certo modo 

inóspito para o grupo de educadores que fizeram parte da pesquisa. Desta forma, 

nos parece legítimo observar mais uma vez o hiato existente entre as instâncias de 

formulação da política educacional e as escolas; esse descompasso fica evidenciado 

na medida em que registramos na fala da maioria dos professores entrevistados a 

ausência ou pouco conhecimento dos objetivos e finalidades a que se propõe a 

realização de uma Conferência Municipal de Educação. 

 Há de modo implícito nos discursos dos professores uma tendência em 

privilegiar o espaço onde atuam, a realidade imediata parece ser o que mais 

interessa. A sua escola e a sua sala de aula são espaços do domínio, enquanto as 

macro questões parecem secundarizadas, estão distanciadas dos outros espaços de 

inserção político-social. Basta lembrar que 16 professores afirmaram não ter nenhum 

                                            
22 Regimento interno da 3ª Conferência Municipal de Educação (SME, 2002). 
23 Cada conferência inscreve cerca de 500 delegados, os quais são escolhidos em 04 pré-

conferências. Do total dos delegados inscritos, 337 são representantes dos educadores das redes 
municipal (310), particular e estadual (27) (Referências obtidas do relatório da 2ª Conferência 
Municipal de Educação, 2000). 
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tipo de relação político-partidária, nem como filiado, nem como militante, nem como 

simpatizante. Dos 18 entrevistados, 15 revelaram também não ter nenhuma relação 

com organismos da sociedade civil organizada. 

 Esta percepção dos sujeitos que respondem mais diretamente pela 

materialização das políticas públicas no chão da escola se confronta com a condição 

que põe a unidade escolar sujeita às mudanças que se processam no ambiente 

exterior a ela, mas também traz um potencial para promover mudanças, uma vez 

que ela própria é parte desse macro social. Sobre esse aspecto é coerente lembrar 

Silva (2002), quando nos alerta para a existência de uma tendência que minimiza o 

papel da educação como impulsionadora de transformações, destacando que “as 

mudanças na escola ocorrerão somente quando já estiverem concretizadas na 

sociedade mais ampla” (p. 44). 

 Ao concluirmos a análise sobre a percepção em relação à Conferência 

Municipal de Educação como instância da gestão democrática instituída a partir de 

1997 no Cabo, vamos tecendo uma compreensão que parece confirmar nossas 

ponderações iniciais: a existência de uma minimizada apropriação dos objetivos e 

finalidades, instâncias e mecanismos de gestão democrática instituídos na rede 

municipal de ensino. Na seqüência da nossa análise, vamos perceber se esta 

tendência vai se confirmando ou se encontraremos outros caminhos explicativos 

nessa relação dicotomizada do processo de formulação e implementação das 

políticas educacionais. 

 

3.2.2 Conselho Escolar e Conselho Municipal de Educ ação 

 Um outro mecanismo de participação da escola com a sociedade 

estabelecido pelas políticas públicas de educação no município é o Conselho 
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Escolar. O mesmo deve ser 

 
instituído em cada estabelecimento de Ensino com a participação de 
representantes de todos os setores da respectiva comunidade 
escolar, desde que aprovados pela maioria de dois terços (2/3) de 
seus membros integrado por outros órgãos ou entidades que atuam 
no campo educacional (Lei 1920/200, art. 10º). 

 

 A instituição dos Conselhos Escolares está alinhada à diretriz governamental 

que orienta a política de democratização da gestão concebida sob o seguinte 

enfoque: 

 

(...) focalizada como um princípio básico à gestão democrática, 
definida pelo governo, firma a democracia e aponta para avançar na 
dimensão participativa como condição para assegurar a qualidade 
da educação e do ensino, criando-se assim, vários canais de 
participação popular, tais como: Conselhos Setoriais, Conselhos 
Consultivos, Fóruns governamentais, os Programas Prefeitura Com 
Você e Educação com Você e Orçamento Participativo. Esse 
modelo descentralizado traduz um caráter democrático, em que o 
cidadão tem o direito de decidir sobre os destinos de sua cidade, 
recuperando sua auto-estima e cidadania, surgindo,dessa forma 
uma nova consciência da participação (SME/Os Conselhos 
Escolares fortalecendo a Gestão Democrática da Educação, 2004, 
p. 1). 

 

 A gestão democrática escolar tem sido uma prática indutora de mudanças e 

tem possibilitado através de um amplo e fértil debate uma provocação e a 

desestabilização das relações fortemente hierarquizadas que marcaram por séculos 

relações de poder e mando no interior da escola. A exigência de uma nova relação 

através da qual a escola vai sendo impelida a considerar no âmbito de suas 

deliberações os interesses dos diversos segmentos ali representados propõe a 

necessidade de cultivar um ambiente que favoreça o diálogo, a escuta e a tomada 

de decisões colegiadas. 

 O Conselho Escolar é, então, o mecanismo que, no novo ordenamento legal, 

favorece a atuação dos sujeitos na perspectiva de uma escola que potencialize no 
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seu interior a experiência de iniciativas que possam vir a demandar um conjunto de 

práticas que respondam por relações baseadas na cooperação, na solidariedade, no 

respeito ao contraditório, enfim, que favoreçam a emancipação das pessoas. Mais, 

ainda que essa prática possa ser a ponte que tire a escola do seu isolamento, 

fazendo-a perceber-se como parte constitutiva dessa realidade política, social, 

cultural e econômica, ou seja, da totalidade social. 

 A clareza da diretriz de democratização da gestão democrática no Governo 

Municipal levou a Secretaria Municipal de Educação a estabelecer, a partir de 1988, 

uma política de estruturação e fortalecimento dos Conselhos Escolares em todas as 

escolas da Rede Municipal de Ensino. Como expressão da prioridade atribuída à 

política de Gestão Democrática, a Secretaria Municipal de Educação incorporou, em 

2001, à sua estrutura organizacional uma instância com função exclusiva para, em 

articulação com os outros órgãos do Sistema de Ensino, acompanhar, promover e 

estimular as recomendações advindas dos vários fóruns de formulação da política 

educacional para implementação pelo Sistema Municipal de Ensino. 

O cenário resultante desta iniciativa ao tempo em que ampliou o número de 

conselhos escolares - das 90 escolas existentes, a Secretaria Municipal de 

Educação registra ter instituído e atuando 53 conselhos escolares (SME/Os 

Conselhos Escolares fortalecendo a Gestão Democrática da Educação, 2004, p. 1) – 

definiu uma política de formação continuada para conselheiros cujas experiências 

foram socializadas em um Seminário realizado em dezembro de 200324. 

 Dentre os mecanismos de participação e ação colegiada, Conselho Escolar é 

aquele que se encontra mais próximo do professor, onde possibilitaria uma ação 

mais orgânica no cotidiano escolar. Embora não tendo a mesma clareza e força 

                                            
24 O Seminário contou com a participação de escolas que apresentaram suas experiências. 
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sobre a idéia e funcionamento dos espaços de decisão colegiada encontrados nos 

documentos da Secretaria Municipal de Educação, percebemos uma certa 

identidade do professor com esse espaço de participação. Ao se referir ao 

funcionamento do Conselho Escolar da sua escola, o educador expressa uma 

avaliação positiva, pois o considera 

 

Muito atuante, ta sempre por dentro de todos os assuntos da escola, 
não existe nada que passe desapercebido dos membros, ta todo 
mundo assim bem atuante, o que surgir na escola, em todas as 
áreas nós estamos por dentro, estamos prontos a ajudar em 
qualquer eventualidade (P1 ,Escola A). 

 

ou ainda, 

 
O Conselho Escolar aqui da escola é muito atuante, ele intervém nas 
questões não só escolar como também sócio-cultural do alunado, ... o 
Conselho Escolar se preocupa muito também com a questão dos pais 
de alunos, algum problema que eles percebem nos alunos eles vão é.. 
procurar ...como é que se diz saber por que o problema daquele 
aluno, saber o ta gerando aquilo, questões até extras certo? Eles vão 
além, isso também em relação a familiares, da comunidade em geral 
aqui o Conselho Escolar ele é muito ativo, muito atuante (P2, Escola 
A). 
 

 Percebe-se nos professores desta escola (A), através dos seus discursos, 

que existe uma certa linearidade, um certo padrão avaliativo sobre o papel e 

funcionamento do Conselho. Embora expressando ainda algumas lacunas sobre o 

papel do Conselho, constata-se, neste caso, que a prática instituída consegue 

aparecer no discurso do professor; o Conselho Escolar consegue de certa forma 

figurar como um mecanismo presente e incorporado à rotina escolar, e é assim 

concebido: 

 
Participativo... Muito comprometido com as questões escolares e 
das mais diversas dimensões porque não se fala apenas de questão 
financeira, mas de questão pedagógica de todos os aspectos, acho 
que de tudo compreende a escola o conselho escolar participa muito 
com relação a isso, ele discute, ele opina, ele decide, é bem 
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participante nesse sentindo, e o que mais me chama atenção no 
conselho escolar, é que durante esses anos que estamos na escola 
houve mudança nos componentes do conselho, mas o conselho em 
si nunca mudou, sempre as pessoas que entraram foram pessoas 
participativas, muito comprometidas (P5, escola A). 
 

 Como se sabe, as políticas educacionais quando aportam na escola tendem a 

variar sua eficácia em grau e intensidade a depender da forma como os sujeitos que 

ali estão atuando e interagindo a incorporam ao seu cotidiano e prática escolar. 

 Neste sentido, observamos movimentos diferentes na forma como as escolas 

pesquisadas se posicionam frente à atuação do seu Conselho Escolar. Se na escola 

“A” tem-se um discurso mais consistente e mais linear sobre o papel e 

funcionamento do Conselho Escolar, na escola “B” essa clareza e assertiva em 

relação ao Conselho Escolar não conta com a mesma percepção e convergência 

verificadas na primeira. 

 Ao analisar a prática do Conselho Escolar, este professor deixa evidenciado 

nela existir um grau de insatisfação, localizando sua crítica no campo da 

organização e participação: 

 
Ela é razoável, é boa, poderia ser melhor... É assim, questão de 
reunião... Por exemplo, tem calendário mensal, mas tem mês que 
essa data passa e a equipe assim parece que esquece de convidar, 
parece que não dá importância, por exemplo, setembro não teve 
nenhuma reunião...Agora eles marcam em cima da hora, fiquei 
sabendo hoje dessa reunião amanhã...(P9, escola B). 

 

 Outro professor, apesar de acrescentar uma ponderação sobre a relação 

estabelecida entre a direção da escola e o Conselho Escolar, apresenta avaliação 

similar ao de seu colega: 

 
Na medida do possível ele está caminhando. Temos reuniões todo 
mês e ai discute assuntos que tenham haver com Conselho Escolar, 
envolvendo a escola, de um modo geral.  
O Conselho para caminhar bem tem que ter um acerto viável, pois 
os dois têm o mesmo objetivo: trabalhar em comum com os alunos, 
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com o corpo docente da escola, então tem que ser um momento de 
negociação em que ambas as partes possa se dar bem, atualmente 
nessa escola é bom. Tinha alguns entraves, mas os entraves foram 
feitos para gente destrinchá-los (P8 escola B). 
 

 Mesmo entre aqueles professores que reconhecem no Conselho Escolar uma 

instância de importante atuação na escola, parecem não se sentir sujeitos também 

integrantes daquela instância, pois uma vez eleito seu representante cabe a este 

responder pelo Conselho; exemplo dessa atitude é o depoimento abaixo transcrito: 

 
È um Conselho participativo, onde delibera, ele também decide 
sobre as questões da escola, e os componentes desse Conselho 
procuram participar ativamente das atividades da es cola (Grifo 
nosso) (P3, escola B). 

 

 Mesmo continuando a identificar essa realidade dual, que abre lacunas entre 

o concebido e o praticado, constatamos que ao trazer a instância para o ambiente 

mais próximo do professor, no caso a escola, vamos encontrar um maior nível de 

participação dos professores, o que confirma a tendência anterior abordada da 

prevalência por temas e mecanismos de participação que estejam mais próximos de 

sua realidade imediata, ou seja, do ambiente escolar. 

 Além dos mecanismos já mencionados, o Sistema Municipal de Ensino conta 

com seu órgão normativo, consultivo e deliberativo que é o Conselho Municipal de 

Educação 25 instituído pela lei nº 1797/97. 

 O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado formado por 14 

membros numa composição paritária, são seis representantes do Governo, 

nomeados pelo prefeito, um representante da Câmara de Vereadores e sete 

representantes da sociedade civil, eleitos pelos segmentos, para um mandato de 

quatro anos. 
                                            
25 A Atuação do Conselho Municipal de Educação do Cabo de Santo Agostinho permitiu que o 

mesmo representasse Pernambuco na União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - 
UNCME. 



 92

 Apesar de ter uma ativa participação na formulação, nos debates e 

normatização das políticas educacionais no município, o Conselho Municipal de 

Educação não foi abordado por nenhum dos professores entrevistados como 

instância que responde pelo processo de consulta, deliberação e normatização da 

política educacional. 

 Ao não ser citado, o Conselho Municipal de Educação, órgão pertencente ao 

Sistema Municipal de Ensino, reforça a tendência ou interesse dos professores em 

prestigiarem mais as instâncias de participação relacionadas ao espaço escolar, 

oferecendo pouco destaque a outros espaços de participação que podem ser fortes 

indutores e fortalecedores das práticas de gestão democrática. Esta é uma 

dimensão explicativa, já discutida anteriormente; entretanto podemos também 

considerar que, mesmo não tendo investigado esse aspecto mas, levando em 

consideração os dados da realidade empírica, podemos considerar que faltou 

também ao Conselho Municipal de Educação uma ação de maior aproximação e 

divulgação dos seus serviços junto à sociedade de um modo geral e em particular às 

instituições educacionais realizando por exemplo, audiências públicas, sessões 

itinerantes e outras iniciativas correlatas. 

 

3.2.3 Eleição direta para dirigentes escolares 

 Um outro mecanismo de democratização da gestão escolar, formalmente 

instituído pelo Sistema Municipal de Ensino e reinstituído pela política educacional, é 

a eleição para dirigentes escolares, definida da seguinte forma: 

 

Eleição para dirigentes das instituições de ensino mantidas pelo 
município, que será precedida de um processo seletivo que confira 
competências para o exercício da gestão colegiada, no âmbito da 
autonomia da escola e das diretrizes que orientam as ações do 
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Sistema de Ensino e regulamentada mediante decreto do poder 
Executivo (Lei nº 1920/2000). 

 

 Reconhecida na forma da lei, a eleição para dirigentes escolares, mais que 

um mecanismo legal para a Secretaria de Educação, traz subjacente um princípio 

que discute a possibilidade 

  

de que ressignificar a prática escolar na perspectiva de uma prática 
pedagógica libertadora é intervir de forma político-pedagógica na 
intenção de uma escola que desenvolva uma ação educativa 
fundada no respeito ao diálogo entre as diversas culturas, na 
promoção da solidariedade entre as pessoas, na valorização da 
fraternidade e da afetividade nas relações humanas, na construção 
de consciências críticas (...) Nessa perspectiva é que se inserem as 
eleições diretas para dirigentes escolares como mais um construto 
da gestão democrática escolar, pois esse mecanismo além de 
possibilitar a participação da comunidade de forma ativa e cidadã, 
constitui um novo fazer na ação do/da dirigente escolar, na medida 
em que enseja uma nova dimensão política e social na sua prática 
gestora (Secretaria Municipal de Educação do Cabo de Santo 
Agostinho, 2004, p. 16). 
 

 

 É importante ressaltar que o debate em torno da eleição direta para diretor/a 

de escola no Município em estudo esteve presente desde o início dos anos 90. O 

vigoroso debate em torno dos temas sobre a democratização da gestão escolar 

inspirado, sem dúvida, nos ares da redemocratização do país que tinha saído 

recentemente de um longo período de ditadura militar, emprestava ânimo para 

inovações adotando medidas que favorecessem o debate e a participação dos 

sujeitos nos espaços de decisões políticas. 

 O ambiente político existente naquele município foi também, sem dúvida, um 

fator decisivo para que experiências desse âmbito pudessem ter sido vivenciadas. 

Ainda sob a égide da clássica divisão política esquerda - direita, o Cabo de Santo 

Agostinho estava naquele momento sendo governado por partidos políticos filiados 

ao campo das forças políticas denominadas de esquerda (PSB/PDT). 
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 Na efervescência política daquela época (1990), o Município em estudo foi um 

dos pioneiros a realizar eleição direta para diretores das escolas públicas municipais. 

A formulação de iniciativas que privilegiassem a participação política passou a ser 

uma referência, uma marca do grupo político que se alternou no poder durante o 

período que foi de 1983 até 1992. 

