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RESUMO 

O presente estudo tem como objeto as representações de diretores e diretoras das escolas 

públicas municipais da cidade do Recife-PE sobre a gestão democrática da escola. A pesquisa 

desenvolvida junto às escolas de 1º ao 4º ciclos foi alicerçada na teoria das representações 

sociais desenvolvida por Sérge Moscovici e Jodelet. Os objetivos estabelecidos para este 

estudo foram: 1- Identificar as representações sobre gestão democrática expressas por 

diretores e diretoras de escolas públicas municipais da Cidade do Recife/PE. 2 – Compreender 

como eles percebem a participação dos demais segmentos da comunidade escolar na gestão da 

escola. Procuramos perceber, na pesquisa, de que forma os alicerces, as crenças e os símbolos 

historicamente construídos e consolidados sobre a gestão democrática apresentam novos 

sentidos e significados no contexto atual. Para isso, a tarefa empreendida por essa pesquisa foi 

verificar como as representações sociais penetram na trama das experiências objetivas e 

modelam comportamentos e relações de geração a geração, ao longo do tempo e dos novos 

desafios que o contexto histórico apresenta em cada momento. A Teoria das Representações 

Sociais proposta por Moscovici (1978) pareceu-nos um caminho promissor para atingir tal 

propósito, uma vez que ela busca relacionar processos cognitivos e práticas sociais, 

recorrendo aos sistemas de significação socialmente elaborados. Com esse intuito, 

entrevistamos 14 dirigentes de escolas da Rede Municipal do Recife, além de debruçarmo-nos 

em um volume significativo de documentos e da bibliografia que tratam do objeto de nosso 

estudo. Finalmente, concluímos nosso estudo confirmando nossa hipótese inicial: ficou 

evidente que os novos debates apresentados no cenário político brasileiro, particularmente 

pelos setores da esquerda e dos movimentos sociais, interferiram nas representações em 

estudo e que, de certa forma, os alicerces das crenças e dos símbolos historicamente 

construídos e consolidados sobre a “gestão democrática” apresentam novos sentidos e 

significados para os dirigentes no contexto atual. 

 

 

 

Palavras-chave: Representação social, participação política e gestão democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ  

La présente étudea pour objetla représentation desdirigeantsdes écoles publiques municipales 

du vile de Recife-PE- Brazil sur lagestion démocratiquede l'école.La recherchedéveloppée 

dans les écolesdu première au quatrièmecyclesa été fondéesur la théorie desreprésentations 

socialesdéveloppé parSergeMoscovici etJodelet.Les objectifs fixés pour cette étude étaient: 1 

- identifier les représentations de la gestion démocratique exprimé par les administrateurs et 

directeurs des écoles publiques de la ville de Recife / PE-Brazil. 2 - Comprendre comment ils 

perçoivent la participation d'autres segments de la communauté scolaire dans la gestion de 

l'école. Nous cherchons à comprendre, la recherche, comment les fondations, les croyances et 

les symboles historiquement construit sur et consolidé le processus démocratique actuel de 

gestion democratique prèsents des nouvelles sens et des significations dans le contexte actuel. 

Pour cela, la tâche entreprise par cette recherche était de déterminer comment les 

représentations sociales pénétrer dans le tissu de l'expérience et des objets des modèles et des 

relations de génération en génération, au fil du temps et des nouveaux défis que présente le 

contexte historique propre à chaque instant. La théorie des représentations sociales proposées 

par Moscovici (1978) nous a semblé une voie prometteuse pour atteindre cet objectif, carelle 

vise à lier les processus cognitifs et les pratiques sociales, en utilisant des systèmes élaborés 

de signification sociale. À cette fin, nous avons interrogé quatorze directeurs d'écoles 

publiques municipales du vile de Recife-PE - Brazil, et nous prévaloir d'un volume significatif 

de documents et de la littérature traitant de l'objet de notre étude. Enfin, nous conclurons notre 

étude confirme notre hypothèse initiale: il était clair que les discussions présentés dans la 

nouvelle scène politique, en particulier de la gauche et des mouvements sociaux, a interféré 

dans les représentations à l'étude et, à certains égards, les fondements des croyances et des 

symboles historiquement construit et consolidé sur la «gestion démocratique» ont de 

nouvelles significations et les sens pour les dirigeants dans le contexteactuel.  

 

 

Mots-clés: représentationsociales, participationpolitique et gestion démocratique. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Na parede da memória esse é o quadro que dói mais. Minha dor é 

perceber que apesar de tudo...tudo...tudo que vivemos, mas é você que 

não sabe e que não vê... mas é você que não sabe e que não vê que o 

novo sempre vem. 

Belchior. 

 
 

As lutas pela democratização da sociedade brasileira, ocorridas na década de 1980, 

envolveram diversos movimentos sociais e criaram as possibilidades para inovação do 

processo de formulação e implantação de políticas públicas que respaldaram uma nova 

legislação para a gestão educacional. 

A partir da promulgação da constituição de 1988, que define os municípios como 

membros da federação e estabelece, no artigo 18º, que “a organização político-administrativo 

da República Federativa do Brasil compreende a União dos Estados, o Distrito Federal e os 

municípios, todos autônomos” (BRASIL, 1988), observa-se o início de um efetivo processo 

de descentralização na gestão da educação pública. 

Levando em conta este novo pacto federativo, Soares (1998) defende a ideia de 

associar o processo de descentralização com o princípio da municipalização, vinculando-as, 

ao mesmo tempo, ao processo de autonomização das distintas esferas subnacionais. 

Entretanto, mesmo que tenha tomado impulso na década de 1980, o que se viu nessas três 

últimas décadas (1980, 1990 e 2000) foi uma diversidade de práticas e experiências de 

descentralização e participação da sociedade civil na gestão pública, principalmente após a 

queda da ditadura militar, ora apontando avanços que caracterizaram políticas e processos de 

autonomia dos movimentos sociais na busca de conquistas, ora estabelecendo mudanças 

vindas do alto da esfera governamental, consolidando barreiras históricas que assegurassem o 

controle e/ou exclusão desses movimentos. 

Nesse contexto, no campo das políticas públicas, o processo de redemocratização 

política iniciado nos anos de 1980 possibilitou inovações na gestão da educação pública e a 

gestão democrática da escola está pautada como um dos princípios da organização do sistema 

educacional assegurado na Constituição de 1988
1
 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9394/96), além dos planos, programas, projetos e grande parte das 

intenções formais dos governos. 

                                                 
1
 Pela primeira vez foi instituído o princípio da “Gestão Democrática” do ensino público, na forma da Lei (Art. 

206, inciso VI). 
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Essa discussão toma por base estudos sobre alternativas políticas que possam ampliar 

as possibilidades de democratização da sociedade brasileira. Neste contexto de desafios em 

que se encontram os movimentos sociais diante das investidas neoliberais à participação e às 

inovações na construção de uma esfera pública no Brasil, consideramos importante a 

investigação sobre a experiência da gestão democrática na escola, como experiência local, 

articulada à nacional, bem como as experiências de gestão pública inovadoras que viabilizem 

os arranjos institucionais inéditos, tais como os conselhos municipais de educação, as 

conferências municipais de educação, os conselhos escolares nas unidades de ensino, as 

eleições diretas para diretores, etc. 

Para isso, a tarefa empreendida por essa pesquisa foi verificar como as representações 

sociais penetram na trama das experiências objetivas e modelaram comportamentos e relações 

de gerações a gerações, ao longo do tempo e dos novos desafios que o contexto histórico 

apresenta em cada momento. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar as 

representações sociais sobre gestão democrática expressas por diretores e diretoras de escolas 

públicas municipais da cidade do Recife/PE. O pressuposto subjacente ao nosso intento foi 

que os novos debates apresentados no cenário político brasileiro, particularmente pelos 

setores da esquerda, tendem a interferir nas representações sociais em estudo e que, de certa 

forma, os alicerces das crenças e símbolos historicamente construídos e consolidados sobre a 

“gestão democrática” apresentam novos sentidos e significados no contexto atual. 

A Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici (1978) nos pareceu um 

caminho promissor para atingir o propósito desta investigação, uma vez que ela busca 

relacionar processos cognitivos e práticas sociais, recorrendo aos sistemas de significação 

socialmente elaborados. O autor considera as representações sociais como resultado das 

interações entre os grupos a partir das visões sobre o mundo e sobre os próprios sujeitos. 

Essa teoria apresenta-se como um referencial que toma como foco o campo das 

produções simbólicas do cotidiano, onde se expressam os saberes e as práticas dos sujeitos, 

demandando, por isso, um entendimento de que o registro simbólico expressa não apenas 

saber sobre o real, mas também identidades, tradições e culturas que dão forma a um modo de 

vida (JOVCHELOVITCH, 2005). O campo das representações sociais tem como foco o 

estudo de superações das dicotomias e estagnações, objetivando uma maior aproximação do 

processo pelo qual o sentido de objetos torna-se concreto para o homem que, continuamente, 

o constrói e, neste mesmo processo, também se constrói, isto é, circunscreve-se e se relaciona. 