 Em 1993, outro projeto político que passou a governar o município de viés 

autoritário representou um recrudescimento nas iniciativas de democratização da 

gestão, sendo emblemático o fato das eleições diretas para diretores terem sido 

suspensas e o desprestígio que as iniciativas nesse campo tiveram. 

 Nas eleições de 1997, as forças políticas que inauguraram o debate sobre 

democratização da gestão e participação política voltam novamente ao poder; desta 

feita há um novo cenário, inclusive com os novos marcos da legislação educacional, 

com destaque para o que disciplina a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9394/96) no seu art. 14 que dispõe sobre a gestão democrática do ensino 

público. Mostrando coerência com os princípios políticos que postula, o novo 

governo incorpora às prioridades do seu programa de Governo a “consolidação da 

gestão democrática - eleição direta para diretores de escola” (Plano de Governo 

apud CABO DE SANTO AGOSTINHO, PREFEITURA MUNICIPAL, 2000, p. 7). 

 Esta breve retrospectiva da história política do município nos parece oportuna 

como forma de evidenciar que as práticas políticas não são descontextualizadas e 

que não se movem ao sabor dos ventos, ao contrário, dependendo de quais forças 

políticas estejam atuando naquele momento elas assumem formas diferentes que 

expressam uma aproximação ou um distanciamento do projeto de sociedade, aqui 

por várias vezes já anunciados, que privilegie a participação, a democracia, enfim, 
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que busque a emancipação das pessoas tendo como horizonte uma sociedade 

menos excludente e com mais justiça social. 

 Observamos, assim, que o movimento e a dinâmica da dimensão política na 

sociedade se relacionam de forma direta e são mutuamente influenciados pelo que 

acontece no âmbito das políticas educacionais, e que se reproduz no espaço 

escolar. 

 É incontestável que a escolha do diretor/a de uma escola pelo voto direto é 

salutar ao processo democrático escolar, pois propicia o exercício do contraditório, 

fertiliza o debate e contribui na formação de sujeitos com maior capacidade crítica, 

maior potencial de intervenção, fortalecendo sua condição de cidadão/cidadã. 

 A escolha dos dirigentes pelo voto direto é um importante direito adquirido, 

como afirma Bobbio: 

 
a partir do momento em que se conquistou o direito universal do 
voto, deve-se estendê-lo a todos os rincões da sociedade . Deve-se 
passar a votar na fábrica, na igreja, na burocracia, nos quartéis, nas 
redações, nas escolas, nos hospitais – em suma, em todos os 
lugares em que o homem joga o seu destino e, portanto, tem o 
direito de ser senhor ele (apud BASTOS, 2001, p. 25). 

 

 A escolha do diretor/a pelo voto direto da comunidade escolar lhe confere 

legitimidade e ajuda a desconstruir relações de mando e poder reproduzidas de 

práticas sociais hierarquizadas para e no ambiente escolar. 

 Nosso cuidado, entretanto, em observar que as eleições diretas ajudam  a 

substituir relações verticalizadas e centralizadoras por relações mais democráticas, 

fundamenta-se no fato de que a eleição por si só não pode responder por esse 

conjunto de mudanças, ela não é “a tábua de salvação” do processo democrático da 

escola. Essa visão aparece no documento abaixo citado, sendo o processo de 

eleição para dirigente escolar sob a seguinte perspectiva: 
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(...) a importância das eleições diretas para dirigentes escolares 
enquanto mecanismo de democratização do poder e das esferas de 
participação no âmbito da escola entende que este não é o único 
componente que possibilita a gestão democrática, porém é um 
instrumento fundamental para que haja uma mudança de concepção 
da comunidade escolar na direção de uma gestão participativa e 
verdadeiramente democrática (SME/Ampliando a Gestão 
democrática – Eleições diretas para dirigentes escolares, 2004, p. 
20). 

 

 O que a Secretaria Municipal de Educação registra em seus documentos 

guarda coerência com o que constatamos ao analisar os procedimentos por ela 

adotados. Nos referimos ao fato de que, mesmo as eleições diretas tendo tomado 

parte do rol de prioridades que compôs o plano de Governo Municipal aprovado para 

o período 1997 – 2000, elas só vieram a ser realizadas em 2001, onde mais uma vez 

aparecem como prioridade no programa de governo26 que foi apresentado para 

reeleição. Esse tempo de maturação e investimentos em outros mecanismos que 

favorecem a gestão democrática escolar só foi possível porque com as eleições de 

outubro de 2000 houve a recondução ao governo municipal do mesmo grupo 

político, o que evitou rupturas e descontinuidades das ações. 

 Mas, e os professores entrevistados, qual sua percepção sobre as eleições 

para dirigentes escolares? 

 Percebemos, ao analisar o depoimento dos professores, que a eleição de 

diretor escolar é lembrada por quatorze dos dezoito entrevistados, quando foram 

perguntados sobre quais ações no campo da gestão democrática implementada pelo 

Sistema Municipal de Ensino eles consideram mais significativos; verifica-se aí uma 

significativa convergência no tocante à realização das eleições diretas. Cabe 

                                            
26 Educação: Avançar com o programa Escola para Todos garantindo vagas para todas as crianças 

em idade escolar; Ampliar o atendimento à educação infantil e educação especial; promover a 
melhoria da qualidade de ensino assegurando a formação integral do aluno para o exercício da 
cidadania; Desenvolver um programa para erradicar o analfabetismo; adequar o currículo às 
competências exigidas pelo mercado de trabalho; consolidar a gestão democrática com a eleição 
direta para diretores de escolas e investir na valorização do magistério e garantir a continuidade do 
Programa Bolsa Escola (Programa de Governo da Frente o Cabo não pode parar, 2000, p. 07). 
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destaque ainda nessa observação que a totalidade dos professores da escola “A”, 

com mais ou menos ênfase, fez de alguma forma referência à eleição direta para 

dirigentes escolares. 

 Nos depoimentos dos professores a respeito da importância da eleição de 

diretor de escola, é possível verificar que alguns deles aproximam-se da percepção 

que toma a eleição como um processo estanque que por si só daria conta da 

democratização da escola e/ou da “perfeita” relação a ser estabelecida com a 

comunidade. 

 Esta análise é facilmente constatada através do seguinte depoimento onde o 

professor justifica a importância de se ter um diretor eleito: 

 

 ...Ele vai trabalhar direto com a comunidade, e se a comunidade 
elege uma pessoa para dirigir uma escola e esse dir etor não 
trabalha bem, então ela vai ter oportunidade de tir ar essa 
pessoa e colocar uma outra e aí vai vendo se ele dá  certo ou 
não  (P5 escola “B”) (Grifo nosso). 

 

 

 Aqui podemos perceber que o professor personaliza e referencia a eleição na 

figura do diretor, atribuindo a este poderes quase mágicos, para imprimir plena 

harmonia na complexa relação escola-comunidade, sendo a comunidade agora o 

parâmetro privilegiado pelo professor para aferir o grau de competência ao diretor 

eleito. 

 Nestes outros dois depoimentos percebemos uma perspectiva similar ao que 

acima foi transcrito: reconhece-se a eleição como uma dimensão importante. 

Entretanto, a ênfase nela percebida, mais uma vez, a compreende como um fim e 

não como um meio. Vejamos: 
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(...) Essa eleição para diretor, quando o gestor é escolhido pela 
comunidade é significativo porque a comunidade pode exigir, 
pode exigir o prometido  (P4, escola “B”) (Grifo nosso). 
  

Porque antes era assim, diretor era colocado qualquer um, e muitos 
não aceitavam e hoje em dia não, são os professores que escolhem, 
são os alunos, e entram realmente aqueles que merecem... O que 
todos acham que deve ser, e antes não tinha essa liberdade. Tinha 
aqueles diretores autoritários  e hoje se existe um, os próprios 
professores, alunos podem até tirar né ? (P7, escola “B”) (Grifo 
nosso). 
 

 Consideramos significativo o que nos sugere o depoimento, abaixo transcrito, 

em que o professor sugere, mesmo que implicitamente, um tema latente e 

importante no âmbito do debate da democratização na escola: a autonomia . 

 

A partir do momento que se deu abertura para escolha do diretor 
pela população isso foi um passo muito grande, porque é diretor, 
não porque é indicado, e sim escolhido pela comunidade, pelo 
alunado, pelo quadro de professores isso é importantíssimo 
porque dá margem para que o diretor ele possa traba lhar sem 
ameaças de ser retirado, porque “a” e “b” foi quem colocou . 
Isso foi um passo muito importante para o Cabo de Santo Agostinho 
(P8, escola “B”) (Grifo nosso). 

 

 O necessário debate que se coloca em torno da autonomia na educação 

justifica-se em função da complexidade e da variedade de conceitos que comporta27. 

Entretanto, consideramos elucidativo o que nos apresenta Barroso (2001) em 

relação a esse debate: 

 
Uma política destinada a reforçar a autonomia das escolas não pode 
limitar-se à produção de um quadro legal que defina normas e 
regras formais para a partilha de poderes e a distribuição de 
competências, entre os diferentes níveis de administração, incluindo 
o estabelecimento de ensino. Ela tem de assentar, sobretudo na 
criação de montagem de dispositivos que permitam, 
simultaneamente, liberar as autonomias individuais e dar-lhes um 
sentido coletivo, na prossecução dos objetivos organizados do 
serviço público de educação nacional, claramente consagrados na 
lei fundamental (2001, p. 20). 

 

                                            
27 Para aprofundar a discussão em torno desses conceitos ver Melchior (In: GADOTTI, 2000, p. 45). 
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 Como já discutimos anteriormente, e agora, à luz dos depoimentos 

apresentados, temos elementos para concordar que a “crença” depositada no voto 

popular como mecanismo de redenção da democracia pode imprimir uma visão 

reducionista ao processo de democratização escolar. Sobre essa reflexão podemos 

dialogar com Bastos (2001) quando acertadamente nos lembra: 

 
O voto popular, porém, é uma fonte, mas não a única fonte de 
participação da sociedade ou da comunidade na democratização do 
poder. Existe uma outra fonte de democracia, decorrente do voto, 
que é a participação nas decisões (p. 26). 
 

 
 Nesta mesma direção acolhemos também a contribuição de Dourado (2001) a 

qual robustece a nossa reflexão, na medida em que afirma:  

 
Visualizar a eleição como ação terminal é incorrer no equívoco de se 
negar o caráter histórico do processo, pois a eleição deve ser 
vislumbrada como um instrumento a ser associado a outros na luta 
pela democratização possível das relações escolares (p. 85). 
 

 
 A perspectiva até agora observada evidencia uma certa tendência entre os 

professores na escola “B ” de atribuir importância elevada à eleição direta para 

dirigente escolar, tendo, porém, como preponderância a forma em detrimento do 

conteúdo, bem como uma ênfase maior na figura do gestor em detrimento do 

processo. 

 Vejamos agora como esta perspectiva foi percebida pelos professores da 

escola “A” , a partir do que sugerem os seguintes depoimentos: 

 
As eleições diretas para diretores, as conferências Municipais de 
Educação, todos os fóruns... o próprio processo para ter eleição 
para diretor ter sido precedido de muitas reuniões e debates foi 
muito interessante eu achei  (P5) (Grifo nosso). 
 

(...) a questão da eleição para a direção é muito importante, porque 
vai permitir, que a gestão seja, no caso, diretor e vice, por um 
processo de eleição ele seja colocado na direção, e ntão tem a 
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prova, tem a seleção e então torna-se um processo m ais justo  
(P6) (Grifo nosso). 
 

Eu acho que isso (a eleição) é uma coisa muito boa para a escola, 
tanto na questão da relação interpessoal  que eu falei antes, 
quanto na questão mesmo de administrar, porque vai administrar 
recursos. Você vai administrar pessoal e é bom quando a gente 
confia nas pessoas, não por indicação por que a gente sabe que 
quando é indicação vem uma pessoa que nem tem tanta 
competência para ta ali (P7). 
 

É importante porque se você vota naquela pessoa vai dar voto de 
confiança, eles ficam assim com o poder mais... Com aquela 
vontade, com aquele compromisso (P8). 

 

 

 Os discursos dos professores da escola “A”  aqui usados como referência 

também conferem importância fundamental ao processo de eleição para dirigentes 

escolares no processo da democratização da escola. Notadamente o que 

destacamos neste grupo de professores é a forma como fazem referência à eleição; 

é possível perceber, ainda que discretamente, uma diferença de foco em relação à 

escola “B”, na medida em que situam a abordagem sobre a eleição fazendo parte de 

um contexto mais amplo, não é um processo findo em si mesmo. 

 Do que foi formulado e implementado como política educacional no Município 

ao longo de sete anos (1997-2003), de modo particular no âmbito da gestão 

democrática, confrontado com a vivência expressa através dos discursos daqueles 

que são seus principais implementadores, os professores, constatamos muitas 

vezes um distanciamento entre o preconizado enquanto política e o efetivamente 

vivido, praticado. 

 Como forma de buscar desvelar os condicionamentos dessa dicotomia vamos 

dedicar, no próximo capítulo um olhar mais focalizado no ambiente escolar tomando 

como protagonistas àqueles que fazem a educação no cotidiano escolar, os quais 

deveriam ser mais mobilizados e envolvidos nas diversas instâncias e momentos de 
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formulação e avaliação das políticas, e não de apenas no momento de sua 

implementação na escola. 

 Ao tempo em que vamos construindo as condições para compreender o papel 

e atuação dos sujeitos que interatuam no chão da escola, vamos também buscar 

compreender a relação desta com o ambiente macro social, econômico, político e 

cultural em que está inserida. 
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CAPITULO 4 A ESCOLA, OS PROFESSORES E A PRÁTICA DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 
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4.1 O Ambiente Escolar desvelado a partir que anunc ia o Projeto Político 

Pedagógico da Escola 

 Nossa análise, nesta seção, buscará evidenciar, partindo da dimensão 

organizativa e da dinâmica pedagógico-institucional no âmbito de cada escola 

pesquisada, o nível de ressignificação do projeto de direção democrática conduzido 

pelo governo municipal tomando por referência o Projeto Político Pedagógico da 

Escola, o que ele preconiza e o que revela o discurso dos diversos sujeitos que 

respondem pelo cotidiano escolar. 

 A dinâmica instituída no interior de cada escola, mediada pelos valores de 

que são portadores os sujeitos e os grupos que interatuam nesse campo relacional, 

engendra diferenciadas práticas pedagógico-institucionais, reveladas a partir dos 

variados níveis e graus de participação tecida, por seus sujeitos, no ambiente  

escolar.   

 Esse esforço de percepção em relação exercício de participação,  guarda 

coerência com uma perspectiva de escola, discutida ao longo deste trabalho, que 

tem papel destacado no processo de mudança social. Entretanto, somos críticos 

nessa questão ao perceber o caráter dialético desta dimensão emancipatória da 

educação o que nos faz compartilhar da seguinte reflexão desenvolvida por Botler 

(2004, p. 25): 

 
As mudanças educacionais contribuem para a reprodução social 
enquanto legitimam a sua função, ao planejar como objetivo 
educativo central o aceitar diferenças, compensar desigualdades, 
desenvolver as individualidades, via critérios homogeneizadores. 
Mas, por outro lado, as mudanças por que passa a escola, trazem 
significados positivos porque implicam algum tipo de aprendizagem, 
justamente porque está sendo levada a estabelecer novos métodos 
de organização do trabalho, novas formas de interrelacionamento 
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humano, novas bases valorativas para regular a convivência social 
(2004, p. 25). 

 

 Apesar de seguir regras do sistema educacional, cada escola tem 

singularidades próprias que produzem respostas diferentes, por isso a flexibilidade e 

a possibilidade de ressignificação das práticas (BOTLER, 2004). 

 

Projeto Político Pedagógico 

 Vamos, agora, efetivamente nos aproximar do ambiente escolar das escolas 

pesquisadas, através do que anunciam os seus Projetos Políticos Pedagógicos. Sem 

querer aqui aprofundar a reflexão sobre o Projeto Político28 da Escola, não podemos, 

todavia, prescindir nesta discussão de aqui referenciar o marco teórico pelo qual 

apreendemos este importante mecanismo de planejamento e participação 

continuada na escola. Neste sentido vamos utilizar a formulação de Santiago (1990, 

p. 71) que assim discute o nosso tema: 

 
O projeto político pedagógico da escola é mais do que a 
formalidade. É a aproximação do que se pensa sobre a educação, 
sobre o ensino, sobre os conteúdos do ensino, sobre o aluno com a 
prática pedagógica que se realiza nas escolas. È a aproximação, 
cada vez maior, entre o que se pensa ser a tarefa da instituição 
escola e o trabalho que se desenvolve na escola. È o confronto 
entre as intenções e os resultados escolares. É a filosofia da 
educação quês e discute e se vive na escola.(...) a construção do 
projeto político pedagógico requer uma atitude de reflexão coletiva 
permanente do corpo da escola em direção às instituições e À 
consecução dessas intenções por parte daqueles que são 
responsáveis pela condução desse projeto, dessa ação 
socioeducativa. 