As representações, portanto, não se estruturam isoladamente, pois integram o dinamismo pelo 

qual o real torna-se concreto para o homem que, assim, se define ao defini-lo. Organizam-se 
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"enquanto sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros e 

organizam as comunicações e as condutas sociais" (JODELET, 1989, p. 36). 

Considerando os elementos acima levantados, nossos questionamentos durante a 

pesquisa foram: quais são as representações sociais de gestão democrática expressas por 

diretores e diretoras de escolas públicas municipais da cidade do Recife/PE? Como eles 

percebem a participação dos demais segmentos da comunidade escolar na gestão da escola? 

Entendemos que este estudo é relevante para a temática da gestão democrática no 

âmbito do sistema municipal de ensino do Recife e concorre para preencher uma lacuna no 

contexto da produção acadêmica, que tem enfatizado os conselhos escolares e os conselhos 

municipais de educação. Como exemplo, podemos citar produções de Marques (2000), 

Araújo (2003), Correia (2003) e Santos (2008). 

A escolha do tema está relacionada às vivências e às reflexões acumuladas no 

transcorrer de uma trajetória acadêmico-profissional, no campo da educação, ao longo da qual 

a temática da democratização da gestão escolar foi se delimitando como um foco especial de 

interesse que se alimentou por reflexões teóricas no decorrer de nossa vida acadêmica, tanto 

no exercício da regência de sala de aula, na coordenação do GT (grupo de trabalho) de 

História do Departamento de Ensino de 3º e 4º Ciclos, bem como na função de dirigente 

sindical (1999/2002) e de gestor escolar durante dois mandatos (2006/2007 e 2008/2009) na 

Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife/PE. 

Ao realizarmos a pesquisa revisitamos o debate sobre os conceitos de participação, 

democracia e gestão democrática que se apresentaram imprescindíveis para a elaboração deste 

estudo. Para isso, tomamos como referenciais autores que debatem esses conceitos, como 

Azevedo (2001), Bordenave (1987), Bordignon (2001), Coutinho (2003), Dourado (2001), 

Paro (2001), Gohn (2001), Benevides (2003), Mouffe (2003), Nogueira (2005), Barquero 

(1994). 

A dissertação está estruturada em tópicos e capítulos. Iniciamos com uma introdução 

onde procuramos desenhar o cenário político pelo qual passava a sociedade brasileira e 

identificando, no processo de redemocratização política nas três últimas décadas (1980, 1990 

e 2000), as inovações no campo das políticas públicas e as inovações na gestão da educação 

pública, particularmente na gestão democrática da escola. Além disso, apresentamos o objeto 

da pesquisa, seu problema e pressupostos, seus objetivos e sua relevância no cenário de 

estudos acadêmicos na atualidade. Definimos, ainda, os caminhos teóricos e metodológicos 

que julgamos promissores para atingir o propósito da pesquisa, uma vez que ela buscou 
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relacionar processos cognitivos e práticas sociais, recorrendo às representações sociais 

expressas por diretores e diretoras de escolas públicas municipais da cidade do Recife/PE. 

No capítulo 1, refletimos sobre o contexto político brasileiro a partir de um panorama 

histórico que marcou a nossa sociedade nas décadas de 1970, 1980 e 1990, caracterizado pela 

ditadura militar e pela luta para redemocratizar o país. Nesse capítulo, situaremos o Estado de 

Pernambuco e o Recife no contexto da redemocratização política do país, na luta pelas 

eleições diretas e os movimentos sociais que materializaram processos de legitimação e 

reconhecimento dos direitos cívicos e sociais contemporâneos. 

No capítulo 2, abordamos questões sobre a gestão democrática da educação, 

revisitando os conceitos de democracia, participação e de gestão democrática a partir dos 

teóricos que debatem esses conceitos na atualidade, bem como as alterações promovidas na 

legislação educacional que atendessem às reivindicações dos movimentos sociais no setor 

educacional. 

No capítulo 3, apresentamos os referenciais teóricos, com base na Teoria das 

Representações Sociais do francês Serge Moscovici, além dos procedimentos metodológicos 

que utilizamos para fundamentar nossos estudos e sustentar nossos argumentos. 

No capítulo 4, descrevemos e analisamos os dados empíricos da pesquisa documental 

e das entrevistas realizadas com os diretores e diretoras da Rede Municipal de Ensino do 

Recife. 

Por último, levantamos algumas considerações que deduzimos serem importantes para 

a compreensão dos fenômenos estudados e apresentados nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 O CONTEXTO POLÍTICO BRASILEIRO 

 
Historicamente, o discurso conservador no 

Brasil sempre se constituiu como um discurso de 

mudanças (Cesar Benjamim, 1998). 

 

 

1.1 Panorama histórico brasileiro  

 

A história precisa ser permanentemente reinterpretada e recriada a partir de novos 

problemas, novos objetos e novas abordagens (LE GOFF, 1979). Isso não se faz “inventando” 

uma sociedade, mas compreendendo a formação da sociedade realmente existente, 

acompanhando os grandes movimentos que ela fez até aqui e que pode vir a fazer, de modo a 

interferir neles, organizando-os de acordo com os interesses em jogo e enfrentando as 

questões que eles apresentam. Para tanto, a explicação da realidade sócio/política, antes de 

tudo, precisa buscar, na visão de Benjamin (1998), sólidos fundamentos na história. 

A partir da década de 1960 (século XX), instalou-se na América Latina o autoritarismo 

como defesa do continente contra a ameaça do comunismo, do nazi-fascismo e do avanço da 

“esquerda democrática”. Conforme Chauí (2007), são ditaduras instaladas no continente sob a 

direção do Departamento de Estado norte-americano e fundamentadas na ideologia da Guerra 

Fria. 

Nas décadas de 1970 e 1980, o movimento civil se expressa por várias formas. 

Segundo Oliveira (2003), esse movimento vai desde a própria oposição política ao regime 

militar e se fortalece com o movimento sindical que havia recuperado uma grande capacidade 

de iniciativa, desde os fins dos anos de 1970 e atravessando toda a década de 1980, com uma 

notável capacidade de desorganizar o consenso da elite brasileira em torno da ditadura. Nesse 

período, que dura até meados dos anos 1980, a repressão praticada pelas ditaduras provoca 

um enorme entrelaçamento e intercâmbio das esquerdas, das universidades, dos intelectuais 

de um modo geral e dos movimentos sociais que surgem na América Latina (CHAUÍ, 2007). 

Essa movimentação da sociedade civil sob diversas formas, desde as atividades que se 

passavam na SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), desafiando o regime 

reiteradamente, além de outras organizações científicas e dos movimentos sociais 

(movimentos do custo de vida, movimentos sobre a habitação, movimentos sobre o 

transporte) em cada uma das principais cidades brasileiras, vai recuperando a capacidade de 

iniciativa no final dos anos 1970 e que atravessou toda a década de 1980, provocando a 

desestabilização da ditadura militar no Brasil (OLIVEIRA, 2003). 
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Após o período da ditadura militar, era de se esperar que a expansão democrática e a 

promoção da vida social tomassem conta do Brasil. Entretanto, conforme alerta Fávero (2003, 

p. 9), 

 

O que vem se observando, no entanto, é um retrocesso dos direitos 

fundamentais, um recrudescimento nas condições desumanas de vida, um 

desprezo por muitas conquistas democráticas e, o que é pior, um desalento e 

um obscurecimento das perspectivas transformadoras tanto na economia, 

como na política, na educação e nas condições sociais. 

 

 

Nossa democracia foi esvaziada de conteúdo político e social. Para Fernandes (1994), 

tivemos uma espécie de “revolução democrática” esterilizada por uma liberdade esvaziada e 

poluída pela desigualdade social que abriu mão de seus instrumentos de participação e de 

controle na implantação de políticas sociais eficazes. Dessa forma, a prática do jogo 

democrático se tornou incapaz de influir na distribuição da riqueza, perdendo assim sua 

principal fonte de legitimação ao longo da história. Há algo profundamente errado e estranho 

em uma democracia que produz e legitima um aumento da desigualdade social em uma 

sociedade historicamente marcada por ser tão desigual. Portanto, é esse “algo” que, silenciado 

pelo pensamento dominante, precisa ser desvelado e combatido no debate das ideias políticas 

em nossa sociedade. 

Foi nesse contexto que o Brasil integrou-se à nova divisão internacional do trabalho. A 

globalização aprofundou nossa inserção subordinada no mercado mundial, conectando-nos ao 

mundo e tornando-nos mais condicionados e dependentes ao que acontece no mundo. 

Conforme Nogueira (2007, p. 209), 

 

Passamos a compartilhar os principais traços da época: a mundialização das 

relações sociais, econômicas e políticas, a interconexão global, a frenética 

mobilidade dos capitais, a financeirização e transnacionalização das 

economias, a segmentação e expansão da oferta de produtos, a perda de 

soberania por parte dos Estados, a irresponsabilidade dos mercados livres, a 

crise da regulação e dos mecanismos de financiamento do setor público, e 

assim por diante.  

 

 

Enfim, durante todo esse período que atravessa o reencontro com a democracia, a 

perspectiva daquilo que se esperava, o desejo do que poderia ter acontecido e o que realmente 

aconteceu gerou uma brecha, um intervalo. Evidentemente, esse intervalo sempre existiu e 

sempre vai existir em todos nós, mas aquele era um intervalo especial, principalmente para 

aqueles da esquerda que se colocavam contra a ditadura e vislumbravam uma mudança mais 

significativa. Hoje, a inquietação é tentar compreender o que ocorreu nesse arco de tempo, de 
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onde partimos e aonde estamos chegando, afinal, a esquerda e os movimentos sociais que 

participaram com voz ativa no processo de luta para resgatar a democracia e a soberania 

popular precisam compreender os fatores que caracterizam as transições controladas que, em 

cada momento da nossa história, alteram e ao mesmo tempo conservam as estruturas sociais 

no Brasil. 

 

1.2 A luta pela redemocratização no país 

 

Não estou interessado em fórmulas e teorias, nem 

quero fantasias, sonhos ou algo mais... porque 

mudar as coisas me interessa muito mais. 

Belquior.  

 

A luta pela reabertura política dos anos de 1980 pavimentou o caminho brasileiro para 

a democracia política acompanhando os novos ventos que começavam a soprar no mundo 

(fim da guerra fria, globalização da economia, alteração no padrão da vida moderna, 

desagregação do bloco soviético e do marxismo a ele associado, campanha pelas eleições 

livres e diretas no Brasil). 

Em seu conjunto, esse contexto implicava incorporar o tema da democracia 

progressiva, conforme influência teórica do neoliberalismo, em contraposição ao pensamento 

teórico da esquerda no período, principalmente do marxismo renovado gramsciano, que se 

generalizava como a mais importante no contexto histórico brasileiro. Com isso, retornamos 

ao debate sobre o tema da representação política, procurando consolidar uma reflexão que 

fosse crítica da ideia liberal de representação, mas que também se mostrasse capaz de negar e 

ultrapassar a ideia imperativa ou vinculada à representação típica de certas variantes da 

esquerda. Buscava-se estabelecer uma ideia de representação entendida não de maneira 

corporativa e, portanto, não segundo o princípio que advoga que o representante deve se 

comportar e agir de acordo com instruções recebidas de quem o elegeu, mas de acordo com 

uma ideia política de mandato (NOGUEIRA, 2005). A proposta era implementar um novo 

sistema representativo que, por ela, seria “alargada” a participação da sociedade civil
2
 e a 

revigoração da política para equacionar os dilemas históricos e acelerar o estabelecimento de 

melhores patamares de desenvolvimento, justiça e igualdade social. 

Fernandes (1994, p. 117) resgata a linguagem usada por Engels para lembrarmos que 

as leis nas ciências sociais são históricas. “Elas explicam a formação e a duração das 

                                                 
2
 Para aprofundar essa questão sugerimos a leitura de NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a 

sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
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estruturas sociais: como se criam, por quanto tempo poderão se preservar e se reproduzir, por 

que desaparecem, etc.”. Dentro deste esboço, podemos concluir que a reprodução e a 

manutenção do regime militar foi perdendo fôlego à medida em que a sociedade civil colocou 

como estratégia da luta democrática o desafio da desobediência civil sistemática e 

generalizada. Não bastava “pensar contra”. Era preciso “lutar contra” a preservação e a 

reprodução daquele regime para fazê-lo desaparecer. Foi essa desobediência civil sem tréguas 

que desarmou e aniquilou a força política da ditadura militar. 

Porém, nosso modelo de “transição” foi construído sob as rédeas de uma “conciliação 

conservadora” (FERNANDES, 1994). Foi um modelo de transição lento, gradual e “seguro” 

para o grande capital, para os interesses de nossa elite conservadora e para a defesa da “ordem 

estabelecida”. Esse autor afirma que  

 

 

A pressão popular do movimento das diretas-já e das greves operárias 

alterou a qualidade do processo político brasileiro, mostrando que a oposição 

era forte e poderia chegar à insurreição. Os conservadores perceberam isso, 

tanto que o Mister Diretas-Já, Ulisses Guimarães, disse numa reunião do 

PMDB: “as convulsões sociais estão aí, ou tomamos uma iniciativa rápida 

para restabelecer o equilíbrio ou vamos nos defrontar com a rebelião” (1994, 

p. 127-128). 

 

 

 

Na história brasileira há uma tradição de manipulação que, nos momentos de crise, 

sempre conjugou conciliação com reforma. Mas, na prática, o que prevaleceu foi a 

conciliação conservadora. Os que detêm o poder fazem concessões e, assim, respiram e 

controlam as rédeas do poder (FERNANDES, 1994). 

Foram nessas condições que o processo de redemocratização da sociedade brasileira 

foi se construindo na década de 1980. Bobbio (2004, p. 19) chama atenção para o fato de que 

“para um regime democrático, o estar em transformação é seu estado natural: a democracia é 

dinâmica, o despotismo é estático e sempre igual a si mesmo”. Ora, se entendermos 

democracia como um processo, como socialização crescente da política no rumo da 

socialização do poder, como uma conquista e não só como o estabelecimento das regras do 

jogo, mesmo entendendo que o respeito às regras do jogo faz parte da democracia, 

entendemos que essas regras mudam, se aprofundam e se transformam a partir das lutas 

sociais travadas com perspectivas de conquistas de igualdade substantivas e não apenas 

subjetivas. Por isso, é preciso observar, com clareza, que esse tipo de democracia não 

correspondeu às expectativas políticas acalentadas pela esquerda brasileira na luta contra o 
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regime militar e pelo restabelecimento da redemocratização política e social. O modelo 

político, econômico e social que foi sendo implementado pós ditadura militar não estava 

adequado aos ideais que sempre inspiraram as lutas dos movimentos sociais e políticos em 

nosso país. 

Resgatamos a afirmação de Coutinho (2003) para mostrar os desafios que os setores 

da esquerda enfrentaram naquele contexto histórico da redemocratização: 

 

Durante os vinte anos de ditadura militar no Brasil fomos reprimidos em 

nome da democracia, ou seja, a ditadura militar se dizia “democrática”, 

enquanto nós, os que a combatíamos, éramos “subversivos”, comunistas, 

etc., isto é, não democráticos (p. 21). 

 

Somos nós da esquerda, nós socialistas que sabemos e dizemos que a 

democracia é um valor universal. Aprendemos, e aprendemos duramente, 

que sem democracia não há socialismo. O que temos de lembrar também - e, 

infelizmente, muito de nós que combatemos a ditadura militar já não 

lembramos mais – é que, sem socialismo, tampouco haverá democracia (p. 

32). 

 

 

No processo de redemocratização do país, a eleição presidencial de 1989 configurou 

muito claramente, no segundo turno, dois projetos de sociedade em disputa naquela 

conjuntura. Conforme Coutinho (2003, p. 28-29) “um deles tinha muito a ver com o modelo 

imperialista americano (defesa do mercado, das privatizações, o “cada um por si” e tudo em 

nome da modernidade). Era a proposta de Collor de Mello. O outro projeto defendia a 

ampliação do espaço público, a distribuição de renda, a participação popular organizada. Era a 

proposta de Lula e de seus aliados no segundo turno”. Essas duas propostas continuaram 

presentes no cenário político brasileiro até os dias de hoje, caracterizadas nos projetos do 

PSDB e seus aliados e, do outro lado, o PT e as alianças em seu entorno. 

Nas três últimas décadas (1980, 1990 e 2000), em nome da necessidade de 

governabilidade do Governo Federal, o poder executivo tem se apropriado das prerrogativas 

do Legislativo, através do uso abusivo das medidas provisórias e da aberta troca de favores 

fisiológicos para aprovação de suas propostas no Congresso Nacional. Assistimos, no Brasil, 

uma constante tentativa de esvaziamento dos elementos subversivos imanentes ao processo de 

democratização efetiva que se colocam a serviço da conservação e do modelo existente
3
. 

Em Pernambuco, as contradições enfrentadas ao longo da história entre o atraso e o 

progresso necessitavam de reformas sociais profundas que equacionassem a tensão entre a 

                                                 
3
 Foi o que fizeram os governos recentes de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso (1990 a 

2002). 
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necessidade de desenvolvimento e o atraso, entre o moderno e o tradicional. No setor 

dominante da economia (agro-açucareiro), as relações sociais eram atravessadas por práticas 

seculares de superexploração da força do trabalho, da política do tipo clientelista ou 

coronelista e da manipulação de “currais eleitorais”, sempre usados como moeda de troca no 

controle da política local e nacional. Ao mesmo tempo, a conhecida “tradição pernambucana” 

nos movimentos sociais vem sendo vivenciada desde o período colonial. O seminário de 

Olinda era conhecido como “um ninho das ideias liberais e revolucionárias”. Os episódios 

conhecidos como a Guerra dos Mascates, a Revolução Pernambucana de 1817, a 

Confederação do Equador ou a Rebelião Praieira colocavam a província na vanguarda da vida 

política e cultural brasileira. 