 

Para a Secretaria Municipal de Educação, a 

Construção do projeto político-pedagógico na escola é mais uma 
ação que implica na consolidação da gestão democrática escolar, 
(...) sua formulação exige a participação ativa de todos os 
componentes da comunidade escolar na perspectiva da 

                                            
28 Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver também Paulo Freire (1995). 
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reorganização do trabalho no interiro da escola e no cumprimento da 
sua função social (SME/Ampliando a gestão democrática – Eleições 
diretas para dirigentes escolares, 2004, p. 15). 

 

Atribuindo relevância a este instrumento de ação do planejamento 

participativo no âmbito escolar, a Secretaria Municipal de Educação promoveu um 

curso29 como forma de subsidiar as escolas no seu processo de elaboração do 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Esta iniciativa, contudo, teve a preocupação de 

não uniformizar nem esvaziar a criatividade das escolas, mas realçar o entendimento 

de que a educação é um processo de longo prazo e que portanto o PPP deve estar 

em processo de construção e de permanente avaliação. 

 

4.1.1 Formato, Concepção e Estrutura do Projeto Pol ítico Pedagógico (PPP) da 

Escola “B” 

 Um aspecto inicial que gostaríamos de registrar na análise desse PPP é que 

o mesmo foi elaborado no ano de 1998, de onde podemos concluir que a escola não 

vem, como se esperava, avaliando-o e atualizando-o anualmente, servindo como 

parâmetro de consulta e orientação dos trabalhos na escola. Isto revela uma 

concepção no mínimo estática do instrumento. 

 

Objetivo e missão  

O formato do PPP desta escola define como sendo seu objetivo geral  

 
Elevar o desempenho acadêmico dos educandos com a participação 
dos pais e da comunidade escolar, assegurando-lhes o acesso e a 
permanência na escola (1998, p. 1). 

 Já sua missão, busca 

                                            
29 O curso contou com a participação de dirigentes, supervisores escolares e representação de 

professores; abordou tanto o enfoque teórico sobre o PPP, quanto a parte onde através de uma 
oficina cada escola produziu um esboço do seu PPP. 
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Garantir um ensino de boa qualidade com a participação dos pais e 
do Conselho Escolar no processo ensino aprendizagem, priorizando 
que o aluno torne-se um cidadão crítico e participativo na 
transformação da sociedade (1998, p. 12). 

 

 A missão aqui apresentada traduz de forma clara o papel da escola como 

protagonizadora de mudanças na realidade social. Mas, e os professores desta 

unidade, o que revelam sobre a compreensão e o alcance da dimensão social do 

seu papel enquanto educador, na perspectiva do que direciona a missão do PPP? 

 Consideramos a ótica dos professores a partir do que responderam30 durante 

a entrevista: se eles entendem que o educador deve focalizar a educação numa 

perspectiva escolar (conteudística) ou social (política).31 

Para ilustrar essa discussão selecionamos alguns depoimentos, uns mais 

próximos outros mais distantes do que anuncia a missão da escola em que atuam. 

Vejamos o que nos revela esse professor numa abordagem que entrelaça 

várias dimensões da sua prática docente: 

 

Como formador de personalidade, o professor deve se  
preocupar com o que ele está repassando dentro do c onteúdo , 
mas ele deve também partir para uma parte social, quando surge 
um problema na sala de aula, ele tem que discutir ...como fui 
professora de português né, professora de religião, parti mais para a 

                                            
30 Item 24. Para ver roteiro de entrevista completo consultar anexos. 
31 O nosso objetivo nesta questão foi tentar situar o papel da escola, percebida sob a ótica do 

professor, no processo de transformação social. Tal construção tem como referência a perspectiva 
gramsciana onde a “educação se revela como elemento de transformação social, por um lado, no 
caráter pedagógico que assume a luta política da classe trabalhadora em seu esforço 
revolucionário com vistas à desarticulação do poder da classe burguesa e à construção do novo 
bloco histórico, já que “toda relação de ‘hegemonia’ é necessariamente uma relação pedagógica” 
(Gramsci, 1978ª, p. 37), através da qual a classe que aspira à direção da sociedade procura 
convencer os diversos grupos sociais da universalidade e validade social de seus propósitos. Por 
outro lado, a educação se revela como fator de transformação social, também em seu caráter 
intrínseco de apropriação do saber historicamente acumulado, na medida em que, através dela, a 
classe revolucionária se apodera da ciência, da tecnologia, da filosofia, da arte, enfim de todas as 
conquistas culturais realizadas pela humanidade em seu desenvolvimento histórico e que hoje se 
concentra nas mãos da minoria dominante. Esse saber ao ser apropriado pela classe dominada 
serve como elemento de sua afirmação e emancipação cultural na luta pela desarticulação do 
poder capitalista e pela organização de uma nova ordem social (PARO, 2002, p. 104 e 105). 
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questão social fazer trabalhos, trabalhar aquele tema do problema 
que está surgindo, hoje em dia e principalmente a violência.  
 Por que eu acho o seguinte, a maioria dos pais tra balham né? 
E são pessoas ás vezes até incultas né ? Então eu acho que o 
professor deve se afastar um pouco do seu trabalho para atingir 
aquela parte que os pais em casa não conseguem fazer...e até 
porque a escola é continuação do lar, né? Não é a c ontinuação 
de orientação de casa patriarca, então eu acho que o professor 
tem que saber que aqui é a continuação da educação que se dá 
em casa, né?  Ele também deve se envolver, e, principalmente com 
as questões sociais que hoje em dia estão acontecendo, e trabalhar 
esses problemas com eles...conversar através de filmes, de trabalho 
de leituras de jornais... Aqui tem se trabalhado muito com 
isso...Problemas assim... a gente trabalha com jorn ais, trazem 
filmes aqui os professores são muitos ligados as qu estões 
sociais do momento, são muito preocupados mesmo  (Grifos 
nosso) (P 1). 

 

 A fala desse professor é emblemática no sentido de que pontua bem, na 

perspectiva de sua atuação na escola, problemas vivenciados pelos alunos junto a 

suas famílias, que termina sendo um recorte de um ambiente social marcado por 

uma diferença de classe e que remete para a escola uma multiplicidade de 

responsabilidades que precisam nela ser discutidas, mas não será ela a condutora, 

sozinha, da busca para resolução das questões sociais. 

 Em outro momento aponta a contextualização dos problemas atuais de uma 

perspectiva que parece querer que haja uma apropriação crítica pelos alunos. 

Todavia percebemos ainda que a condução caminha na direção da constatação. 

Poderíamos destacar, ainda, o modelo que apresenta de escola que a distancia de 

uma agência com função social na produção de conhecimento para enfatizar seu 

lado social solidário, no sentido mais do “assistir”, afirmando ser ela “uma extensão 

do lar”, ou ainda quando afirma que “o professor tem que se afastar um pouco do 

seu trabalho para atingir aquela parte que os pais em casa não conseguem fazer“ 

Estas múltiplas visões da escola, observadas pelo professor, devem ser 

discutidas, sobretudo porque há uma exigência cada vez maior de educadores que 

não estão preparados para essa multiplicidade de tarefas que a crise social e 
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econômica faz respingar na escola, podendo inclusive desviá-la de sua missão 

precípua. Por outro lado, parece natural que estas questões deságüem na escola, 

como conseqüência da privação da escolaridade básica a que a maioria dos pais foi 

submetida. Isto de fato se constitui num desafio para a escola: criar instrumentos 

que auxiliem os pais a colaborar na educação dos seus filhos (PARO, 2001). 

Outro professor fala do enfoque que atribui à educação no exercício de sua 

prática docente: 

 
Dentro da minha área eu articulo as duas dimensões, que há 
conteúdos de matemática que não tem como você buscar tanto 
subsídios nos contextos sociais, mas em sua maioria você encontra, 
em jornais os gráficos você tem como trazer isso para sala de aula e 
a partir daí trabalhar o conteúdo chave. O aluno passa a se 
interessar mais e a perceber a utilidade da matemática muitas vezes 
o aluno não sabe matemática...e a gente questiona: qual a tua 
idade? Teu peso? Isso eu mostro que tudo isso é matemática (P2). 

 

 Relacionando este discurso ao que postula a missão da escola no seu PPP, 

verificamos que mesmo descrevendo uma abordagem conteudística 

“pedagogicamente correta” sobre o ensino da matemática, percebemos que ela está 

circunscrita ao ambiente micro da sala de aula e não sugere a amplitude e finalidade 

política explicitada na missão. 

 Com uma preocupação mais focada numa dimensão crítica do papel da 

escola, outro professor se aproxima do postulado da missão que sua escola 

construiu explicitando a direção dessa opção através de uma prática docente crítica, 

questionadora desenvolvida junto aos alunos: 

 
Eu procuro articular as duas dimensões priorizando o que aluno tem de 
necessidade, dando, sempre que possível, o roteiro da minha aula de 
acordo com a necessidade do aluno. A importância disso se dá por 
questões... a partir do momento que eu construir um cidadão crítico, 
politizado eu tenho que contribuir para isso dando destaque, trabalhando 
exatamente aquilo que ele precisa (P3). 
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 Sobre o papel da escola, neste contexto de transformação social, e 

considerando o que nos apresenta o professor acima, especificamente sobre a 

ênfase que dá à dimensão crítica do seu papel enquanto educador, avaliamos ser 

pertinente atentar para o que reflete Paro (2001) sobre este assunto: 

 
numa perspectiva de transformação social, quando se concebem 
políticas educacionais, é preciso ponderar em que medida os 
projetos supõem a construção de uma consciência crítica dos 
educandos como uma função imprescindível na escola. Além disso, 
é preciso convencer-se de que essa função só se realiza a partir de 
uma atividade prática específica que requer a relação entre sujeitos. 
Por isso, embora essa apropriação de uma consciência crítica 
suponha também a aquisição dos conteúdos veiculados por meio 
das disciplinas convencionais, - função que, com o desenvolvimento 
extraordinário dos meios de difusão de informações, pode até ser 
desenvolvida por outras agências -, existe algo de único que só um 
tipo de relação presencial e ativa como a que se pode viabilizar na 
escola, entre educador e educando, pode oferecer (p. 43). 
 

 

 Nesta ênfase no papel do professor como mediador, não apenas do processo 

de ensino-aprendizagem, mas, sobretudo, pelo potencial que detém como sujeito 

que pode atuar na perspectiva de uma direção política que avance para um 

processo de transformação social ou que seja mantenedor do status quo vigente, é 

que reside o nosso entendimento quando consideramos que o professor deva ser 

protagonista tanto na esfera da formulação, quanto na esfera da materialização das 

políticas educacionais. 

 No depoimento a seguir sente-se um maior distanciamento quando 

considerada a ótica pela qual a escola apresenta a sua missão: 

 

Na minha prática junto o conteúdo e o social, faz com que o aluno 
busque mais conhecimento porque para ele é necessário ta 
integrado. Se ele vai para o mercado de trabalho, ele vai só c om 
conteúdo? Não, ele tem que ir com todo segmento para que ele 
possa desenvolver-se melhor na sua profissão. Não estamos 
preparando o aluno para hoje é para amanhã! (P8). 
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 Na perspectiva desse professor, a dimensão social (política) é aqui entendida 

como a possibilidade que a escola tem de inserir o aluno no mercado de trabalho de 

forma competente. Todavia, no momento da ressignificação, segundo seus valores, 

ela se distancia da perspectiva orientadora apresentada na missão da escola, 

assumindo uma visão nos marcos em que estão assentadas as relações na 

sociedade capitalista e a escola assume uma postura reprodutivista, formando 

pessoas para o trabalho alienado e conformadas com o status quo (PARO, 2001). 

 Os processos de transformações e mudanças paradigmáticas no mundo do 

trabalho e a conseqüente reestruturação econômica demandam novas concepções, 

valores e atitudes que buscam na escola o ambiente formador favorável para 

disseminar os pressupostos inerentes a este paradigma. 

 Atentos a esta questão, concordamos com Dourado (2001, p. 79) que  

 
o redimensionamento do papel da escola, sobretudo a pública, 
enquanto agência de formação, não deve vincular-se meramente à 
lógica do mercado de trabalho. Há que se resgatar o seu papel 
político-institucional, resgatando a sua função social. 

 

A reflexão apresentada por Dourado (2001) inclusive guarda coerência 

quanto à expectativa do papel da escola expressada na missão do Projeto Político 

da Escola (PPP) acima discutida, quando reconhece o papel da escola como 

instrumento no processo de transformação social. 

 

Diagnóstico da comunidade 

  Este item do PPP traça um perfil socioeconômico da comunidade em que a 

escola está inserida descrevendo-a da seguinte forma: 

 
A sua maioria apresenta baixo poder aquisitivo. São filhos de 
trabalhadores rurais, operários, costureiras, professores, funcionários 
públicos, biscateiros e desempregados. A religião predominante é a 
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evangélica distribuída nas diversas congregações . O grau de 
instrução da maioria dos familiares é o curso de 1º grau incompleto, 
poucos são os que concluíram o 2º grau (PPP, 1998,  p. 3). 

 

 O que anuncia o PPP da escola “B” (1998)32, buscando contextualizar a 

realidade social mais imediata em que está inserida, apresenta informações de 

caráter geral o que dificulta ter uma visão mais plural da realidade populacional, 

social, cultural, comunitária, política, geográfica e educacional para subsidiar a ação 

pedagógica na direção que a missão da escola preconiza. 

 Quando analisamos as metas do PPP “referentes à comunidade” (p. 25) 

vamos encontrar indicações de ações a serem desenvolvidas com a comunidade, 

tais como: “estabelecer um programa de parcerias com entidades da sociedade civil 

organizada” e também “intercambiar com escolas e entidades da sociedade civil 

organizada estabelecidas na comunidade”. 

O que nos chamou atenção neste aspecto é o fato de no perfil que foi traçado 

da comunidade dados e informações necessárias (escolas existentes na 

comunidade, associações de bairro, clube de mães, grupos culturais, etc) para 

implementar tais metas estão ausentes. Tal constatação nos leva a concluir que as 

informações disponíveis no PPP não são suficientes para implementação das metas 

acima referenciadas, além do texto do mesmo não ser atualizado periodicamente. 

A exemplo do que constatamos no PPP, quando também foi solicitado aos 

professores que identificassem algumas características principais da comunidade 

em que a escola está inserida, muito deles tiveram dificuldade de precisar algum 

aspecto logo num primeiro momento. Todavia, não deixam de expressar, ainda que 

de forma fragmentada, uma visão do ambiente em que a escola se encontra. 

                                            
32 O PPP está dividido nas seguintes sessões: Objetivo geral; Perfil da escola; Diagnóstico; Infra-

estrutura; Recursos humanos; Recursos materiais; Organização e funcionamento; Distorção idade-
série; Percentuais de aprovação, reprovação e evasão; Prática pedagógica e Proposta pedagógica 
para os problemas detectados. 
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Alguns professores caracterizaram a comunidade da escola em que atuam da 

seguinte forma: 

 
É, são politizados (risos), participativos. Ainda é um povo sofrido, 
pobre, mas que estão em busca de uma melhoria de vida, certa. E.... 
Não sei, característica...outra? Silêncio (P 4). 
 
Bem, eu acho assim mais do lado religioso, embora tendo muitas 
religiões, mas as pessoas se comunicam sempre estão passando 
assim...Convidando o povo a cultuar. Esse movimento de 
jovens...Como assim na escola aberta ajudou muito a movimentar os 
jovens, eles se reúnem para festa, jogar...Eu acho bonito. E uma 
outra...Deixa-me lembrar...São tantas que fica difícil assim até lembrar 
(P 5). 
 
Ela é uma comunidade politizada, crítica e hospitaleira (P3). 
 
Uma coisa que vem a minha mente, que eu acho que não é só aqui, 
mas no Brasil todo é a violência... To puxando na memória para vê se 
tem viu? (Silêncio) Não, lembro não! (P7). 

 

 

A nossa intenção no momento dessa pergunta foi perceber se a escola 

conhece e se tem relação com os outros atores sociais ali existentes, o que  constitui 

condições para   construir as parcerias e pontes entre a realidade social circundante 

e a escola, entendendo esta como um espaço repleto de possibilidades para 

catalisar e irradiar os debates de questões presentes e de interesse da comunidade. 