A força política e eleitoral da esquerda de Pernambuco historicamente mostrou que 

pode influir com destaque nas disputas eleitorais na Região Metropolitana do Recife e nas 

eleições presidenciais e estaduais. Esse potencial político da esquerda no Recife e em 

Pernambuco é o que passaremos a analisar a seguir.  

 

1.3 O contexto histórico em Pernambuco e Recife 

 

Pernambuco foi um dos primeiros núcleos da colonização portuguesa no Brasil e, 

como vimos, abrigou vários movimentos culturais e políticos de vanguarda em momentos 

decisivos da nossa história. Em meados dos anos de 1950, a economia continuava dominada 

pelas usinas de cana e o cenário social ocupado por trabalhadores rurais depauperados. No 

Recife, o cenário de multidões urbanizadas em busca de ascensão social ocupava um lugar 

secundário em confronto com a realidade de uma economia de base agrária em crise diante de 

um cenário emergente com a industrialização. 

Nesse mesmo período, o eixo Rio-São Paulo vivia uma euforia nacional-

desenvolvimentista que anunciava um futuro moderno, enquanto aqui em Pernambuco 

ouviam-se os ecos dos discursos populistas, mas permanecia mergulhado no domínio secular 

da monocultura açucareira e, consequentemente, das oligarquias conservadoras tradicionais. 

Segundo Soares (1982), a resistência dessa elite conservadora aos projetos de modernização 

aparece nos debates parlamentares em torno da criação da SUDENE, que foi continuamente 

obstaculizada pelos deputados representantes dos interesses oligárquicos. 

No final da década de 1950, a formação de uma “frente pelo desenvolvimento de 

Pernambuco” anuncia a união da oposição sob as lideranças de Pelópidas Silveira, Cid 

Sampaio e Miguel Arraes, com apoio dos trabalhadores do campo e da cidade. A preocupação 
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naquela conjuntura era lutar contra a miséria então dominante no Estado e funcionou como 

elemento que permitiu aglutinar forças sociais tão díspares em uma mesma frente político-

eleitoral (WEBER, 1984). Já em 1958, a campanha de Cid Sampaio para o Governo do 

Estado incorpora o discurso de modernização industrial e obtém uma expressiva vitória. Em 

1959 é eleito para a Prefeitura do Recife Miguel Arraes de Alencar pela “Frente de Recife”, 

que imprimiu em seu governo uma prioridade à educação e à cultura da capital
4
. 

Em 1960, Arraes instala no Recife, com apoio de artistas e intelectuais, o Movimento 

de Cultura Popular (MCP) que iria servir de suporte da política geral de desenvolvimento 

aplicada na capital e, posteriormente, no Estado de Pernambuco. Eleito governador do Estado, 

em 1962, com apoio do movimento popular, dos trabalhadores do campo e da cidade e com a 

aliança de uma pequena fração da burguesia industrial, a experiência do governo Arraes 

procurou honrar seu slogan de campanha “O Povo no Poder”, pois teve uma prática afinada 

com o seu discurso, procurando realizar algumas aspirações históricas das camadas populares. 

Essa prática diferenciava os governos de Cid Sampaio e Miguel Arraes e acabou explicitando 

as diferenças políticas de dois projetos nacional-desenvolvimentistas que estiveram juntos. 

A partir de 1964, foi instaurado no País o Governo Militar e várias mudanças 

ocorreram, principalmente as alterações institucionais e a interrupção dos governos de 

esquerda, dentre eles Miguel Arraes de Alencar. Os Atos Institucionais da ditadura militar 

serviram como instrumentos de repressão e desarticulação do regime democrático nacional. 

Através deles, o regime militar pôde suspender os direitos políticos de civis e militares por 10 

anos; desagregou o sistema pluripartidário e de alianças através da cassação de mandatos de 

políticos e governadores contrários à ditadura; instalação de eleições indiretas; fechamento do 

Congresso Nacional e estabelecendo o bipartidarismo com a criação de duas agremiações 

(Aliança Renovadora Nacional-ARENA e o Movimento Democrático Brasileiro-MDB). Com 

isso, estenderam-se as eleições indiretas para Governadores de Estados e os prefeitos das 

capitais passaram a ser nomeados pelos respectivos governadores (LAVAREDA, 1986). 

Esse período da Ditadura Militar, que vai de 1964 a 1985, caracterizou-se pela falta de 

democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão 

aos que eram contra o regime. Estabeleceu-se eleições indiretas para presidente, além de 

dissolver os partidos políticos. Vários parlamentares federais e estaduais tiveram seus 

                                                 
4
 Em menos de um ano de governo, ele construiu 108 escolas e alfabetizou 7.517 alunos com o método Paulo 

Freire. 
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mandatos cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados e os 

sindicatos receberam intervenção do governo militar. 

O governo militar impõe, em janeiro de 1967, uma nova Constituição para o país que 

confirma e institucionaliza o regime militar e suas formas de atuação. Na área econômica o 

país crescia rapidamente. Este período que vai de 1969 a 1973 ficou conhecido com a época 

do Milagre Econômico. O PIB brasileiro crescia a uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a 

inflação beirava os 18%. Apesar desse vertiginoso crescimento econômico, essa política de 

crescimento provocou um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no futuro. Os 

empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa elevada para os padrões econômicos 

estabelecidos. 

Em 1974 assume a presidência o general Ernesto Geisel que começa um lento 

processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre 

econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão 

mundial interferem na economia brasileira, no momento em que os créditos e empréstimos 

internacionais diminuem. Ele anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição 

política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB conquista 59% dos votos para 

o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes 

cidades.  

Em 1978, Geisel acaba com o AI-5, restaura o habeas-corpus e abre caminho para a 

volta da democracia no Brasil. Porém, a vitória do MDB nas eleições em 1978 começa a 

acelerar o processo de redemocratização. O novo presidente, João Baptista Figueiredo, 

decreta a Lei da Anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e 

demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Os militares de linha dura 

continuam com a repressão clandestina. Cartas-bomba são colocadas em órgãos da imprensa e 

da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). No dia 30 de Abril de 1981, uma bomba explode 

durante um show no centro de convenções do Rio Centro. O atentado fora provavelmente 

promovido por militares de linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. O governo 

aprova lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltam a funcionar dentro 

da normalidade. A ARENA muda o nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser 

PMDB. Outros partidos são criados, como: Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT).  
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Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é 

alta e a recessão também. Enquanto isso a oposição ganha terreno com o surgimento de novos 

partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de oposição, artistas, 

jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das Diretas Já. O 

movimento era favorável à aprovação da Emenda Dante de Oliveira que garantiria eleições 

diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela 

Câmara dos Deputados. 

Os anos de 1980 foram um período de grande efervescência política no cenário 

nacional e local. Observa-se uma mudança na conjuntura político-eleitoral, com 

implementação das primeiras medidas institucionais na busca de um governo civil. A disputa 

eleitoral de 1982 foi bastante significativa, visto que há vinte anos não havia eleição para 

governador. O trabalho intenso de montagem do partido oposicionista assegurou sua presença 

em quase todos os municípios do Estado, embora as camadas rurais de baixa renda ficassem 

expostas à manipulação articulada entre o Estado e os grandes proprietários de terra
5
, em 

decorrência da seca no Nordeste que provocou uma drástica crise de produção (FALCÃO; 

LAVAREDA, 1986). 

A retomada de eleições diretas nos grandes centros urbanos delineou um significado 

mais geral das mudanças que ocorreram na forma de gerir as políticas públicas locais, de 

modo especial no exercício concreto da participação da sociedade na administração das 

grandes cidades. 

Uma questão central que se coloca é como as novas relações políticas, que se 

estabelecem nas grandes cidades no Brasil, durante a redemocratização política, puderam 

avançar no reconhecimento de direitos cívicos e sociais contemporâneos, cuja materialização 

requer processos que garantam uma legitimidade social e política ampliada. 

As eleições diretas para prefeito das capitais, em 1985, colocou, em outro patamar, o 

discurso de todos os grupos sociais que se haviam firmado como oposição ao modelo 

autoritário de administração, vigente nas duas décadas anteriores. As transformações na 

composição social dos grandes centros urbanos mostravam, em toda a sua inteireza, as agudas 

contradições do processo de urbanização recente do país, sinalizando, ao mesmo tempo, para 

um novo padrão de reconhecimento social e de disputa no campo político institucional. 