 O que podemos perceber, todavia, é que fora dos muros da escola a relação 

ainda é pouco orgânica, pela ausência de diálogo orientado com os setores e 

segmentos da sociedade que poderiam atuar de forma compartilhada, podendo vir a 

induzir sinais de mudanças na prática social existente na comunidade e na escola. 

Não podemos, contudo, afirmar que esta relação não existe, pois em certa 

medida ao figurar no principal documento norteador da gestão escolar, está ali 

expressa uma intencionalidade que ainda não foi suficientemente praticada. 

Podemos, talvez, dizer que ainda não houve um despertar coletivo entre os sujeitos 
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que respondem pelo fazer escolar, não existindo uma ação mais coordenada, 

direcionada no sentido de aproximar o que preconiza o documento referência da 

escola e o efetivamente praticado pelos diversos sujeitos que atuam na escola. 

Quando nos referimos ao fato de que esta ação precisa ser mais 

coordenada/direcionada é porque entendemos que a relação com a comunidade 

pode ser minimizada ou potencializada, dependendo do foco da gestão praticada na 

escola. 

Nesse sentido, é interessante verificarmos de que perspectiva o professor 

avalia que seu trabalho repercute na comunidade33: 

 
É quando você vê aluno progredir na educação, acontece comigo 
tem alunos que hoje estão fazendo matemática, porque gostaram 
das minhas aulas, e mesmo tem alunos que diz que passou a gostar 
da matéria pela maneira que eu trabalhei o assunto (P 2) 
 

 

Para este professor, o parâmetro que ele se referencia para repercussão do 

seu trabalho na comunidade é a forma como atua, ou seja, está circunscrito ao micro 

espaço da sala de aula. Percepção semelhante têm estes outros dois professores: 

 
É porque muitas vezes quando a gente encontra alunos na rua, 
quando eles gostam do professor eles dizem, ah! Eu estudei 
com essa professora ela é muito legal, ela conversa  (...) 
 Faz mais ou menos um mês que eu encontrei um aluno e ele tava 
dizendo assim: professora, quando a senhora dava a aula e dizia 
olhe meu filho estude, estude para quando você come çar a 
trabalhar, aprender o seu oficio direitinho .(...) e quando foi 
semana passada eu o encontrei e ele disse: “eita” professora eu 
desisti não fiquei estudando, se eu estivesse estudando ainda eu 
não teria perdido esse curso que iria me dá um serviço muito bom, e 
agora porque eu não sei por que eu parei de estudar, aí eu perdi o 
emprego porque não consegui fazer a prova que eu deveria ter feito. 
Eu acredito que isso já abriu a mente dele né? (Grifos nosso) (P5). 
 
Através do trabalho de sala de aula. Por exemplo: eu como 
educadora se fizer algo errado o próprio aluno é quem leva é quem 
transmite o que a gente faz para a comunidade. Se for um professor 

                                            
33 Este foi o item 23 do roteiro e buscou saber como o professor percebe que o seu trabalho repercute 

na comunidade/sociedade. 
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que não dá uma boa aula, que falta muito, com certeza isso 
repercute na comunidade, porque a comunidade vai ficar sabendo 
de tudo isso (P9). 

 

 

Percebe-se nestes depoimentos que a perspectiva por eles estabelecida não 

está mediada por um sentido de possibilidade de interferência, do seu trabalho, na 

esfera mais ampla da comunidade/sociedade. Ao destacarem o reconhecimento pelo 

bom desempenho que têm em sala de aula, por alunos e pais, estariam cumprindo 

bem o seu papel junto à comunidade e dela tendo o reconhecimento. 

Neste outro grupo de professores, o sentido que atribuem à repercussão do 

seu trabalho na comunidade parece melhor se aproximar da intencionalidade acima 

explicitada na missão do PPP da escola; a ação desenvolvida na escola pode 

estabelecer pontes e inserções mais consistentes na comunidade para além do 

trabalho docente desempenhado na sala de aula. É disso que nos fala os 

professores quando comentam sobre a repercussão do seu trabalho na comunidade: 

 
Acredito que sim, porque uma vez que nós chamamos a 
comunidade para alguns eventos isso termina repercutindo.. .isso de 
uma palestra até tirar o menino da sala de aula elevar para a 
comunidade para tentar conscientizar sobre a situação do meio 
ambiente, eu acho que isso faz parte (P8). 
 
Agora mesmo eu fiz um trabalho em cima de política, fiquei 
entusiasmadíssimo, estarrecido com o nível de politização, a 
resposta... A prefeitura dizendo que eu não podia fazer, chegaram 
dizendo aqui, mas eu disse o que é que eu não posso fazer como 
cidadão, eu não faço leitura política do discurso de cada candidato? 
Porque vou ficar preso a meu livro aqui? Eu tenho outros livros, livro 
de vida a possibilidade que eu tenho é essa né? Eles vão sair da 8ª 
série e vão precisar saber ser cidadão politizado.. . É a 
aprendizagem da política ali, então isso vai além d a sala de 
aula, extrapola o espaço físico  (P6).(Grifo nosso). 
 

 

Gestão democrática 

Mesmo não aparecendo como um item em destaque, conseguimos pinçar do 

corpo do documento (PPP) uma referência ao mecanismo de democratização da 
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gestão escolar: 

 
Estruturação do Conselho Escolar / Unidade Executora para formação 
das políticas educacionais e estudo em conjunto dos projetos (p. 15). 

 

Este registro em relação ao Conselho Escolar já tratado no capítulo 3 analisa 

os diversos mecanismos de gestão democrática instituídos na rede municipal de 

ensino considerando a ótica que os professores detém sobre os mesmos partindo de 

sua prática vivencial na escola. 

Percebemos, contudo, que a dinâmica instalada no interior desta escola, 

revelada quando os professores falam dos meios que a escola utiliza para planejar e 

deliberar sobre as ações a serem desenvolvidas na escola, nos sugere a 

inexistência de uma rotina própria que consiga reun ir o conjunto dos 

professores , ficando muitas vezes as decisões restritas a um grupo ou segmento de 

professores ou mesmo a direção como afirmam os depoimentos abaixo: 

 
Geralmente se para as duas últimas aulas para ouvir o professor, por 
turno, e tomar deliberações. (..) Não é freqüente, geralmente a direção 
também toma iniciativas isoladamente.(...) Como a escola tem que 
trabalhar unida deveria haver mais comunicação para  ter mais 
deliberação e não tomar sozinha (Grifo nosso) (P2). 
 
Procura reunir a maioria dos professores se bem que na maioria das 
vezes é feita por turno, e não todos juntos isso aí eu acho um 
ponto falho, deveriam estar todos juntos ... Mas por conveniência 
de horário, então se faz por turno (P 3) (Grifo nosso). 
Depende da decisão que vai ser tomada, isso é decidido com CE, e se 
for uma coisa só da direção, eles mesmo decidem sem o CE. Eu acho 
que a questão de decisão aqui quando se envolve CE, é quando é 
uma coisa que venha até prejudicar a direção, como alguns casos que 
já aconteceram, de professores, de pessoas que trabalham na 
secretaria, que teve momento que a direção queria tirar essa pessoa 
daqui e a direção levou para o CE, por que acredito, acho não queria 
se queimar sozinha, né? 
Então indo para o CE a responsabilidade não fica só em cima dele, 
fica de uma equipe. Às vezes quando vem para o CE já vem decidido. 
Vou dar um ex. aqui tem duas meninas que trabalham na secretaria e 
aconteceram algumas coisas, lá para dentro, que nem quero saber, 
nem vou comentar sobre isso, e a direção queria tirar essas meninas 
aqui da escola, aí que foi que fez: para não assumir essa 
responsabilidade só, fez uma reunião do CE contou uma versão fora 
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da realidade, os professores sabiam o que estava acontecendo, mas 
os pais e os alunos não sabiam o que estavam acontecendo, não era 
eu que ia falar!  
Então quando foi para lá (CE) já tava decidida a transferência, então 
não foi decidido nada, só foi mesmo para o CE comunicar (P 9). 

 

 

Esse enredo narrado pelo professor apresenta o Conselho Escolar como um 

espaço que não abriga e respeita as diferentes vozes e se coloca como uma 

instância legitimadora das decisões tomadas pela direção ou por segmentos 

isolados, mas que detém hegemonia no grupo. Fica, por fim, o sentimento diante dos 

depoimentos aqui apresentados, que a participação e a prática de decisões 

compartilhadas ainda não se fazem presentes de forma mais orgânica no conjunto 

da escola. 

 

4.1.2 Formato, concepção e estrutura do Projeto Pol ítico pedagógico (PPP) da 

escola “A” 

A escola “A”, diferentemente da escola “B”, tem o ano de 2004 como 

referência do seu PPP, estando os dados da estatística escolar atualizados, 

servindo como referência para o planejamento escolar. 

Nesta escola, o PPP34 está concebido sob a seguinte ótica: 

 
Representa numa visão conjunta a articulação das dimensões da 
intencionalidade e efetividade, definidas pelos diversos segmentos 
que compõem a escola com base na concepção de planejamento 
participativo e emancipador, tendo em vista uma educação de 
qualidade sustentada em concepções cooperativas intra e extra-
escolares (2004, p. 1). 

 

                                            
34 O PPP na escola “A” detém a seguinte estrutura: Apresentação; Infra-estrutura; Organização e 

funcionamento; Organização e Prática pedagógica; Prioridades e medidas e os Anexos. 
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Tem como prioridade “garantir a gestão democrática participativa na escola” e 

sua missão é 

 
Garantir o acesso e a permanência do aluno, contribuindo para 
formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de agir na 
transformação da sociedade (2004, p. 6). 

 

A definição da missão, assim como na outra escola (B), também enfatiza o 

papel da escola na transformação da sociedade. Essa percepção do papel da escola 

no contexto das transformações sociais requer dos seus sujeitos uma concepção de 

educação que caminhe também nesta direção. Neste sentido o referencial de prática 

pedagógica pode ser um elemento balizador para definir o grau de convergência 

entre o formalmente anunciado no âmbito do PPP com o que os professores 

anunciam da sua prática escolar no que diz respeito à problematização dos 

conteúdos específicos da área do conhecimento com a dimensão social. 

Em todos os depoimentos, abaixo transcritos, verifica-se uma convergência 

em relação à contextualização social da educação, embora com níveis diferentes de 

percepção: 

 
A gente tem que ver o social... não ficar apenas no  conteúdo, 
entendeu?  Vai muito mais além, tem que ter o comprometimento 
tem que ter a competência, mais ainda extrapolar da escola em si, 
na questão social, vê-lo lá fora... Vê-lo como sujeito (P4). 
 
Sem dúvida, não tem como a gente, trabalhar, o nosso aluno não é 
simplesmente aquilo que ta dentro da sala de aula.. . Cada aluno 
tem a sua historia, tem sua realidade, a escola não  é uma ilha, é 
impossível a escola está à parte das questões socia is , porque ás 
questões sociais por mais que você queira deixar fora da sala de 
aula, ela nunca vai ficar fora da sala de aula, porque se nós 
trabalhamos com seres humanos (P5). 
 
Não, eu procuro... trabalhar com uma linha construtivista, eu 
procuro mostrar a meus alunos os direitos que eles têm , isso é 
na vida social, econômica, cultural eu procuro sempre generalizar, 
eu não priorizo só a matemática, ali eu trabalho o dia a dia deles o 
que eles consomem, eu procuro sempre juntar eu não especifico, eu 
sempre dou uma geral...Porque a vida lá fora cobram deles, porque 
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mesmo sendo já adultos, eles tem que ter conhecimento dos direitos 
deles, por isso que puxo, eles tem que estar atualizados, saber dos 
seus direitos (P2). 
 
Não, eu acredito que essa questão de conteúdo é muito relativa 
porque o aluno não vem para a escola aprender o con teúdo, ele 
vem para a escola para também aprender o conjunto, educação 
e também opinião, ou seja, você discute e você apre nde, então 
passar o conteúdo, mais importante é você discutir,  debater, 
conversar, ouvir as idéias, as opiniões e a partir daí você até 
modificar o conteúdo se possível for, para que o al uno tenha a 
clareza daquilo que ele ta aprendendo, ou seja, para que a 
consciência critica dele, o cidadão que há nele, ele desenvolva 
através desse processo, eu acredito nisso (P 6). 

 

Nos diversos depoimentos percebemos uma sintonia quanto à perspectiva 

crítico-social do papel da escola; todavia, a exemplo dos professores da escola “B”, 

o sentido desse papel que a escola assume no contexto macro social das 

mudanças, “das transformações sociais”, como quer a missão da escola, não fica 

suficientemente explicitado na fala dos professores, mas os professores marcam de 

forma muito clara em seus discursos a preocupação da escola em se constituir num 

espaço que ofereça também um “preparo para a vida”, desenvolvendo nos alunos 

“uma consciência crítica”, como instrumento para o que “lá fora a vida vai cobrar 

deles”. 

Esta perspectiva da prática docente apresentada pelos professores se alinha 

com o direcionamento político da missão da escola. Precisamos, contudo, verificar 

como estes aspectos se articulam com as outras dimensões (a democratização da 

gestão escolar, a relação com a realidade social imediata) presentes no PPP e 

discutidas pelos professores. 

 

Gestão Democrática Participativa 

Esta dimensão no PPP da escola “A” assume destaque e está assim definida: 
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Garantir a Gestão Democrática na escola com a ação efetiva do 
conselho escolar, implantado legalmente nesta unidade de ensino 
em 1997, consolidando-se cotidianamente a partir da participação 
de pais, alunos, funcionários, professores, direção e ONGS, que 
contribuem no planejamento, execução, avaliação e 
redirecionamento das ações desenvolvidas na/pela/para escola 
(2004, p. 4). 

 

Relacionando a perspectiva da escola com o que apontam os professores 

quando convidados a discutir a dinâmica da sua escola no processo de consulta e 

deliberação sobre as ações desenvolvidas, vamos encontrar, nesta escola, bastante 

simetria no depoimento dos professores, como mostra os exemplos abaixo descritos: 

 
Nós temos assim a 1ª reunião do inicio do ano, temos também 
reunião no segundo semestre e as reuniões regulares do próprio 
conselho, quase todos os meses nós estamos nos juntando  (...) 
basicamente são mensais, porque tem mês que não dá por conta de 
muita atividade que a gente tem na escola, ai não dá... Mas logo em 
seguida a gente... Entendeu? Mas são praticamente reuniões 
mensais (Grifo nosso) (P1). 
 
Mensalmente nas reuniões do conselho escolar , e quando 
necessário faz reunião extraordinária, onde envolve todos os 
segmentos da escola. Então é ai que a gente discute, planeja, 
entendeu? Para ver a execução e acompanhamento dela s (Grifo 
nosso) (P2). 
 
Tem os momentos daquelas que são com o conselho, ta nto 
ordinárias quanto extraordinárias  e às vezes a gente tem uma 
data agendada, mas aí, surge uma emergência, que a escola é uma 
roda viva, ta sempre acontecendo coisa e aí consulta o conselho 
escolar. (...) Tem reunião administrativa, pedagógica, mas os 
pais eles participam independente de reunião , muitos  trazem os 
filhos ficam aqui conversam com a gente, outros não podem vir, mas 
estão sempre aparecendo vem à tarde, vem à noite, pela manhã... E 
eu acho que uma das grandes forças da nossa escola é a 
participação da comunidade . Aí eles (os professores) dizem 
assim, aqui tudo é reunião,  tudo é reunião! Hoje, eu acho que 
esse professor ta fazendo reunião na escola dele, esse professor 
hoje diretor em outra escola (Grifo nosso) (P 5). 
 
Bom! Nós temos no início do ano o planejamento, o PPP  e todas 
as ações e os planos eles são direcionados e discutidos, geralmente 
ocorre no inicio do ano, aí a gente rediscute a prática pedagógica 
dentro da escola o que funcionou no ano anterio r, o que não 
funcionou e as metas objetivas para o ano que está se iniciando 
(Grifo nosso) (P6). 
 
Primeiro a gente faz reunião com o Conselho, depois  a gente 
vai fazer com os professores com os funcionários , passa e 
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pergunta a opinião deles, não é já passando o que a gente fez 
não, eles vão dizer, depois é que vai ver o que foi  passado, não 
é que pegue e leve já pronto não , mesmo quando a gente 
conversa lá no Conselho, mas a gente não passa aquela opinião, a 
gente passa para os professores e todos... Quem vai ganhar é a 
maioria (Grifo nosso) (P 8). 
 
Com freqüência, tudo que vai ser feito aqui na esco la 
geralmente ela pede a opinião da gente...Porque aqu i essa 
escola é diferente das outras, eu acho!  Porque sempre ta todo 
mundo sempre envolvido independente de ser de 1ª a 4ª série, 
de ser de 5ª/8ª, todo mundo participa, todo mundo t em vontade 
de ajudar em alguma coisa ! Então toda vez que elas vão tomar 
alguma atitude em relação à escola ou algum evento que vai ser 
feito na escola ou fora dela, eles sempre chamam a gente para 
conversar, todo mundo junto. (P 7). 

 

As frases com grifo foram realçadas para destacar a coerência existente entre 

os professores ao tratarem da dinâmica instituída no interior da escola exercida de 

forma compartilhada e reconhecida por todos como momentos em que se favorece o 

debate e onde as ações são planejadas e avaliadas. Observamos nesta escola, 

diferente da escola “B”, que em todas as falas aqui destacadas os professores 

expressam a existência de uma prática colegiada exercida através de reuniões que 

acontecem sistematicamente e que são importantes para o funcionamento da 

escola. 

A existência de movimentos diferenciados entre as  escolas, neste aspecto, 

pode ser atribuída, entre outros fatores, pela atitude propositiva e de liderança 

exercida pelos  dirigentes da escola. A título comparativo, observemos a fala do P5, 

acima descrita, que é membro integrante da direção da escola “A”, sobre os meios 

que a escola utiliza para consulta e deliberação de suas ações em comparação com  

a fala do P7 que também é membro da direção da escola “B” e assim se coloca em 

relação a essa mesma questão: 

 

Geralmente passa pelo Conselho Escolar.Passa pelo Conselho, e 
também aproveita as reuniões da escola também, né?As reuniões 
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administrativas para repasse de coisas do Conselho...(Silencio) As 
reuniões (do Conselho) ás vezes acontecem de ser 3 dias antes, 
mas ultimamente a gente tem um calendário agora. Então só 
quando está mais próximo é que lembra para ninguém faltar, alguém 
pode esquecer! (P7, escola B). 

 

Esta nota comparativa não tem a pretensão, como já anunciamos, de ser a 

única via explicativa para movimentos diferenciados no interior das duas escolas 

pesquisadas, mas sem dúvida o grupo dirigente da escola pode atuar como agente 

estimulador, mobilizador e articulador levando ao ambiente escolar um clima 

favorável  para uma gestão com foco numa ação participativa. 

 

A escola percebendo a comunidade 

A percepção da realidade imediata onde a escola está inserida nos parece ser 

algo ainda não muito próximo do cotidiano dos professores, pelo menos neste grupo 

que foi pesquisado. Isso fica evidente quando não conseguem precisar 

características que sirvam para identificar a comunidade onde a escola está situada. 

Notadamente, o que percebemos pelos discursos abaixo transcritos é que o 

movimento instalado é mais intenso na relação comunidade escola; parece 

que o caminho escola  comunidade ainda está por ser construído. Mesmo 

percebendo uma valorização da presença e participação da comunidade na escola, 

os depoimentos externam pouco conhecimento dos aspectos sociais, comunitários, 

culturais, políticos e econômicos constitutivos do espaço onde a escola está inserida.  

A dinâmica do macro espaço social ainda não se circunscreve no universo 

escolar; pelo menos é o que nos revelam as falas dos professores integrantes da 

escola “A”, estas sempre enfatizam o caráter participativo da comunidade na relação 

estabelecida com a escola, e pouco falam da experiência fora dos muros da escola. 

Vejamos: 
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Veja bem, eu não tenho dados para dizer isso, mas o que eu vejo 
aqui, porque eu trabalho diariamente pela tarde, então o que eu, 
assim  observo que eles têm uma organização em relação à escola, 
participação em relação á escola , agora em relação, a segurança   
isso aí já fica fora do meu alcance, não tenho condições de responder 
(P6). 
 
É um bairro que tem boa infra-estrutura, razoável condição de vida e a 
comunidade participa muito da vida da escola  (P7). 
 
Inclusive as nossas ações ta fazendo sempre tudo (a comunidade) 
dentro da escola... E ai agente percebia os pais, a comunidade 
interna ela participava mais, a externa, ela não sa bia muito o que 
acontecia na escola, então  a gente começou a levar as atividades 
para rua, como foi o exemplo da mostra de fotografias, a 1ª nós 
fizemos aqui, foi muito boa. A 2ª nós fizemos na praça, ai foi melhor, 
porque a gente mostra para a comunidade externa também que a 
escola ta fazendo, ta contribuindo, e isso se reflete na comunidade 
que a escola ganhou diante da comunidade. Na época de matrícula 
aqui, é um inferno porque todo mundo quer estudar na escola, quem 
procura escola pública, procura como referencia a nossa escola na 
comunidade (P5). 

 

Buscamos identificar quais as pontes que o professor utiliza nesse seu 

transitar entre a comunidade e a escola, uma vez que o PPP postula na sua missão 

que “transformar a sociedade” é uma missão que a escola não pode se afastar. É, 

portanto, uma tarefa dos professores, dos que respondem pelo fazer pedagógico no 

cotidiano escolar. Teremos mais à frente outros elementos para também avaliar esse 

aspecto. Vamos, agora, aproveitando o ensejo do que aborda o PPP, observar o que 

nos revela a fala dos professores quando explicam sob que ótica percebem que seu 

trabalho repercute na comunidade: 

 
Por que assim, eles sabem que a pessoa é comprometida com o que 
está fazendo e já conhece a gente porque desde quando eu comecei 
a trabalhar, que eu trabalho nesta escola, aí já conhece você, né? E 
tem aquela liberdade para lhe procurar esteja no ambiente da escola 
ou não, não é? E sempre me parabeniza, me elogia por que o 
menino ta aprendendo, ta superando dificuldades, en tão é isso 
que a gente faz que repercute na comunidade (P7). 
 
No caso da educação dos filhos, muitas vezes os pais chegam para 
mim, mais esta muito difícil ele não vai conseguir, de repente a criança 
ta fazendo aquilo que ele achava que era difícil, que a criança não ia 
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conseguir... a gente vê quando eles vêm matricular: eu quero 
botar com você! Eu acho bom  (P1). 
 
Quando tem uma avaliação muito gritante é quando chega janeiro, a 
busca, a procura de vagas aqui na escola, é gritante a gente até 
lamenta quando não pode atender a todos, entendeu? Até porque a 
gente prima pela qualidade e não pode superlotar as salas, até porque 
não daria para atender né? Porque a gente tem que ver também a 
questão dos resultados e essa avaliação é muito boa quando nós 
somos muitos procurados,  não só em janeiro, durante o ano todo 
diariamente há procura (P4). 
 
Repercute assim na comunidade, porque todo início de matrícula se 
eu não fosse uma boa profissional o pessoal não que ria colocar 
os filhos comigo , se não eu fosse uma boa profissional ninguém 
queria isso! (P9). 
 
 

 Os depoimentos acima selecionados tomam como parâmetro para explicar a 

repercussão do trabalho na comunidade a avaliação que os pais fazem da sua 

atuação enquanto professor; não identificamos outros aspectos pelos quais os 

professores possam também perceber que seu trabalho tem alcance na 

comunidade. Embora sendo um parâmetro importante, mais uma vez percebemos  

que essa relação está circunscrita ao espaço intraescolar e dialoga pouco com 

aspectos políticos, sociais, culturais da comunidade e que estão presentes dentro e 

fora da escola. 

 

O que nos revelou o Projeto Político Pedagógico das  escolas ? 

 A tentativa de perceber o movimento pedagógico das escolas pesquisadas a 

partir do que anunciam seus Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados com base 

nas diretrizes emanadas da Secretaria de Educação articulada ao que expressa a 

fala dos professores, nos permitiu aproximarmos, de forma mais concreta, desse 

universo da gestão democrática, sentida e praticada, sob a ótica dos que fazem o 

cotidiano escolar. 
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 Com base nos discursos apresentados pelos professores das duas escolas, 

apontamos aqui algumas breves considerações resultantes da análise dos dois 

Projetos Políticos Pedagógicos: 

• Consideramos relevante resgatar o ponto referente à atualização do PPP, 

enquanto na escola “A” o ano base é 2004, na escola “B” o documento tem como 

referência o ano de 1998. Se o PPP é um instrumento que requer um processo de 

atualização permanente – como o entendemos - podemos concluir que os 

professores da escola “B” não estão tomando o mesmo como referência em sua 

prática pedagógica, nem no planejamento escolar; 

• A missão dos dois Projetos Político-Pedagógicos (A e B) apresenta como idéia 

força a contribuição da escola no processo de transformação social da realidade. 

Todavia, quando os professores discutem sobre a repercussão do seu trabalho na 

comunidade/sociedade apresentam uma percepção que toma como parâmetro 

quase exclusivo o fato dos pais e alunos fazerem uma boa avaliação do seu trabalho 

minimizando o alcance político da função social da escola; 

• Vários aspectos são semelhantes, existindo uma discreta oscilação de percepção 

entre os professores das duas escolas no que diz respeito ao conhecimento da 

realidade imediata (comunidade), percepção sobre o papel da escola na 

transformação da sociedade e percepção da repercussão do seu papel na 

comunidade/sociedade; 

• Um aspecto singular que nos chamou atenção nessa análise é o discurso do 

professor quando discute “os meios pelos quais a escola utiliza para consulta e 

deliberação de ações a serem desenvolvidas na escola”. Neste ponto, existe uma 

acentuada diferença entre os professores da escola ”B” e os professores da escola 

“A”. Nesta última foi verificado que em todos os depoimentos selecionados existe 



 125

uma clara referência, quase sempre elogiosa, à forma colegiada que a escola utiliza 

nas tomadas de decisões, considerando a participação dos professores, pais, alunos 

e funcionários. Percebe-se ainda que a prática das reuniões não é algo esporádico, 

aleatório, mas se coloca como uma rotina já assimilada por todos. 

 Na escola “B”, além de não ser possível perceber uma rotina/prática de 

instâncias colegiadas, encontramos, por parte de alguns professores, críticas, ora 

mais explícitas, ora mais veladas, em relação à forma frágil de atuação dos 

mecanismos de gestão instituídos na escola. 

 As seções que seguem neste capítulo buscarão sair do foco mais geral da 

escola, partindo para uma análise mais focada nos professores, enquanto sujeitos 

que respondem, efetivamente, pelo fazer pedagógico, por considerarmos relevante 

entender como concebem seu referencial de sociedade, de democracia e como esta 

se articula entre o espaço da escola e a sociedade. 

 

4.2. Aspectos da formação, da carreira e da partici pação social e política dos 

professores 

Considerando que a formação acadêmica e a formação continuada são 

componentes essenciais na prática pedagógica, é importante observar o perfil de 

formação acadêmica dos entrevistados, buscando perceber através de suas falas o 

que os aproxima ou o que os distancia de uma escola que articule no seu interior o 

imbricamento da educação escolar e da educação social, onde a escola e o 

professor possam traduzir-se como sujeitos portadores de mudança. 

O quadro 02 (anexo) sobre a formação acadêmica dos entrevistados mostra 

que, com exceção de dois professores que têm apenas o ensino médio (localizados 

na escola “A”), e dois com graduação (um na escola “A” e outro na escola “B”), os 
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demais (14) possuem a licenciatura e são pós-graduados. 

Se a formação acadêmica pode ser um componente que favorece um 

domínio, não apenas dos conteúdos específicos, mas também de uma formação 

mais plural, espera-se, em relação ao grupo de professores entrevistados, que estes 

possam trazer nos seus discursos elementos que sinalizem para a possibilidade de 

transitarem dos espaços micro (escola) para os espaços macrosocial (sociedade). 

Quando analisamos a missão das duas escolas (A e B) previstas no Projeto 

Político Pedagógico, cujo foco central reconhece ser a escola um instrumento no 

processo de transformação social, e a confrontamos com as percepções dos 

professores quanto à função social (política) da sua prática docente, o que 

constatamos é que a maioria dos discursos se coloca no âmbito da constatação; são 

muito tênues as falas que sugerem a perspectiva da superação de uma realidade 

marcada pelas diferenças de classes sociais. 

Convém também lembrar aqui a acentuada assimetria que encontramos entre 

os professores da escola “A” e escola “B”, quando discutem a forma e o conteúdo 

como a escola conduz o processo de escuta e participação dos sujeitos na tomada 

de decisões da escola.  

Se a titulação, sozinha, fosse o elemento balizador para análise dessas 

práticas era de se esperar encontrar uma melhor simetria no movimento de 

democratização praticado no interior das duas escolas, mas isto não foi o verificado. 

Ao que nos parece, a formação acadêmica por si só, apesar de ser questão 

primordial para uma educação que se pretenda de qualidade, não se constitui como 

variável exclusiva e determinante para uma prática pedagógica que esteja para além 

dos aspectos conteudísticos buscando se articular com a dimensão política e social 

da educação. 
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Se estes aspectos não são suficientes, parece-nos coerente buscarmos 

identificar outras variáveis que possam vir a ser mais elucidativas no sentido da 

construção de um marco referencial mais consistente para as respostas que 

estamos buscando encontrar. 

O tempo de serviço e o número de vínculos empregatícios dos professores 

nos ajudam a compreender essa questão? 

Partindo desta indagação observamos que dos professores entrevistados, nas 

duas escolas, 11 (onze) possuem mais de dezesseis anos de vínculo com a rede 

municipal de ensino (05 na escola A e 06 na escola B) e sete professores estão na 

rede municipal há mais de cinco anos (04 na escola A e 03 na escola B). Este longo 

tempo de permanência na rede municipal pela maioria dos professores poderia ser 

uma condição para que estes pudessem ter tido uma maior participação no processo 

de formulação e implementação das ações vivenciadas em nível local no período em 

estudo (1997-2003) no Cabo de Santo Agostinho. 

Todavia, esses anos de vivência na prática docente pode ser para uns 

experiência de aprimoramento, envolvimento com a profissão e para outros, revelar 

sinais de esgotamento, de acomodação. O tempo de permanência por si só numa 

escola não indica existir ali uma relação mais orgânica tanto intra como extra 

escolar. 

Como ficou, pois, evidenciado pela análise já procedida anteriormente, 

quando discutimos a forma como a escola percebe a comunidade, constamos a 

partir dos discursos dos professores uma certa fragilidade na relação escola-

comunidade, sobretudo pela superficialidade do conhecimento que os que fazem a 

escola expressaram ter do macro ambiente onde a escola está inserida. 
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 Esses elementos apontados fazem parte do esforço para identificar no âmbito 

das hipóteses levantadas neste trabalho as possíveis causas, presentes entre os 

professores, que podem responder por esta atuação pouco orgânica na escola, aqui 

já discutida. 

 Na esteira de construção desse quadro explicativo, pensamos ser as 

condições estruturais da carreira do magistério um fator a ser considerado; para 

tanto vamos verificar alguns fatores que podem fazer parte desse mapa explicativo. 

 Partindo do princípio de que um tempo maior de dedicação à escola permite 

construir uma vivência mais consistente e qualitativa, constatamos que dos 18 

professores entrevistados, treze disseram ter dois vínculos empregatícios, desses 

apenas três acumulam na mesma rede e os outros dividem seu tempo com a rede 

estadual, particular ou em outro município. A curta presença e a dupla dedicação em 

escolas diferentes diminuem a possibilidade de uma relação/interação mais profunda 

do professor não apenas nas atividades da escola, mas também no espaço 

comunitário, assim como nas atividades promovidas pela Secretaria de Educação 

que requerem a participação dos professores em horário alternativo ao da sala de 

aula, o que, via de regra, está preenchido com vínculo em outra rede de ensino. 

 Esta, sem dúvida, é uma grave limitação para uma atuação que se pretenda 

mais orgânica, engajada e articulada na relação escola – comunidade. A tese da 

dedicação exclusiva, já discutida por alguns estudiosos da área, sem dúvida, é uma 

possibilidade que se coloca como resposta a essa problemática. 

 Frente ao exposto, podemos concordar ser este um elemento de grande força 

explicativa no âmbito das questões que buscam identificar os elementos que possam 

ser limitadores para uma atuação mais orgânica dos professores no momento de 
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materializar, no cotidiano escolar, os mecanismos de gestão democrática 

formalmente instituídos na escola. 

 O que os professores destacam como sendo dificuldades e como sendo 

aspectos positivos na carreira do magistério? 

 No quadro das hipóteses formuladas, como respostas provisórias às questões 

problematizadas neste trabalho, indicamos que as dificuldades estruturais da 

carreira do magistério poderiam ser elementos explicativos para os problemas que 

nos motivaram a realizar esta investigação, a exemplo do que já iniciamos a discutir 

sobre a duplicidade de vínculos dos professores. 