Realizadas nas capitais, após o período autoritário, as eleições diretas consagraram os 

candidatos de esquerda e centro-esquerda como vitoriosos em várias cidades grandes 

                                                 
5
 Um exemplo disso é o poder de mando do velho coronelismo. 
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(Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Santos e Porto Alegre), abrindo um novo ciclo de 

políticas onde o modelo de “democracia urbana” pode ser caracterizado pelos seguintes 

traços: valorização da participação dos movimentos sociais na definição das políticas públicas 

locais; hegemonia de uma frente política democrática com um discurso que combinava a 

condenação ao autoritarismo com propostas de uma democracia substantiva que ultrapassasse 

os marcos da representação parlamentar; mudanças no comportamento de segmentos da 

esquerda quanto à validade de as organizações da sociedade civil abandonarem uma postura 

meramente contestatória, passando a combinar reivindicação com interlocução direta com as 

agências estatais (SOARES, 1996). 

Deve-se salientar que nenhuma gestão examinada pelo autor, nesse período, 

configurou um rompimento total com o passado. Segundo ele (1996, p. 62-63), 

 

São prefeitos eleitos pelo voto popular que serviram como fontes de lições 

pelo seu caráter variado e flexível que demonstra ações concretas de pessoas 

comprometidas com o ideal de promover um bom governo, dentro de um 

arco de orientações ideológicas bem amplo. 

 

 

Nesse período, o Recife representava, juntamente com Fortaleza e Salvador, um dos 

principais núcleos urbanos do Nordeste e contava com cerca de 1,3 milhão de habitantes, mas, 

em sua região metropolitana, viviam cerca de 2,9 milhões (SOARES, 1998). Sua participação 

na economia significava 38,7% no Produto Interno de Pernambuco. Essas condições 

favoreciam a existência de uma opinião pública ativa e facilitaram a difusão de novos 

métodos de administração do poder público. Surgiram propostas inovadoras como a divisão 

da cidade em regiões político-administrativas; a discussão e a negociação de prioridades por 

meio de plenárias populares organizadas; o funcionamento das comissões de 

acompanhamento de obras; a criação do Programa de Regularização das Áreas Especiais de 

Interesse Social (Prezeis); o estímulo à formação e ao funcionamento regular de conselhos 

escolares e Conselho Municipal de Saúde. Soares (1998) aponta diversos trabalhos que 

estudaram e refletiram essas experiências político-administrativas na cidade do Recife, 

especialmente: Soares (1992); Baltar (1992); Brayner (1993); Leal (1994); Soler (1991); 

Martins (1998). 

Segundo Soares (1998), esse novo ciclo do discurso nos grandes centros urbanos é 

marcado pelas eleições diretas para prefeitos no ano de 1985. 

 

Esse pleito eleitoral é caracterizado pela profunda crise de credibilidade dos 

partidos centrista e, consequentemente, pela radicalização do discurso do 

“povo como sujeito de sua própria história”...o discurso da participação 
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direta ganha maior radicalidade pela ênfase nas propostas de instalação de 

conselhos populares deliberativos como alternativa de poder (ibidem, p. 66). 

 

 

Assim, em 1985, a eleição de Jarbas Vasconcelos para o executivo municipal foi um 

exemplo desse novo ciclo político, inaugurando políticas arrojadas de participação popular 

como o “Programa Prefeitura nos Bairros”, carro-chefe de sua primeira gestão à frente da 

prefeitura, no período 1986 – 1988. Pesquisas realizadas pelo IPESP para a Prefeitura do 

Recife mostraram, nesse período, que mais de 70% da população consideraram muito 

importante o prefeito governar ouvindo suas opiniões (SOARES, 1998). 

Com as eleições municipais, em 1989, foi eleito em Recife Joaquim Francisco e, com 

a mudança de governo, volta a prevalecer o modelo de política centralizadora e 

antidemocrática que caracteriza os governos da direita. Em 1992, Jarbas Vasconcelos volta à 

Prefeitura sem imprimir aquela arrojada participação popular experimentada em seu governo 

anterior. No final do mandato, ele organiza uma aliança com setores do centro/direita (PMDB, 

PSDB e PFL) e apoiou Roberto Magalhães (PFL) para sucedê-lo na Prefeitura do Recife. No 

ano de 2000, pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores elege o Prefeito João Paulo para a 

capital pernambucana. Era a onda vermelha que invadia o Recife e que derrotou a forte 

aliança de Jarbas (governador-PMDB), Roberto Magalhães (prefeito-PFL) e Fernando 

Henrique (presidente da República-PSDB). 

Esse retorno do poder local provocou transformações no tecido social dos grandes e 

médios centros urbanos, fazendo emergir novos atores políticos e modelos alternativos de 

participação política no plano da descentralização. É verdade que os governos locais têm 

menos recursos que o nacional, entretanto, uma nova lógica institucional toma corpo no 

processo de crise do Estado-nação, no desenvolvimento das instituições supranacionais e na 

permanente transferência de competências e iniciativas mais amplas para os governos locais. 

Esse é o caminho apontado pelo novo modelo de regulação entre o Estado, a sociedade e o 

mercado, gerando novas formas de regulação dos processos globalizadores. 

O significado dessas importantes mudanças no cenário político que ocorreram nos 

grandes centros urbanos está respaldado pela existência de uma larga parcela da opinião 

pública favorável à legitimação das demandas coletivas que exigem uma outra contratualidade 

política, fruto de uma nova consciência dos direitos civis e sociais. O Estado de Pernambuco e 

o Recife carregam essas marcas nos embates que os movimentos sociais travam com as 

“autoridades constituídas” para implementar políticas públicas que atendam as demandas 

históricas do povo. 



 26 

No Recife, apesar das manobras da elite conservadora, o povo através do poder do 

voto direto elegeu representantes de partidos de oposição empenhados em resgatar a dívida 

pública com a maioria da população, particularmente no campo educacional, que passa a 

assumir o compromisso de redemocratização dos sistemas escolares. É nesse contexto político 

que o tema da autonomia e da gestão democrática está pautado no campo das políticas 

públicas, e particularmente, no campo da política educacional local. 
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CAPÍTULO 2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

2.1 Democracia como princípio 

A democracia não goza no mundo de ótima saúde, 

como de resto jamais gozou no passado, mas não 

está à beira do túmulo (BOBBIO, 2004, p. 19). 

 

 

Acreditamos que o futuro ideal para o homem só se dará numa sociedade participativa 

e democrática, onde as relações permeadas pelo diálogo e pela livre negociação busquem 

eliminar as injustiças e desigualdades tão comuns na sociedade capitalista. Em seus estudos 

sobre democratização da sociedade brasileira, Benevides (2003, p. 74) chama a atenção para o 

fato de que  

 

a democracia não é fruto de uma evolução considerada “natural” da 

sociedade política. Ela vai se institucionalizando ao longo de um incessante 

e penoso trabalho de defesa da dignidade da pessoa humana. Isso deve 

integrar-se a um processo pedagógico, de educação e formação política, um 

processo pedagógico que enfatiza e depende de informação livre, clara, 

sobre o que está em jogo.  

 

 

Nessa perspectiva, vislumbra-se a possibilidade de desenvolvimento de práticas 

sociais que possibilitem a criação de canais de participação popular e, consequentemente, do 

repensar das estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais desde a 

formação histórica do nosso país, que ainda apresenta uma forte matriz cultural hierárquica 

que favorece a submissão dos setores populares ao Estado e aos setores dominantes, além de 

afirmar a política como uma atividade privativa das elites. 

Sendo a democracia um sistema político complexo e difícil, é necessário um esforço 

teórico para pensá-la e concretizá-la, respeitando a multiplicidade de suas expressões e 

tensões no processo permanente de criação e recriação de suas formas e unidade na ação. Por 

isso, o envolvimento da educação com esse horizonte implica, acima de tudo, em 

transformações na esfera pessoal e social capazes de apresentar um conjunto articulado de 

propostas para combater a manipulação, a fragmentação e a exclusão, abrindo caminhos para 

um aprendizado que possibilite a libertação das diversas formas de dominação e que eduque 

para a autodeterminação e a reciprocidade democrática. 

Poderíamos então perguntar: o que é democracia? As definições em torno do conceito 

de democracia estão sempre vinculadas ao contexto histórico e social em que foram 

formulados e vivenciados, desde os gregos até o presente, a partir das questões e dos conflitos 
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que imperavam em cada momento histórico. Desta forma, é preciso ter muita cautela ao 

usarmos a palavra “democracia”. 

Mundialmente, as discussões teóricas e políticas nos países de tradição democrática, 

além daqueles que procuram saídas diplomáticas ou através de manifestações de protestos dos 

partidos de oposição e da população civil, estão centradas nas definições desse conceito 

(democracia), que continua um grande desafio para a organização mundial na atualidade.
6
 

Desde a tradição teórica liberal no mundo moderno, Tocqueville, citado por Coutinho 

(2003), afirmava que “a democracia é inevitável e negativa, pois impede a liberdade 

individual e o direito de usufruir os bens que inevitavelmente conquistaram privadamente”. 

Segundo Tocqueville, se a democracia não fosse bem controlada se transformaria em “tirania 

da maioria”.  

Outro teórico famoso que reflete esse aspecto é Mill (1996, p. 07), que anuncia uma 

forma de governo em que considera que “num governo representativo... teria uma assembléia 

representativa cuja função seria a de observar e controlar o governo”. 