 Ainda sobre o exercício do magistério, buscamos identificar junto aos 

professores, ao longo de sua carreira, o que era dificuldade e o que era positivo no 

fato de ser professor. Do resultado da análise que realizamos a partir das respostas 

oferecidas foi possível agrupar as seguintes questões: 

 

ASPECTOS RELACIONADOS ÀS DIFICULDADES 

a) Quando analisamos o bloco das dificuldades apontadas no exercício do 

magistério, “a falta de participação dos pais na escola” foi o aspecto mais 

citado entre os professores da escola “B”; na escola “A” este aspecto também 

foi citado, embora com menor intensidade, e a conotação que assume é 

diferente. Enquanto na primeira tem-se a impressão de que a não 

participação dos pais ocorre por desinteresse dos mesmos, na segunda a não 

participação dos pais é atribuída à desestruturação familiar, causada pelo 

desemprego presente na maioria das famílias, o que as fazem colocar como 

questão prioritária a sobrevivência. 
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b) Outro aspecto que aparece como a segunda dificuldade mais citada entre os 

professores da escola “B” foi a “defasagem de aprendizagem quando 

recebem os alunos de séries anteriores”; este aspecto também foi lembrado 

na escola “A”, mas só por apenas um professor. 

c) Na escola “A” os professores apontam que o “pouco estímulo e a falta de 

condições para especialização de professores (formação continuada)” é 

reconhecida como uma dificuldade. Também presente na escola “B”, essa 

questão foi lembrada por apenas um professor. Ainda no campo da 

valorização do magistério, a mesma tendência verificada na questão da 

formação continuada, nas duas escolas, se repetiu em relação à “defasagem 

financeira” dos professores. 

d) Outros aspectos citados como sendo de dificuldades e que tiveram 

equivalente proporcionalidade entre as duas escolas foram: “ausência de 

material didático, superlotação de salas e trabalhar em vários lugares”. 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Ao apontarem os aspectos positivos na carreira do magistério, percebemos 

uma grande convergência entre os professores das duas escolas. A maioria dos 

aspectos diz respeito ao campo da satisfação pessoal e do reconhecimento do 

trabalho desenvolvido, os quais podem ser agrupados através dos seguintes pontos:  

• “Gostar do que faz” 

• “Contribuir para formação das pessoas” 

• “Chegar no final do ano e ver que os alunos tiveram um bom aproveitamento” 

•  “Ter o reconhecimento do nosso trabalho”. 
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 Dentre os aspectos, que foram basicamente comuns para as duas escolas, 

destacamos um movimento diferenciado, por parte dos professores da escola ”A”, 

que merece ser registrado. Os mesmos apresentaram como sendo aspecto positivo 

na sua atividade profissional “a boa estrutura e harmonia” da escola onde trabalham.  

Dos aspectos relacionados às dificuldades, podemos observar que os 

relativos à valorização do magistério ficaram mais concentradas na escola “A”, 

enquanto que as dificuldades mais citadas pelos professores da escola “B” ficaram 

mais concentradas nas questões relativas à estrutura e ao funcionamento escolar, 

bem como a ênfase nos problemas de aprendizagem. Dessa forma, os relatos dos 

professores combinam dimensões importantes referentes ao exercício do magistério, 

ao contemplar variáveis que podem se constituir como aspectos dificultadores e/ou 

limitadores para o exercício da função. 

 Qual o nível de participação social, sindical e política presente entre os 

professores? 

 Ao analisarmos esses aspectos, mais uma vez, constatamos existir uma forte 

semelhança no comportamento das duas escolas. Quando a questão foi saber sobre 

o nível de participação sindical, tivemos a seguinte categorização: oito professores 

disseram participar moderadamente (05 na escola A e 03 na escola B), cinco 

esporadicamente (02 na escola A e 03 na escola B), quatro não participam (02 na 

escola A e 02 na escola B) e uma pessoa (escola B) ignora completamente este tipo 

de participação. 

 Ao explicitar os motivos pelos quais adotam essa postura em relação à 

atuação sindical, percebemos que o motivo mais citado nos depoimentos revela uma 

certa rejeição pela postura de “partidarização” na política sindical, uma atuação frágil 

e pouca comprometida na defesa da categoria. Os depoimentos que seguem 
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traduzem o que se manifestou como tendência entre os professores: 

 
Olhe, na realidade, eu apoio o movimento sindical como toda entidade 
organizada, mas, eu via muito aquela discussão ligada à questão 
política e muitas das discussões que eu participava eu me sentia 
incomodada, porque não é que eu me sentisse governo não é isso, eu 
sentia como se aquelas questões na verdade não procedessem da 
maneira como as pessoas faziam a exposição, eu discordava muito 
da linha assim, eu via mais como uma briga política  de que uma 
briga de conquistas na verdade para categoria.  Acho que talvez 
tenha sido por isso que eu tenha me afastado um pouco mais (Escola 
A, P 5). 
 
Eu participo esporadicamente... na verdade para mim o sindicato 
deve estar é reivindicando em prol do funcionário, então eu só 
vou as assembléias quando ta acontecendo reivindica ção em 
prol do funcionário (...) Ás vezes ficam com aquela  picuinha, e eu 
não gosto ...aí eu não vou.  Mas quando tem uma convocação e... na 
realidade é em prol do funcionário eu vou (Escola B, P 4). 
 
O Sindicato faz o trabalho partidário  e não luta pelos nossos direitos. 
Foge dos objetivos! (Escola B, P2). 

  

 Sobre a participação político partidária, a maioria absoluta afirmou não ter 

nenhum tipo de militância; a exceção ficou por parte de dois professores, um que 

disse ser filiado (Escola A) e outro simpatizante (Escola B) do Partido dos 

Trabalhadores (PT). 

 Quanto à participação em alguma entidade da sociedade civil ou movimento 

social, três professores disseram fazer parte de Conselhos  (01 professor na escola 

B que faz parte do conselho do orçamento participativo e na escola A 02 

professores: um participa do conselho do fundef e outro do conselho de segurança 

comunitária), oito professores disseram participar ativamente das atividades das 

igrejas  que fazem parte (na escola A, 03 professores participam de igreja evangélica 

e dois de igreja católica. Na escola B, 02 professores disseram ter atuação em igreja 

evangélica e 01 na católica) e sete professores disseram não ter nenhum tipo de 

atividade (05 na escola B e 02 na escola A). 
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 Essas constatações parecem nos encaminhar para uma percepção pouco 

valorativa, por parte dos professores entrevistados, do papel que as instituições 

políticas e civis exercem na sociedade, no jogo das relações que definem o que e 

quem participa das esferas decisórias; logo é um debate que interessa a todos, 

sobretudo àqueles que podem se colocar como interlocutores, como formadores de 

opiniões, como formuladores das políticas públicas e, sem dúvida, a escola é uma 

agência, é um espaço que pode contribuir muito no debate que favorece o processo 

de “transformação da sociedade”, como concebe o próprio Projeto Político 

Pedagógico das duas escolas pesquisadas. 

 Desse ponto de vista, podemos dizer existir aqui uma inconsistência entre o 

que concebeu as escolas, quando anunciam a sua missão, e o que efetivamente 

expressam os seus professores sobre o sentido e importância da prática social e 

política para esse processo de transformação. 

A prática de Gestão Democrática pode induzir a mudanças no contexto 

social? Como os professores percebem essa questão? 

Discutir esta questão à luz do que revelam os professores através de seus 

discursos, combinada a outras variáveis já apresentadas e analisadas (percepção 

sobre a realidade imediata/comunitária, repercussão do trabalho na comunidade, 

relação intra e extra escolar, participação sindical e política), nos dará mais 

possibilidades de explicar como os professores se relacionam com a perspectiva de 

escola, anunciada no Projeto Político Pedagógico da Escola, que toma por princípio 

o processo de transformação social e se distancia das relações de exploração e 

dominação apostando em relações mais horizontalizadas e solidárias. 

Antes de buscarmos analisar a forma como os professores concebem esse 

movimento que a escola faz no sentido de interagir com a sociedade buscando nela 
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interferir para promover mudanças, vamos primeiro analisar qual o entendimento que 

os professores têm sobre o que é uma escola democrática e como ele contribui para 

o fortalecimento dessa escola democrática. 

O sentido de uma escola democrática varia na percepção dos professores, 

mesmo dentro da mesma escola. A tendência percebida entre os professores na 

escola “B”  aproxima-se mais de uma valorização da forma do que de conteúdo; 

expressões como “respeitar opinião”, “escutar alunos”, “participação” aparecem 

como escopo definidor do conceito de uma escola democrática. 

Procuramos agrupar fragmentos dos depoimentos relatados pelos 

professores, primeiro aqueles que, de nossa perspectiva, privilegiam a forma, depois 

aqueles que alargam seus conceitos incluindo outros elementos.  

 
Seria uma escola que, primeiro escutasse o aluno e depois 
aplicasse dentro da sua metodologia o anseio de seu s alunos 
(P3). 
 
Uma escola em que todos tenham direitos de participar , tenha vez 
de expor suas idéias: o que ta certo, o que ta errado, que todos 
participam  (P7). 
 
(...) Todos possam dar sua opinião  e prevaleça a da maioria para o 
bom andamento da escola (P8). 

 

 Mesmo em menor proporção, encontramos conceitos que agregam outras 

dimensões da perspectiva do que seria uma escola democrática. Vejamos: 

 
A escola democrática ela não passa só pela direção, ela é um 
conjunto,  eu não vejo escola democrática como um tradicionalismo, 
o diretor manda, ele é o chefe da ação, eu vejo uma escola 
democrática, uma escola participativa, onde o aluno a 
comunidade, o corpo de professores desde a merendei ra, até o 
vigilante ele tenha voz e vez, a escola democrática  pra mim é 
um processo muito cultural, eu bato muito nesta que stão da 
cultura . É uma escola que dá possibilidades... ela cria espa ço.  
Que democracia é essa? Quais são as intolerâncias que eu tenho 
que rever para fazer essa minha leitura. Uma escola democrática 
pra mim não só esta nas mãos do diretor, escola democrática é 
tudo, eu não acredito educação se não passar pelo processo gestão 
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da escola. Gestão da escola ele tem que possibilitar esses 
caminhos, ele tem que abrir caminhos  (P6). 
 
Escola democrática é aquela que tem a participação tanto da 
comunidade escolar como da comunidade externa , é aquela que 
aceita acolher a opinião das outras pessoas que mesmo que não 
esteja de comum acordo. Eu acho que a escola democrática não é 
aquela que dá liberdade sem restringir, mas é aquela que sabe dá 
liberdade e as pessoas, elas usam cada uma com sua medida (P4). 

 

 

  Entre os professores da escola “A” , podemos dizer que encontramos uma 

perspectiva de escola democrática que nos parece expressar uma maior 

consistência, sobretudo porque alguns depoimentos, inclusive, se pautam na própria 

vivência para referenciar o conceito. 

 Os trechos das falas dos professores abaixo selecionados podem nos dar a 

dimensão da perspectiva ora apresentada: 

 

O mais importante é a oportunidade que se dá para a pessoa falar, 
né? Dar sua opinião e depois ninguém fica dizendo: fulano falou 
isso! O respeito à fala da pessoa, mesmo que fale uma bobagem... e 
a pessoa que falou uma bobagem ela vai amadurecendo- Uma 
Escola Democrática, é uma escola que ajuda as pesso as que 
nela participa, nela esta trabalhando, a amadurecer , ela cresce 
junto com os outros...é uma escola que ajuda os com ponentes 
a amadurecer  (P1). 
 
Onde há uma participação de todos que a compõem. Po rque a 
gente acredita, tem certeza que a escola não é uma ilha, então é 
de fundamental importância a comunidade está partic ipando 
ativamente de todas as atividades da escola, então aqui a gente 
tá conseguindo isso,  a gente vê a comunidade não só nas 
festividades, como também nos plantões pedagógicos, às vezes 
nem precisa convidar, ela vem assim para saber como é que ta o 
andamento da escola, seu filho e a gente tem tido uma parceria 
agradável com a comunidade, ainda não é o que agente deseja, de 
fato não se consegue ainda atingir a totalidade, mas você sabe que 
o processo é lento, mas a gente ta caminhando e tem 
conseguido isso  (P4). 
 
Acho que a escola democrática é a que tem a partici pação, e 
que a participação nela se dê em todos os aspectos  né? E que 
não seja... Aquela comunidade que participa sem que haja uma 
convocação, já começa, claro que isso é uma pratica que vai sendo 
construída, por que uma escola democrática a gente não 
constrói do dia para noite, porque pressupõe mudanç as, e a 
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mudança não se dá de uma hora para outra . (...) Mas 
continuando o que eu estava dizendo, acho que quando a 
participação se da espontaneamente... Agora a gente não quer dizer 
que escola democrática vai fazer o que quer, de maneira nenhuma, 
eu até que me considero... Estou aprendendo a ser uma gestora 
democrática, agora isso não quer dizer que todo mun do vá 
fazer o que quer dentro da escola, nós temos os val ores da 
escola, nós temos a tradição da escola, o que a esc ola pretende 
oferecer, então a gente tem uma linha de trabalho, no regimento 
da escola, não quer dizer que a gestão democrática é fazer 
aquilo que bem quer, e ai, isso ai não é democracia , né? A gente 
tem uma linha seguir definida coletivamente, ah! Agente diz até 
alguns funcionários que diz assim você conversa demais, também 
tem conversa demais, porque tem coisas, as meninas acham que eu 
deveria resolver logo de imediato, ai eu digo, não! Vamos conversar, 
vamos ver como a gente vai fazer (P 5). 
 
Eu acho que a escola democrática para mim é essa qu e estou , 
eu admiro muito...Dou graças a Deus, faz 18 anos que estou aqui já 
passaram vários diretores, mas parece que ninguém consegue 
assim interromper nosso trabalho é um seguindo a linha do outro... 
Sendo que nos últimos está muito melhor, porque não é só a 
direção, como eu disse a você quem faz a escola som os todos 
nós, os pais, os alunos, a comunidade em si todos p articipam, 
o que eu acho bonito aqui é iss o ...(P9) 
 

 

 Um aspecto comum presente nas duas escolas é a relevância atribuída à 

dimensão participativa; embora não se qualifique a perspectiva dessa participação, a 

mesma é considerada como valor fundamental para identificação de uma prática 

democrática escolar. 

 O sentido de participação apontado por Bordenave (1994 apud ARAÚJO, 

2003) que se desloca do campo específico das lutas para satisfação das 

necessidades sociais mais imediatas para fortalecer a consciência de classe, sendo 

uma ponte para a transformação das estruturas sociais, pode ser, ainda que 

embrionariamente, uma possibilidade da escola aqui apresentada transitar para essa 

perspectiva de participação por ele sinalizada. 

 Na análise que segue poderemos perceber, de forma mais específica, como 

os professores concebem que a prática de gestão democrática desenvolvida na 
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escola pode contribuir, ou não, para mudanças no contexto social. 

 Ao analisarmos os depoimentos dos professores na escola “B” , no momento 

de discutirem se a prática de gestão democrática desenvolvida no âmbito de sua 

escola contribui para mudanças no contexto social, percebemos que existe uma 

predominância afirmativa. Todavia vamos encontrar no centro desses discursos 

perspectivas que colocam a escola como indutora dessas mudanças no contexto 

social da realidade imediata e discursos mais distanciados, percebendo essas 

mudanças mais na circunscrição do ambiente escolar. Vejamos: 

 
Com certeza a escola é fundamental para essa mudança. Na escola a 
gente trabalha opiniões dos pensadores ... a gente junta com a nossa 
e com a da comunidade escolar e aí eu acho que se inquietam até 
para buscar melhoria para comunidade . A nossa comunidade ela tá 
muito atenta, participativa porque com certeza daqui a alguns anos a 
gente vai ter um monte de pessoas que serão muito importante para 
sociedade com certeza.(...). De Início eu falei de auto estima, e a 
nossa população a maioria é assalariada e conformista e quando eles 
vêm para escola, eles começam a trocar idéia com os alunos com os 
professores, nas palestras isso aí levanta a auto-estima e ninguém ta 
mais se conformando em ser assalariado. E como é que eles deixam 
de ser assalariados sendo capacitados, para melhora r, e através 
da escola que eles tem essa capacitação...  Eu posso até morrer e 
não ver isso aí, mas eu tenho certeza que vai existir uma mudança 
muito boa, muito boa! (P 4). 

 
 
 Este outro bloco de depoimentos da escola B está mais próximo daqueles 

professores que compartilham de uma perspectiva mais centrada no ambiente 

escolar. Vejamos: 

A escola tem essa preocupação de mandar chamar os pais, 
conversar com eles...Quando surge um problema mais sério, se 
para até a aula e os pais daqueles alunos vêm todos para reunião 
naquele dia (P1). 
 
Tem, a partir do momento que a escola trabalha com seu alunado, 
dentro da democratização ele, com certeza, sairá da escola com 
isso aí e levará para comunidade causando algumas transformações 
e comportamentos.Não só vai exigir seus direitos, mas também 
cumprir com seus deveres onde a maioria só sabe exigir seus 
direitos e esquece dos deveres e haveria uma melhor participação 
dentro disso aí (P2). 
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 Consideramos relevante relatar essa fala do professor 6 da escola “B”, abaixo 

descrita, na intenção de ir confirmando uma questão anteriormente já discutida, de 

que a postura daqueles professores que estão assumindo a direção repercute de 

alguma forma na atuação, na resposta que a escola pode oferecer. Esse aspecto 

que, agora, estamos analisando serve como parâmetro para balizar essa reflexão; 

para tanto basta que observemos o conteúdo dos discursos dos professores das 

duas escolas. E ainda podemos verificar que há na fala do professor 6 uma certa 

reivindicação nessa atuação mais mobilizadora do diretor da sua escola: 

 
Olhe, quando não há unidade não há consolidação, uma coisa só 
pode ser consolidada se ela não for fragmentada, então eu posso lutar 
por uma melhor aula r tudo que tenho... Mas a escola é um todo, ela 
não é o professor, ela não é o diretor da escola. A escola é desde o 
porteiro até a merendeira, ela é desde a comunidade a sociedade, até 
aos órgãos públicos. Então a escola podia trabalhar mais, o que eu 
vejo muito é implicância dos gestores... A escola podia contribuir muito 
mais e o gestor da escola é quem podia provocar isso, e eu não vejo 
provocação (Escola B P6). 

 

 Em relação à escola “A” , o movimento se assemelha à perspectiva 

apresentada pelos professores da escola “B”; contudo percebemos, ainda que 

discretamente, uma tendência no conteúdo dos discursos que evidencia uma maior 

vinculação do papel da escola como espaço que pode contribuir no processo de 

mudança da sociedade. Os trechos de discursos aqui selecionados podem melhor 

traduzir o sentido da reflexão ora formulada: 

 
Pode. A gente faz educação e educação não é imparcial, por mais que 
a gente queira a educação não pode ser imparcial, ela contribui, 
para conservação ou para mudança e uma gestão democrática, 
acredito eu que ela contribui, para uma mudança no sentido da 
melhoria da finalidade de vida das conquistas sociais (P5). 

 
Porque é através, dessa gestão democrática que se discute os 
problemas e que também se chega a soluções, que você vai ouvir 
todas as instâncias que estão ali representadas pelo conselho escolar, 
então fica mais fácil de resolver o problema porque não é uma pessoa 
só pensando, isso estimula a pessoa dialogar, questionar 
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situações, quais são as hipóteses para se resolver determinada 
situação, então a prática que ele vivencia pode lev ar para fora, 
não é?  Ás vezes a pessoa que é leiga pensa que é agredindo os 
outros com palavras ou ofendendo que vai resolver determinadas 
situações e a gente sabe que essa prática da escola de sempre 
chamar para conversar, isso repercute lá fora, a mudança de 
mentalidade eu sei que é aos poucos, mas pelo menos isso tem 
mudado, a gente pode ver isso no comportamento dos pais com os 
filhos aqui né! Tinha pai que era acostumado a bater e agora não bate 
mais, chama para conversar, isso é uma coisa que a escola estimula 
muito. Até certo tempo atrás isso não era função da escola (discutir 
problemas sociais), mas eu acho que isso faz parte sim porque a 
gente ta lidando com pessoas e elas têm que ficar sabendo da 
situação do lugar que estão inseridas, elas têm que participar e ter 
uma vida atuante, para mudar a situação em que elas vivem, eles 
precisam saber votar, elas precisam saber exigir se us direitos e 
eu acho que a escola tem a função de orientar també m nesse 
sentido  (P7). 

 
Porque, quando a gente discute aqui, agente discute o conteúdo, mas 
não desvinculado das questões sociais, a leitura do mundo, então. 
Aqui mesmo quando a gente tem um problema com o aluno, agente 
leva para o conselho, o Conselho convoca os responsáveis e hoje... a 
gente ta ai com o aluno que passou por uma mudança e a gente ta 
muito feliz... Então a gente percebe que a gente contribui com 
mudanças a partir desta pratica de gestão democráti ca, do 
escutar, do ouvir outro de opinar, de sugerir . Esse ex: para gente é 
louvável, pois a gente não exclui o aluno, ele continua conosco e com 
uma mudança positiva (P4). 

 
Também no sentido geral ela (a escola) também cumpre um papel, 
quando ela é aberta, porque ela também é formadora, então eu 
acredito que quanto mais ampla for a questão relacionada à abertura 
em relação à comunidade, melhor vai ser a convivência não só da 
comunidade, mas também quanto à questão do conteúdo, do 
ensino, por que a escola não é só sala de aula, é s ala de aula e 
mais alguma coisa, e isso pode ocasionar uma mudanç a (P6). 

 

 As análises aqui realizadas confirmam as variadas formas de ressignificação 

do projeto de direção democrática conduzida pelo governo municipal, quando se 

materializam nas ações no chão da escola através de seus projetos políticos 

pedagógicos e das intenções e possibilidades dos sujeitos que respondem pelo 

fazer pedagógico. Os depoimentos dos professores da escola “A” são mais 

direcionados no entendimento de que a escola pode estar para além do seu papel 

de ensino-aprendizagem; pode, por via desta relação, conduzir-se por caminhos que 
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possam propiciar aos sujeitos capacidades para vir a  interferir no rumo, na direção 

de uma mudança social. 
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 O presente trabalho teve por objetivo analisar as formas de materialização na 

escola da política de gestão democrática adotada pelo governo municipal do Cabo 

de Santo Agostinho no período de 1997 a 2003, buscando identificar os elementos 

que se interpõem na trajetória das diretrizes educacionais desde seu momento de 

formulação até o momento de sua efetivação no chão da escola. 

 O aprofundamento desse debate nos aproximou das formulações no campo 

da gestão democrática particularizando a ênfase para as categorias analíticas como 

democracia, na perspectiva discutida por Coutinho (2002) e participação, 

considerando a amplitude do conceito destacada por Bordenave (1994 apud 

ARAÚJO, 2003) e a sua dimensão processual tratada por Demo (1993 apud 

ARAÚJO, 2003). Tais referências se constituem em âncoras fundamentais que 

auxiliam na construção das análises das experiências de democratização da gestão 

escolar vinculadas ao macro ambiente político, social e cultural nas últimas décadas 

no Brasil. 

 O marco situacional do debate sobre gestão democrática na escola neste 

trabalho foi contextualizado, inicialmente, a partir de uma reflexão sobre o processo 

de formulação das políticas educacionais no contexto das políticas públicas, e teve 

como referencial as conseqüências advindas da crise estrutural do capital e das 

estratégias de ajustes das políticas neoliberais, as quais, como salienta Azevedo 

(2001), repercutem no mundo do trabalho e servem como paradigmas na definição 

das diretrizes para as políticas públicas. 
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 A perspectiva aqui adotada de que a relação global-local não ocorre de forma 

direta e linear, ao contrário, ela assume formas e contornos variados, a depender do 

nível e estratégias de participação estabelecidas envolvendo segmentos e setores 

para além da esfera estatal, leva à existência de práticas que podem estimular a 

participação dos sujeitos nos debates, ressignificando as políticas até a instância de 

sua materialização, podendo verificar-se aí um nível maior de participação e controle 

social. 

 Foi partindo então deste movimento que discute os condicionantes das 

concepções, formulações e implementação das políticas públicas e, em particular, 

das políticas educacionais que ensejam uma flexibilidade para o seu (re)desenho, 

que buscamos situar a experiência da política de gestão democrática vivenciada no 

município do Cabo de Santo Agostinho, procurando identificar como os educadores 

se fizeram presentes nestas instâncias de formulação e como suas práticas na 

escola respondem à proposta de gestão democrática formulada. 

 Um outro elemento que serviu de lastro no estudo aqui desenvolvido foi a 

definição do marco conceitual em torno da concepção e do papel da escola, a qual 

não se resume, como aponta Setúbal (1997) e Freire (1996), ao ensino dos 

conteúdos, mas enquanto agência formadora, apresenta-se como instância 

estratégica que reconhece na educação um potencial de mudança que contribui 

para o caminho da emancipação, de uma transformação da sociedade apontando 

para relações menos desiguais e mais inclusivas. Nesse aspecto, a democratização 

da gestão é, no sentido que nos traz Bastos (2001), uma prática que fortalece a 

consciência democrática e a participação no interior da escola. 

 Buscamos durante todo o trabalho manter uma aproximação das formulações 

das políticas educacionais (espaço macro) com o cotidiano escolar (espaço micro), 
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pois é no ambiente da escola, da sala de aula que, segundo Azevedo (2001), se 

concretizam as definições sobre as políticas e os planejamentos que a sociedade 

estabelece; por isso nos interessou, neste trabalho, evidenciar o papel da escola e 

sua contribuição indispensável, como enfatiza Hora (2002), na afirmação histórica 

das classes populares e no exercício concreto da cidadania. 

 Neste debate atribuímos elevada importância ao papel do professor tanto pelo 

seu caráter ativo junto ao aluno, já observado por Brandão (2002), quanto pela 

necessidade do abandono ao comportamento defensivo anunciado por Teodoro 

(2003), como condição e exigência para atender às mudanças que atravessam a 

escola. 

 Tais perspectivas, no nosso entendimento, não têm a finalidade de depositar 

a responsabilidade da condução do processo de transformação da sociedade na 

escola, no professor. Entretanto, reconhecemos que o desejo e a vontade coletiva 

dos sujeitos que são protagonistas desse processo representam uma inegável 

condição para esta finalidade. Resta-nos saber se as condições que são oferecidas 

pela instância governamental e reivindicadas pelos professores são suficientes para 

viabilização de tal prática. 

 O resultado do processo investigativo nos deu uma clareza sobre a intenção 

do governo municipal na instituição de uma política de democratização da gestão em 

todas as instâncias governamentais privilegiando espaços e fóruns no processo de 

definição e controle social das políticas públicas, seja pela implementação dos 

mecanismos já previstos nos marcos legais, seja pela adoção de práticas 

alternativas que ampliam e dão mais consistência aos processos democráticos 

participativos. As análises dos documentos oficiais retratam a opção desse modelo 

de gestão que tem por premissa o estímulo à participação nos espaços de decisão e 
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monitoramento das políticas públicas, ou seja, reconhece a democracia como valor 

social e político. 

 Ao buscarmos reconstruir o processo de vivência das práticas de gestão 

democrática na escola a partir do que foi formulado/anunciado como um dos eixos 

da política educacional no município, percebemos, com base na análise dos 

discursos, resultado da pesquisa realizada, variados níveis de ressignificação das 

práticas, de onde partimos para pontuar as seguintes reflexões: 

• Em relação aos mecanismos de gestão instituídos percebemos que os 

mesmos estão presentes no universo da atuação no cotidiano escolar, fazem 

parte do arcabouço discursivo dos professores. Entretanto, a análise da fala 

dos mesmos nos revela que a intensidade dessa vivência ainda não atingiu o 

nível desejável como resposta para uma prática mais orgânica no interior da 

escola; 

• Cumpre-nos observar, nesta nota conclusiva, que a construção e a adoção de 

práticas e atitudes democráticas dos sujeitos não podem estar ou ser apenas 

uma exigência do ambiente escolar; sendo assim seria uma visão 

reducionista e fragmentada; outras vivências e experiências servem como 

conteúdo formador e podem constituir-se, no encontro com o exercício das 

práticas de gestão democrática no interior da escola, em um ingrediente 

fundamental para o fortalecimento e uma atuação mais sistemática e 

consistente no âmbito escolar; 

• A existência da experiência participava em outros espaços parece ser um 

elemento diferenciador da forma como o professor concebe e orienta a sua 

prática pedagógica. Tal evidência pode ser verificada quando analisamos no 

capítulo 3 “a percepção dos gestores e dos educadores sobre os mecanismos 
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de gestão instituídos”. Ali o depoimento do professor, que se encontra como 

diretor da escola  “A” (P5), além de reconhecer a importância da organização 

social e participação social, ele próprio tem uma militância política partidária 

sistemática. Esta experiência parece se refletir na forma como exerce a 

gestão democrática na escola, pois se constatou, no momento em que 

avaliava a forma como a escola exerce a consulta e delibera sobre suas 

ações um discurso bastante linear, consistente e positivo entre os professores 

daquela escola (vide pág. 119). Este mesmo movimento foi possível de ser 

percebido, quando no capítulo 4 foi analisada pelos professores a percepção 

dos mesmos sobre o significado do que seria uma escola democrática. Entre 

os professores da escola “A”, vários tomaram como referência para sua 

definição a sua própria escola. Esta análise, no nosso entender, ganha 

relevância quando constatamos o fato de que, excetuando apenas dois 

professores um que é simpatizante do PT (escola “B”) e outro que é filiado e 

militante (escola “A”), e 03 que participam de conselhos (vide pág. 132), os 

demais não têm nenhuma forma de participação nos movimentos sociais. 

Registramos, contudo, que oito professores consideraram a participação 

religiosa como sendo sua ação de militância social. Mesmo em relação à 

participação no Sindicato de sua categoria aparece um significativo grau de 

convergência entre os professores das duas escolas; os mesmos apesar de 

reconhecerem a importância do órgão de classe classificam sua participação 

entre moderada e esporádica; os motivos alegados ficaram mais 

concentrados ao fato de não disporem de tempo para participar e de não 

concordarem com a condução política da entidade; consideram que a mesma 

está “partidarizada” e se esquece de defender os interesses da categoria. 
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Fica, portanto, no nosso entendimento, que o movimento diferente percebido 

entre as duas escolas pode estar situado no fato da condução e 

gerenciamento que os diretores praticam como sujeitos impulsionadores e 

líderes que são; 

• Um outro aspecto que, no nosso entender, se constitui como elemento 

explicativo para vivência/materialização das práticas de democratização da 

Gestão Escolar é o Projeto Político Pedagógico. Neste instrumento cabe 

registrar uma dicotomia evidente: ao apresentar sua missão as duas escolas 

demarcam como idéia força das mesmas “a contribuição da escola no 

processo de transformação social”. Entretanto, quando os professores 

analisam a forma como o seu trabalho repercute na comunidade utilizam 

como parâmetro balizador a avaliação que os pais fazem do seu trabalho 

enquanto professor (ensinar bem!), “minimizando” o alcance político e função 

social da escola. Sobre a forma que a escola utiliza para consulta e 

deliberação das ações a serem desenvolvidas, mais uma vez registramos 

uma diferença na condução política entre as duas escolas. Na escola “A” 

percebe-se que a prática da gestão colegiada não é algo esporádico, 

aleatório, mas se coloca como uma rotina já assimilada por todos, enquanto 

na escola “B”, encontramos entre os professores críticas sobre a forma 

descontinuada e pouco participativa como a escola realiza as reuniões de 

consulta e deliberação. Mesmo na escola “A”, que apresenta um enfoque 

mais preciso e é mais referenciado pelos professores, o conteúdo 

apresentado no Projeto Político Pedagógico da Escola apresenta-se mais no 

nível da intencionalidade do que de fato traduzindo o que efetivamente se 

pratica no chão da escola. 



 148

 Os aspectos acima apresentados nos remetem, sem dúvida, a reconhecer 

uma centralidade no papel do professor como sujeitos que são portadores de 

mudanças para construção de uma alternativa de sociedade que tenha por princípio 

um paradigma emancipatório que se afaste dos aspectos legitimadores da 

subordinação política e cultural, da legitimização da exclusão e naturalização da 

pobreza. Nesse contexto, a escola sendo um lócus próprio da formulação e 

construção de conhecimentos pode vir a servir como canal indutor de mudanças 

para a construção desse paradigma emancipatório aqui já referenciado. 

 Todavia, esse “fazer” pedagógico precisa ter presente o desejo e a vontade 

dos sujeitos. Entretanto esse desejo, essa vontade podem também ser despertados, 

o que significa dizer que estamos falando de condições, de processo e da 

construção de um ambiente que oportunize, que favoreça e que estimule um novo 

olhar; isto é fundamental para ancorar o experimento de práticas de democratização 

da gestão escolar. 

 Por isso, consideramos que o que aqui apresentamos e analisamos sobre as 

questões que se colocam como sendo elementos limitadores ou entraves para a 

materialização da prática de gestão democrática no interior das escolas mediatizada 

pelos professores são processos que não se configuram de forma unilateral, ao 

contrário, muitos dos aspectos, no nosso entendimento, resultam de lacunas do 

modelo de gestão instituído. 