Já para o italiano Gaetano Mosca, também citado por Coutinho (2003, p.26), “o povo 

não pode governar, pois é incapaz de tomar um determinado posicionamento e avaliar o que 

lhe interessa efetivamente”. Coutinho afirma que “Mosca defende a ideia de que a democracia 

consiste numa metodologia utilizada pelas elites para se legitimarem no poder, justificando 

suas ações a serviço do bem estar da sociedade” (2003, p.26). 

 Não é à toa que muitos regimes democráticos se baseiam na democracia 

representativa e de forma bem restrita para que o voto popular legitime as mordomias e 

benesses das elites políticas e/ou empresariais. 

Isto posto, assumimos, aqui, a concepção de democracia que vem sendo, 

historicamente, defendida e propagada em nosso país por Coutinho (2003), Frigotto (2002), 

Santos (2002) e reafirmada nas declarações de Sameraro (2002, p. 222): 

  

A democracia é uma prática específica pela qual o povo se institui como 

sujeito. Nela, os indivíduos se tornam sujeitos públicos enquanto seres 

políticos ativos transformam-se em seres socializados porque desenvolvem 

relações sociais e responsabilidades coletivas. 

 

 

Outro elemento fundamental nessa discussão é o aspecto levantado por Santos (2002) 

quando afirma que “há uma incompatibilidade entre democracia e capitalismo”, já que a 

                                                 
6
 Ver, atualmente, os conflitos no Egito, na Argélia, na Líbia, Afeganistão, etc., onde as populações desafiam os 

governos e exigem democracia e melhores condições de vida. 
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democracia deveria, em tese, dividir o poder de decisão e, possivelmente, a riqueza produzida 

pelos cidadãos, enquanto o capitalismo concentra o poder das decisões (ver o G-7) e, 

principalmente, as riquezas socialmente produzidas pela humanidade. 

Coutinho (2003) chama a atenção para o fato de que a democracia deve ser entendida 

como um processo e não como um estado. Ele afirma que “seria mais adequado falar em 

‘democratização’ como valor universal, já que o que tem valor universal não são as formas 

concretas que a democracia adquire em determinados contextos históricos: formas essas 

sempre modificáveis, sempre renováveis, sempre possíveis de aprofundamento” (2003, p. 17). 

Para o autor, o que tem valor universal é o processo de democratização que se expressa, 

essencialmente, numa crescente socialização da participação política. 

Os primeiros pensadores liberais do século XVII (tal como Locke) não discutiam a 

questão da democracia porque ela não se colocava na época histórica em que viviam. A tarefa 

que se colocava para eles era a dissolução do Estado absolutista, a consolidação de uma 

ordem burguesa e uma superestrutura de natureza liberal (COUTINHO, 2003). No século 

XVIII, foi Rousseau quem fez críticas ao modelo de sociedade existente e elaborou uma 

proposta de sociedade alternativa (O Contrato Social), mesmo indicando os limites 

ideológicos contidos no liberalismo. Ele influenciou alguns sujeitos políticos da Revolução 

Francesa (os revolucionários radicais jacobinos) e provocou desdobramentos nos primeiros 

pensadores comunistas, como Babeuf, que lideraram a “Conjuração dos Iguais”, movimento 

duramente reprimido no final do século XVIII. Esse processo influenciou o surgimento do 

movimento socialista no início do século XIX, com a transformação em ator político não 

apenas do povo em geral, mas particularmente da classe proletária.  

Para Coutinho (2003), um pensador liberal que buscou responder a esse avanço da 

democracia foi Schumpeter, brilhante economista e autor de vários livros, entre eles: 

“Capitalismo, socialismo e democracia”. Ele foi um dos primeiros pensadores liberais a 

valorizar positivamente a expressão “democracia”, mas tentando minimizá-la e pô-la a serviço 

da ordem liberal existente. Schumpter defendia uma política feita por elites e, no seu 

entendimento, o povo não consegue avaliar racionalmente aquilo que lhe interessa 

efetivamente. A partir disso, defendia um conceito de democracia onde consiste apenas num 

método peculiar de seleção das elites, ou seja, através de eleições periódicas. 

Segundo Coutinho (2003), essa redução drástica do significado da palavra 

“democracia” inicia-se com Schumpeter, mas avança com Giovanni Sartori, Robert Dahl, 

com Norberto Bobbio e muitos outros pensadores liberais do século XX. Assim, o liberalismo 

entende por regime democrático um conjunto de regras de procedimentos para a formação de 
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decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos 

interessados
7
. 

Ora, em um regime democrático o estar em transformação é seu estado natural, visto 

que ele é dinâmico, enquanto o despotismo é estático e sempre igual a si mesmo. Mesmo em 

uma definição mínima de democracia, não basta garantir apenas a participação efetiva de um 

elevado número de cidadãos de direito para tomarem decisões coletivas, nem a existência de 

regras de procedimento como a da maioria ou, no limite, da unanimidade. É indispensável 

uma terceira condição: é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que 

deverão decidir sejam colocados diante das alternativas existentes e postos em condição de  

poder escolher entre uma ou outra proposta com autonomia e liberdade. 

Bobbio (2004, p. 32) afirma que “para que se realize tal condição é necessário que aos 

chamados a decidirem sejam garantidos os direitos de transparência, de liberdade, de opinião, 

de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc.” 

Já para Coutinho (2003, p. 12), “atualmente a discussão em torno da definição de 

democracia perpassa por questões teórico-políticas ou ideológico-políticas. O fato de que 

todos se digam ‘democratas’ não significa que acreditem efetivamente na democracia, mas 

sim que se generalizou o reconhecimento de que a democracia é uma virtude”. Esse autor 

entende democracia como um processo, como socialização crescente da política no rumo da 

socialização do poder e dos bens econômicos e sociais. Ele afirma que “devemos ter claro que 

não há democracia plenamente realizada sem socialismo” (ibidem, p. 32). 

Benevides (2003, p. 72-73) defende um conceito de democracia como “regime político 

de soberania popular, porém com respeito integral aos direitos humanos. Quando me refiro à 

garantia dos direitos humanos, estou unindo a democracia política e a democracia social”. Ela 

sustenta a defesa de que a democracia não se restringe apenas aos direitos civis e às liberdades 

individuais, mas engloba os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Atualmente, a conjuntura política apresenta uma contradição a ser resolvida: o fato de 

que haja um número cada vez maior de pessoas participando de forma organizada na política, 

constituindo-se como sujeitos coletivos, choca-se com a permanência de um Estado 

apropriado por um pequeno grupo de pessoas, membros da classe dominante ou de uma 

restrita burocracia a seu serviço. Ao mesmo tempo, o controle dos aparelhos do Estado e das 

instituições públicas garante privilégios e benefícios para esse segmento e, ainda, constitui um 

obstáculo à efetivação de um sistema democrático. Entretanto, é necessário compreender que 

                                                 
77

 Os liberais baseiam-se nos argumentos e na defesa de que todos os cidadãos são iguais em direitos e 

oportunidades, sem observar as condições concretas da realidade social vigente. 
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o crescente processo de democratização e de socialização da política ameaça a apropriação 

privada dos mecanismos de poder e os privilégios decorrentes dessa apropriação indevida. 

Diante desta compreensão, uma democracia fundamentada na participação política da 

população não se circunscreve apenas ao momento de eleger seus representantes; muito 

embora isto seja imprescindível, não é suficiente para a democratização da sociedade. Nesse 

sentido, a política educacional no Brasil vai configurando opções resultantes das disputas 

travadas pelos diversos grupos sociais que detêm diferentes recursos e estratégias de poder e 

que fazem valer o atendimento de seus interesses na agenda de governo. Por isso, a tarefa de 

decidir não deve ficar nas mãos de uma minoria e a superação dos conflitos se dará a partir do 

atendimento das necessidades de toda sociedade. Assim, os conceitos que aparecem no debate 

atual sobre participação e democratização da educação têm distintas conotações dependendo 

das perspectivas e práticas que os configuram numa dada realidade. 

Mouffe (2003, p. 15) propõe uma distinção entre o “político” e “política”: 

 
Por “político” refiro-me à dimensão do antagonismo que é inerente a todas 

as sociedades humanas, antagonismo que pode assumir formas muito 

diferentes e emergir em relações sociais diversas. “Política”, por outro lado, 

refere-se ao conjunto de práticas, discursos e instituições que procuram 

estabelecer uma certa ordem e organizar a coexistência humana em 

condições que são sempre conflituosas, porque afetadas pela dimensão do 

político. 

 

 

Essa autora chama a atenção para a importância da dimensão do “político” e da 

necessidade de entendermos que a “política” consiste em “domar a hostilidade e tentar 

neutralizar o antagonismo que existe nas relações humanas, que podemos posicionar a 

questão fundamental para a política democrática” (ibidem, p. 15). Assim, poderíamos afirmar 

que a função da política democrática é reconhecer “alguém com cuja ideia iremos lutar, mas 

cujo direito de defender tais ideias não vamos questionar” (MOUFFE, 2003, p. 16). Dessa 

forma, passaremos a analisar a relação que existe entre participação política, democracia e 

gestão democrática da educação. 
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2.2 Participação política, democracia e gestão da educação 

 

Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

Geraldo Vandré. 

 

Abordar o tema participação requer uma análise das concepções que permeiam esse 

conceito levando em consideração o contexto social, econômico e político de uma 

determinada sociedade. No decorrer da história política do último século foram vários os 

sentidos utilizados para definir participação, partindo de diferentes conteúdos ideológicos. 

Situaremos a participação concebendo-a como prática histórica concreta, ou seja, a 

participação como processo histórico em construção, como reflexo da ação política do homem 

na sociedade e que se estabelece por algum tipo de relação com o poder. 

De acordo com Gohn (2007, p. 13-14), no movimento de redemocratização da 

sociedade brasileira, “o resgate dos processos de participação leva-nos, portanto, às lutas da 

sociedade por acesso aos direitos sociais e à cidadania. Nesse sentido, a participação é, 

também, luta por melhores condições de vida e pelos benefícios da civilização”. 

Para a autora, o estudo da participação nos leva a considerar marcos conceituais, 

políticos e práticos. O primeiro, conceitual, é polissêmico e apresenta um alto grau de 

ambiguidade, variando segundo o paradigma teórico em que se fundamenta. O segundo, 

político, é usualmente associado a processos de democratização em curso ou em lutas para 

sua obtenção, como também é utilizado como um discurso mistificador que busca a simples 

integração social de indivíduos, isolados em processos que visam reproduzir os mecanismos 

de regulação e normatização da sociedade que resultam em políticas sociais de controle 

social. O terceiro, prático, diz respeito ao processo social propriamente dito, ou seja, as ações 

concretas concebidas nas lutas, movimentos e organizações. Segundo a autora, a participação 

tem na soberania popular o princípio regulador da forma democrática, concebendo-a como um 

fenômeno que se desenvolve tanto na sociedade civil quanto no plano das instituições 

formais. 

A autora (2007) classifica diversas formas de se entender a participação e que deram 

origem a interpretações, significados e estratégias distintas, a saber: a liberal, a autoritária, a 

revolucionária e a democrática. A participação liberal objetiva sempre reformar a estrutura da 

democracia representativa e melhorar a qualidade da democracia nos marcos das relações 

capitalistas, onde “as principais ações devem se dirigir para evitar os obstáculos burocráticos 

à participação, desestimular a intervenção governamental e ampliar os canais de informações 
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aos cidadãos de forma que eles possam manifestar suas preferências antes que as decisões 

sejam tomadas” (GOHN, 2007, p. 15). Para ela, essa interpretação parte de um princípio da 

democracia em que todos os membros da sociedade são iguais e a participação seria o meio, o 

instrumento, para a busca de satisfação das necessidades de cada membro. 

Segundo essa autora “a forma autoritária é aquela orientada para a integração e o 

controle social da sociedade e da política. Ela ocorre em regimes políticos autoritários de 

massa de direita, como o fascismo, e de esquerda, como as grandes demonstrações de massa 

em celebrações e comemorações nos regimes socialistas. Poderá ocorrer ainda em regimes 

democráticos como um derivativo, que é a participação de natureza cooptativa. Nesse caso, a 

arena participativa são as políticas públicas, quando se estimula, de cima para baixo, a 

promoção de programas que visam apenas diluir os conflitos sociais (ibidem, p. 17). 

Nas formas revolucionárias, 

a participação estrutura-se em coletivos organizados para lutar contra as 

relações de dominação e pela divisão do poder político. Dependendo da 

conjuntura política, poderá se realizar nos marcos do ordenamento jurídico 

em vigor, ou se desenvolver por canais paralelos; ou ainda um misto das 

anteriores – utilizam-se os canais existentes para reconstruí-los, sendo que a 

luta tem diferentes arenas: no sistema político (especialmente no parlamento) 

e nos aparelhos burocráticos do Estado (ibidem, p. 18). 

 

 

Segundo a autora, “existem outras formas de se conceber a participação denominadas 

democráticas: a soberania popular é o princípio regulador da forma democrática, onde a 

participação é concebida como um fenômeno que se desenvolve tanto na sociedade civil – em 

especial entre os movimentos sociais e as organizações autônomas da sociedade; quanto no 

plano institucional – nas instituições formais políticas” (ibidem, p. 17). Já a concepção 

democrático-radical sobre a participação objetiva fortalecer a sociedade civil para a 

construção de caminhos que apontem para uma nova realidade social, sem injustiças, 

exclusões, desigualdades, discriminações.” (ibidem, p. 19). 

Nessa concepção, a participação é vista como movimento criador de culturas cujos 

princípios baseiam-se na divisão das responsabilidades e na construção coletiva de um 

processo, seja político, econômico e/ou social. Assim, a principal função da participação é o 

caráter educativo que exerce sobre as pessoas e instituições. Ela pode expandir então o valor 

da liberdade para o indivíduo, capacitando-o a ser e permanecer o senhor das suas ações e 

decisões (PATEMAN, 1992). 
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Na mesma perspectiva de Gohn, Bordenave (1987, p. 17) afirma que “a participação é 

inerente à natureza social do homem, tendo acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã 

dos tempos primitivos, até as associações, empresas e partidos políticos de hoje”. 

Desde suas origens, o homem vive agrupado com seus iguais e a participação sempre 

foi requisito para sua organização social e tomou formas variadas nos diversos momentos 

históricos de sua organização: “ela pode se implantar tanto com objetivos de libertação e 

igualdade como para manutenção de uma situação de controle de muitos por alguns” 

(BORDENAVE, 1987, p. 13). 

Esse autor (1987) classifica a participação conforme os graus e níveis que a mesma 

pode alcançar numa determinada realidade social, dependendo do menor ou maior acesso ao 

controle das decisões pelos seus membros. Ele afirma que a relação e o controle entre 

dirigentes e demais membros da organização podem ter os seguintes níveis: informação, 

consulta (facultativa ou obrigatória), elaboração/recomendação, cogestão, delegação e 

autogestão. Interessa-nos aqui esclarecer, segundo o autor, que o menor nível de participação 

é o da informação, onde “os dirigentes informam os membros da organização sobre as 

decisões já tomadas” (ibidem, p. 31). Já o nível mais alto de participação é a autogestão “na 

qual o grupo determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles 

pertinentes, sem referência a uma autoridade externa. Na autogestão desaparece a diferença 

entre administradores e administrados, visto que nela ocorre a auto-administração” (ibidem, p. 

32/33). 

A partir desses conceitos, podemos diferenciar o tipo de participação ativa da passiva, 

identificando a distância que existe entre o cidadão inerte e o cidadão engajado. Não basta 

apenas tomar parte e sim como se toma parte, intervindo nas lutas sociais, políticas e 

econômicas de seu tempo para transformar a si e à história da sociedade. 

Entendemos que, na democracia moderna, a participação não consiste apenas na 

recepção passiva dos benefícios da sociedade, mas ela deve intervir de forma ativa na sua 

construção, o que é feito através da tomada de decisões e das atividades sociais em todos os 

níveis (ibidem, p. 20). Daí, os setores marginalizados devem se incorporar à vida social e 

política na comunidade por direito próprio e não como convidados de “pedra”, conquistando 

uma presença ativa e decisória nos processos de produção, distribuição, consumo, vida 

política e criação cultural (ibidem, p. 20). 

Assim, a participação deixa de ter um caráter meramente “integrador” e passa a ter 

caráter conscientizador e libertador. Ela pressupõe o processo mediante o qual as diversas 
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camadas sociais têm parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade 

historicamente determinada (BORDENAVE, 1987, p. 25). 

Nesse sentido, a participação é um elemento importante para que a democracia se 

efetive. Assim como a democracia, a participação pode fortalecer a luta dos grupos populares 

como também pode contribuir para uma situação de conservação do controle da coisa pública 

por pequenos e mais favorecidos grupos sociais. Isso justifica o fato da participação ser 

defendida tanto por grupos progressistas quanto tradicionais, pois ela garante que os 

interesses de cada grupo sejam considerados no momento da tomada de decisões. É essa 

relação entre participação e democracia que pauta os estudos recentes acerca da gestão 

democrática da educação. 

 

2.3 Considerações sobre gestão democrática da educação 

 

A democratização da gestão educacional foi uma “bandeira de luta” dos movimentos 

sociais das esquerdas, mas ganhou nova roupagem a partir do momento em que foi 

incorporada na agenda neoliberal, explicitado no modelo do “Estado Mínimo”. Esse 

movimento, experimentado em escala mundial, tinha a justificativa de adequar o aparelho 

administrativo às exigências da nova ordem econômica mundial. 