 As observações que apontamos abaixo podem ser colocadas como 

contribuições desse trabalho para o fortalecimento da prática de gestão democrática 

em todos os níveis do sistema educacional. Desta forma, abrimos destaque para os 

seguintes aspectos: 
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• Repensar o modelo de gestão, explicitando os espaços, e criando 

condições efetivas para participação dos professore s no processo 

de formulação das políticas educacionais . Muitos desses momentos 

de formulação contam, hoje, só com a participação dos diretores e/ou 

supervisores, que se encarregam de “repassar” a discussão para o 

conjunto da escola; quando se amplia essa participação pede-se a 

representação de alguns professores por turno ou por segmento. Este 

esforço de ampliação da participação dos professores nos fóruns de 

formulação e avaliação das políticas educacionais reduziria na prática 

a hierarquização ainda presente entre o plano da concepção e o plano 

da execução das políticas educacionais; 

• Rediscutir critérios e forma para a escolha dos conselheiros 

escolares , estimulando a inscrição numa listagem prévia de 

candidatos seguida de um curso, ou algumas horas de formação onde 

se aprofunde o caráter pedagógico-político do conselheiro; em seguida 

os pré-candidatos reconfirmam a sua vontade de participar do 

processo e então se realiza a escolha pelos seus respectivos pares. 

Continuando com um programa consistente e sistemático de formação 

que explicite e que dê centralidade ao caráter político-pedagógico do 

Conselho Escolar, como espaço do debate, da formulação, da 

avaliação e da deliberação sobre o funcionamento da escola, enfim, da 

democratização e da participação; 

• Aprofundar a política de formação continuada dos pr ofessores  

respeitando a amplitude temática que precisa ter, tanto por exigência 

dessa formação plural necessária na contemporaneidade, quanto para 
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guardar coerência com os princípios políticos-pedagógicos da política 

educacional do município. Este aspecto fundamental para consolidação 

e uma maior consistência na materialização da política educacional 

figuram nos textos como espaço da formação continuada, mas não 

está discutido o conteúdo desse processo formativo que espera do 

professor poder problematizar elementos da sua realidade, expor suas 

convicções, construir com seus alunos uma perspectiva crítica 

buscando formas de interação e intervenção visando à transformação 

da sociedade. É essa capacidade, é esse alcance que o processo 

formativo continuado precisa ter. 

• Instituir um modelo de avaliação e monitoramento da s ações  

desencadeadas no sistema não para , mas com as escolas, cujo 

sentido não seja o de apontar as falhas ou lacunas apenas, mas servir 

como esfera de assessoramento buscando formas conjuntas de 

superação dos limites e das dificuldades sentidas e vividas pelos que 

respondem pelo fazer pedagógico no seu cotidiano. Neste âmbito da 

avaliação é preciso considerar também o PPP, pois o mesmo é um 

mecanismo importante que precisa ser acompanhado de forma 

sistemática, pois é um documento que deve ser incorporado ao dia-a-

dia da escola e não apenas no início do ano letivo quando se faz sua 

revisão e definem-se as metas; 

• Retomar o debate sobre a tese da dedicação exclusiva , como forma 

de evitar a rotatividade e os vínculos múltiplos dos professores o que 

impede um tempo maior de vivência na escola, também limitando sua 

relação/interação com a comunidade, realidade imediata onde a escola 
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está inserida. 

 À guisa de conclusão, retomamos a nossa problematização inicial, que 

buscou identificar/analisar a existência de entraves e limites que se colocavam no 

momento da materialização e efetivação na escola das práticas de gestão 

democrática mediatizadas pelos professores. Os entraves e limites evidenciados e 

analisados se articulam com um conjunto maior de elementos onde a busca de suas 

superações reforça a compreensão de que este fazer democrático na educação é 

processual e exige respeito à construção coletiva, pois seu êxito requer, sobretudo, 

compromissos compartilhados e pactos assumidos coletivamente. 

 Enfim, por tudo que aqui neste trabalho foi apresentado e discutido, 

registramos a importância das experiências administrativas no campo democrático e 

popular como forma de ampliar as conquistas para níveis mais aprofundados de 

participação da sociedade, tendo como perspectiva a superação de modelos 

verticalizados por relações mais horizontais, onde a democracia seja, cada vez mais, 

compreendida como valor político e social. 
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Anexo 1 

Quadro 01 

Conselhos Setoriais e Temáticos. 

Segmento Conselhos Operacionalização 

Educação  

Conselho de acompanhamento e controle 

social do Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - Fundef  

Conselho Municipal de Educação 

Conselho de Alimentação Escolar 

 
Conferência Municipal 
de Educação  
 
 
 
 
 

Saúde 

Conselho Municipal de Saúde 

Conselho Municipal de Atenção ao Abuso 

das Drogas 

Conferência Municipal 
de Saúde 
 
Fórum Municipal de 
Combate a Mortalidade 
Infantil 

Programas 
Sociais 

Conselho de Defesa dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente; 
Conselho de Assistência Social 
Conselho Tutelar; 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

Conferência Municipal 
de Assistência Social; 
 
Conferência Municipal 
de Direitos da Criança 
e do Adolescente 

Promoção ao 
Trabalho 

Conselho Municipal de Emprego Conferência Municipal 
de Emprego e Renda 

Esportes  
Conselho Municipal do Desporto 

 
Conferência Municipal 
de Políticas de 
Juventude 

Cultura  Conselho Municipal de Cultura  

Segurança Social 
Conselho Interativo de Segurança 
 
Conselho Municipal de Defesa Social 

Conferência 
Municipal de 
Defesa 
Social  

Desenvolvimento 
Rural 

Conselho Municipal de Agricultura  
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Quadro 02 

Graduação Ano de 
conclusão Pós-graduação Ano de 

conclusão 
História 1993 História das Américas 2000 

Ciências 

biológicas 

1992 Macrobiologia 2004 

Matemática 1992 Programação do ensino da 

Matemática 

1998 

Letras 2003 Lingüística Cursando 

Letras 1985 Avaliação da língua 

portuguesa 

2003 

Letras 1987 Avaliação educacional 2000 

Letras 1962 - - 

Letras 1994 Língua portuguesa 2000 

Letras 1994 Cultura popular 2000 

Geografia 1996 Supervisão escolar 1998 

Teologia 2004 - - 

Matemática 1999 Ensino Aprendizagem da 

matemática 

2002 

Letras 1988 Administração Escolar e 

planejamento educacional 

2000 

Pedagogia 1992 Planejamento de Ensino 1998 

Pedagogia 1993 Supervisão escolar 1998 

Ensino religioso 1993 - - 

Ensino Médio 1989                      - - 

Ensino Médio 1995                      - - 
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Anexo 2 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 
GERÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 
PERÍODO DE 2002 a 2004 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRIGENTES ESCOLARES -  PRO GRAMA 
Conteúdo Público atendido  Observações 

Oficinas:  Regimento Escolar Todos os 
dirigentes da 
Rede Municipal 

Modulo (I) 06 Oficinas 
01 Seminário 

Oficinas:  Projeto Político 
Pedagógico  

Todos os 
dirigentes  

Modulo (II) 06 Oficinas 
01 Seminário 

 Oficinas: Gestão Democrática da 
Educação 

Todos os 
dirigentes 

Modulo (III) 04 Oficinas 
01 Seminário 

Oficinas: Autonomia Política 
Administrativa/financeira das 
Escolas 

Todos Dirigentes 
Municipais 

Modulo (IV) 04 oficinas 
01 Seminário  

Oficinas: Financiamento da 
Educação no Brasil 

Todos os 
dirigentes 

Modulo (V) 02 Oficinas 

Seminário: Diversos olhares sobre 
as eleições diretas das redes 
estadual e municipal 

Dirigentes e 
Supervisores 

 
08 horas 

Seminário: Limites e 
Possibilidades da prática 
democrática na escola 

Dirigentes e 
Supervisores 

08 horas 

Seminário: Educação e 
Emancipação Humana: novos 
olhares sobre as diferenças 

Dirigentes 
escolares e 
Supervisores 

08 horas 

Seminário :Gestão Democrática e 
Democracia participativa 

Dirigentes e 
Conselheiros 
Escolares 

08 horas 

Seminário: Socialização dos 
Resultados das Formações dos 
Dirigentes 

  

Oficinas sobre Legislação: 
- LDBEN; 
- ECA-Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
- Sistema de Ensino; 

 Modulo (I) 06 oficinas 

-Oficinas:  Plano Municipal de 
Educação 

 Modulo (II) 04 Oficinas 

Oficinas: FUNDEB; 
Unidades Executoras; 
Conservação do Patrimônio 

 Modulo (III) 04 
OFICINAS 
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Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção Hum ana 
Secretaria Executiva de Educação 

Gerência de Gestão democrática 

Gerência de Gestão Democrática 

Apresentação 
Nortear as ações de planejamento, implementação e 
avaliação de políticas, planos e programas da Educação 
Municipal garantindo a participação de docentes, pais, 
alunos, funcionários e representantes de organizações 
da Sociedade Civil que atuam no campo Educacional e 
dos órgãos que integram o Sistema Municipal de Ensino. 

Coordenação de Avaliação de 
Desempenho Docente 

O processo de Avaliação de 
Desempenho Docente tem como 
objetivo a melhoria da qualidade do 
ensino do município, visando detectar as 
causas dos insucessos, criando políticas 
de superação das dificuldades, 
investindo em valorização profissional 
na melhoria dos recursos. 

Coordenação da Juventude 
Realimentar a gestão 
participativa nas Escolas 
através dos Grêmios estudantis 
assegurando a liberdade e a co-
responsabilidade de todos na 
construção de uma democrática, 
eficiente e de qualidade. 

Reunião do programa 
Educação com Você 

Grêmios 
estudantis 

Comissão de Avaliação 
de Desempenho 

Formação de Dirigentes 
Escolares 
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Reunião com Grêmios Estudantis   Reunião do Programa Educação com você 

 

 

Grupos de Trabalho 

Formação de Dirigentes 
Escolares 

A formação dos Gestores 
educacional é baseada nos 
princípios da democracia 
participativa em contexto 
nacional, Estadual e Municipal, 
referendados nos mecanismos 
existentes no Sistema 
Municipais de Ensino, 
traduzidas assim em cursos, 
seminários, palestras e oficinas 
temáticas. Assegurando a 
liberdade e a co-
responsabilidade de todos na 
construção de uma educação 
eficiente e de qualidade. 

Formação dos 
Conselheiros Escolares 

O Conselho Escolar é um 
dos mecanismos da Gestão 
Democrática, que fortalece a 
participação dos diferentes 
segmentos envolvidos no 
Processo da Gestão Escolar. 
Alem de ser um instrumento 
de participação políticos e 
está referendado em marcos 
legal. 

Programa Educação com 
Você 

Este Programa é pautado na 
articulação de uma prática 
coletiva e integrada entre 
governo/escola e 
comunidade para que a 
população possa ter melhor 
controle das políticas 
educacionais.  

Atribuições dos Conselheiros Escolares  
Visa contribuir para o processo de 
fortalecimento da gestão democrática nas 
escolas, através da participação dos seus 
diversos atores sociais que fazem o 
conselho escolar para garantir a articulação 
escola / comunidade assegurando a todos o 
direito público, subjetivo à educação básica 
de qualidade; objetivando a formação 
intelectual do ser integral. 



 164

• Roteiro de entrevistas 

Escola: 

Nº da entrevista: 

P nº :  

Identificação do(a) entrevistado (a)  

1 – Sexo:  [   ] M       [   ] F  

2 – Faixa etária: 

[   ] 18 - 25    [   ] 26 - 35 

[   ] 36 - 45    [   ] 46 - 55  

[   ] 56 - 65    [   ] 65 

 

3 – Tempo de serviço na rede: 

[   ] Estágio probatório      [   ]  Contrato por tempo determinado 

[   ] 5 a 10 anos 

[   ] 11 a 15 anos 

[   ] 16 a 20 anos 

[   ] 21 a 25 anos 

[   ] 25 e + 

 

4 – Formação acadêmica? 

[   ] Nível Médio    [   ] Graduação / Curso __________________ Ano ________ 

 

Pós-graduação : Especialização [   ] 

Curso:__________________________Ano________ 

Mestrado [   ] ___________________________________ Ano __________ 

Outro: Indicar ___________________________________ Ano __________ 

 

5 – Quantos Vínculos empregatícios você tem? 

_______________________________________ 

 

6 – Se mais de um, indicar se 

[   ] na mesma escola 

[   ] em outra rede. Qual? 

__________________________________________________ 
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7 – Você acumula a função de educador com outra atividade? 

[   ] Sim    [   ] Não  

 

8 – Se sim, indicar qual: 

__________________________________________________ 

 

9 – Neste caso, qual atividade representa a maior fonte de renda? 

_______________________________________________________ 

 

Participação política/social 
 

10 – Você poderia indicar entre as opções abaixo qual delas melhor se aproxima da 

sua participação no sindicato de sua categoria? 

[A] Participa fortemente 

[B] Participa moderadamente 

[C] Participa esporadicamente 

[D] Não participa 

[E] Ignora completamente 

 

11 – Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12 – Você participa de alguma instituição política partidária?  

[   ] Sim                  [   ] Não 

Qual? ___________________________________________________ 

 

13 – Em caso afirmativo indique entre as alternativas abaixo, o seu nível de 

participação? 

[   ] Apenas filiado          [   ] Filiado e militante          [   ] Dirigente 

 

14 – Você participa de alguma entidade comunitária/filantrópica, movimento social? 

[   ] Sim                  [   ] Não  
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Em caso afirmativo, qual? 

___________________________________________________ 

 

15 – Em caso afirmativo indique entre as alternativas abaixo, o seu nível de 

participação: 

[   ] Apenas associado   [   ] Associado atuante  [   ] Dirigente 

 

16 – Você poderia citar pelo menos 3 aspectos (social, econômico, político, histórico, 
cultural, ...) que na sua opinião, podem melhor caracterizar a identidade da 
comunidade em que sua escola está situada?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Democratização e participação / escolar 
 
17 – Como você caracteriza o funcionamento do Conselho Escolar da sua escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
18 – Você tem alguma atuação no Conselho Escolar da sua escola? 
[   ] Sim          [   ] Não  
Em caso afirmativo, qual? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19 – Quais os momentos de consulta e deliberação sobre as ações a serem 
desenvolvidas no âmbito escolar que sua escola promove? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
20 – Explique como eles funcionam. 
 
21 – O que seria uma escola democrática da sua opinião?  
 
22 – Você acha que pode contribuir para o fortalecimento dessa escola 
democrática? (Em caso afirmativo, de que forma? Em caso negativo, explicar por 
que não pode). 
 
23 – Você acha que seu papel como educador repercute na comunidade/sociedade? 
Justifique sua resposta. 
 
24 – Em que perspectiva você entende que o educador deve focalizar a educação: 
[   ] Educação escolar 
[   ] Educação como processo social 
Justifique sua escolha 
________________________________________________________________ 
 



 167

25 - Quais as principais dificuldades (elencar no máximo três) você identifica no 
exercício de ser educador (a)? 
 
26 - Quais os aspectos positivos (elencar no máximo três) você identifica no 
exercício de ser educador (a)? 
 
27 – Dos itens abaixo relacionados indique três (por ordem de prioridade), que na 
sua opinião caracterizam melhor as diretrizes da Política Educacional do Cabo de 
Santo Agostinho: 
 
[  ] Universalização do acesso à escola das crianças de 07 a 14 anos e ampliação do 
atendimento à Educação Infantil e Jovens e Adultos.  
[   ] Qualidade social da educação escolar 
[   ] Valorização do magistério  
[   ] Construção e ampliação de escolas 
[   ] Combate a evasão e a repetência escolar 
[   ] Gestão democrática na educação 
[   ] Instituição do Sistema Municipal de Ensino (Lei nº 1920/2000) 
[   ] Erradicação do analfabetismo 
 
28 – Quais ações no campo da gestão democrática na educação implementadas 
pelo Sistema Municipal de Ensino, nos últimos sete anos, você considera mais 
significativas? Aponte dois motivos pelos quais você considera essas ações 
importantes.  
 

29 – Qual/quais o(os) momento(s) de consulta e deliberação sobre as ações a serem 
implementadas na rede municipal de ensino promovido pela Secretaria de Educação 
que você participa, participou ou conhece? Explique como são operacionalizados. 
 

30 – Quais os encontros/reuniões promovidos pela Secretaria de Educação que 
você participa? 
 

31 – Qual a freqüência que eles acontecem? Como você avalia os conteúdos 
abordados nestas reuniões/encontros ?  
 

32 – Quais os canais de comunicação existente entre a Secretaria de Educação e as 
escolas que você conhece? Você os considera satisfatórios? Explique. 
 

33 – Você acha que prática de gestão democrática vivenciada ba escola pode 
contribuir para mudanças no contexto social? Por que? 
 

34 – Expresse seus comentários sobre a pesquisa... Acrescentar alguma 
opinião/observação? (Livre) 