O neoliberalismo abriga em seu discurso a justificativa de que o Estado não consegue 

financiar as políticas sociais por falta de recursos, e não consegue administrá-las por 

ineficiência e irracionalidade do sistema estatal. Respaldando-se nesses conceitos, começam a 

aparecer propostas que invocam a participação da sociedade civil tanto na manutenção quanto 

na gestão dos sistemas de ensino. Segundo Oliveira (2003, p. 96), ”alguns setores 

formuladores de políticas vão apresentar o recurso à iniciativa privada e aos empresários, 

segmento social organizado, para que auxiliem no setor do financiamento da educação, 

através de adoções ou contratos de parcerias com as escolas, ou como referenciais de modelos 

eficazes de gestão”. 

A autora chama atenção para o fato de que essa proposta tem como objetivo a retirada 

do Estado das funções mantenedoras, resguardando a ele a função supletiva e distributiva no 

setor educacional. Com isso, surgem novos arranjos nas relações entre União, Estados e 

Municípios motivados pela preocupação de atribuir relativa autonomia aos municípios e até 

mesmo às escolas para que possam captar mais recursos na fonte. 

Nesse contexto de mudanças, surgem movimentos que pressionam a administração da 

educação pública exigindo novas formas de organização e gestão que possibilitem a 
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participação de todos no processo do conhecimento e de tomada de decisões, visto que a 

administração da educação é, segundo Ferreira (2001, p. 298), “uma instância inerente à 

prática educativa que abrange o conjunto de normas/diretrizes e práticas/atividades que 

garantam, de um lado o significado ou o sentido histórico do que se faz e, de outro lado, a 

unidade do conjunto na diversidade de sua concretização”. 

Essa autora defende o conceito de gestão como 

 

Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. 

Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus 

objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se de 

princípios e práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios 

que as geram. Estes princípios, entretanto não são intrínsecos à gestão como 

a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, visto que a 

gestão da educação se destina à promoção humana (2001, p. 306). 

 

 

A gestão democrática da educação é hoje um valor já consagrado no Brasil e no 

mundo, 

 

embora ainda não totalmente compreendido e incorporado à prática social 

global e à prática educacional brasileira e mundial. É indubitável sua 

importância como um recurso de participação humana de formação para a 

cidadania. É indubitável sua necessidade para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de 

humanização (FERREIRA, 2001, p. 167). 

 

 

Para essa autora, a gestão democrática, a construção coletiva do projeto político 

pedagógico e a autonomia da escola são os pressupostos fundamentais para o 

desenvolvimento da cidadania (FERREIRA. 2001, p. 304). 

Dourado (2001) observa, em suas pesquisas, que novos aspectos são identificados na 

relação entre o Estado e as políticas públicas, advindos de alterações substantivas nos padrões 

de intervenção estatal que resultam na emergência de novos mecanismos e formas de gestão, 

redirecionando as políticas públicas e, particularmente, as políticas educacionais. 

Conforme esse autor, o entendimento que permitirá conceber a gestão democrática da 

escola é 

 
[...] um processo de luta política que não se circunscreve aos limites da 

prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social e 

de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva 

participação e, conseqüentemente, do repensar das estruturas de poder 

autoritário que permeiam as relações sociais, e no seio dessas práticas 

educativas (DOURADO, 2001, p. 67). 
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Segundo esse autor, o fator primordial para a condução da gestão democrática da 

escola é a participação de todos os segmentos da comunidade, uma vez que é ela entendida 

como “processo de luta política que deve permear as relações sociais no desenvolvimento das 

práticas educativas” (ibidem, p. 67). 

Nessa perspectiva, desenvolvem-se processos de articulação e mobilização dos 

diversos movimentos sociais para possibilitar o exercício da participação popular em relação à 

tomada de decisões no âmbito das políticas sociais, considerando que os indivíduos são 

sujeitos ativos no processo da gestão da escola pública. 

A gestão democrática é concebida por Paro (2001) como um processo que implica 

democracia e necessariamente participação, partindo do princípio de que a escola, diante do 

desafio da efetivação da gestão democrática, pode ser a instância da sociedade com condições 

mais propícias para exercitar e estimular a participação popular nas diversas instâncias, 

mediante o ideário clássico da democracia representativa e da democracia direta. 

Por essa razão, entendemos que o gestor da escola pública exerce um papel central, 

sendo ele o núcleo essencial no desenvolvimento de práticas democráticas no cotidiano 

escolar, utilizando estratégias que estimulem esforços, individuais e/ou coletivos, na 

condução e responsabilização do trabalho escolar como mediador e articulador de um projeto 

pensado coletivamente, assim é o que dele se espera. 

 

2.4 Gestão democrática da educação na legislação brasileira 

  

As lutas pela democratização da sociedade brasileira ocorridas nas décadas de 

1980/1990, que envolveram diversos movimentos sociais, geraram possibilidades para 

inovação de políticas públicas quanto ao seu processo de formulação e implementação, 

respaldando uma nova legislação para a gestão educacional. Tais espaços ganharam destaque 

a partir da Constituição de 1988, que possibilitou a formulação de políticas públicas, além da 

inclusão de mecanismos como o plebiscito, referendum, audiência pública e tribuna popular, 

consagrando o princípio da participação e estendendo-a para além do direito de voto. 

Cury (2002, p. 58) ressalta que 

 

É preciso notar que a Constituição de 1988 fez uma escolha por um 

regime normativo e político, plural e descentralizado onde se cruzam 

novos mecanismos de participação social com um modelo jurídico 

institucional cooperativo que amplia o número de sujeitos políticos 

capazes de tomar decisões. 
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Em relação à LDB/96, logo no início do Título II, que trata dos princípios e fins da 

Educação Nacional, no art. 3º, está determinado que o ensino será ministrado dentro dos 

princípios da gestão democrática. No título IV, que destaca a organização da educação 

nacional, o artigo 12 destaca a autonomia da escola ao afirmar que 

 

[...] os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

sistema estadual de ensino, terão a incumbência de: 

I-Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II-Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III-Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 

IV-Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V-Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento 

VI-Articular-se com a família e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII-Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica (LDB 

9394/96). 

 

 

No capítulo da organização da educação nacional, o artigo 14 determina que 

 

[...]os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I-participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

político pedagógico da escola; 

II-participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (Art. 14, incisos I e II). 

 

 

Finalmente, o Art. 15 diz que “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa, e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público” 

(Art. 15). 

 Esse conjunto de normas garantido na lei estabelece as regras jurídicas necessárias 

para implantação gradativa da gestão democrática e da autonomia administrativa, pedagógica 

e financeira, possibilitando às escolas públicas adquirir material permanente, fazer sua 

manutenção e conservação, promover formação continuada em serviço dos profissionais da 

educação, desenvolver atividades pedagógicas diferenciadas e implementar, acompanhar, 

avaliar e redirecionar seu projeto político pedagógico. Entretanto, se não existe vontade 

política dos sujeitos atuantes no interior da unidade escolar não haverá avanços significativos 
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no processo de gestão democrática da escola pública e só o aspecto legal não resolve o 

problema. 

 De fato, a participação de todos os segmentos da sociedade na definição e na 

implementação de políticas públicas decorre, em parte, de alterações no padrão de relação 

entre Estado e sociedade. O estabelecimento de novas formas de participação na vida política 

do país e a necessidade de instituições cada vez mais plurais e abertas para a sociedade 

possibilitaram a criação de espaços capazes de aglutinarem diferentes interesses a partir da 

representação e da participação de diversos setores organizados da sociedade civil. 

No caso do Recife, a Lei Orgânica Municipal, de 04 /04/1990, norteou a criação e a 

implementação das Conferências Municipais de Educação (COMUDE) que podem ser 

consideradas como instâncias privilegiadas de participação social na definição e no 

acompanhamento da política educacional no âmbito do município, e na busca da efetivação 

das ações propostas nestes espaços. 

 No Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife (LEI nº 15.547/91), art. 

134, a Conferência Municipal de Educação (COMUDE) é legitimada como uma instância de 

formulação das diretrizes da política educacional e de avaliação de sua implementação, 

devendo ser realizada periodicamente com ampla participação da sociedade civil. Finalmente, 

a Lei nº 15.709/92, publicada no Diário Oficial do Município do Recife em 27/10/92, 

determina, em sua Ementa, a criação dos Conselhos Escolares nas escolas municipais do 

Recife, regulamentando a gestão democrática de acordo com o artigo 132, inciso VII, da Lei 

Orgânica do município do Recife. 

 Foi nesse contexto normativo que o governo municipal, na gestão de Jarbas 

Vasconcelos (1992-1996), promoveu a primeira Conferência Municipal de Educação na 

cidade (1ª COMUDE). A 1ª COMUDE foi realizada em outubro de 1993 com o tema: Política 

Municipal e Qualidade do Ensino e teve como objetivo elaborar e discutir propostas referentes 

à qualidade da educação, à universalização do ensino, à democratização e ao financiamento da 

educação, à formação para cidadania e à socialização do conhecimento, à valorização e à 

formação do educador e à efetivação dos mecanismos de gestão democrática na Rede 

Municipal de Ensino do Recife. 

Essa dinâmica foi interrompida no período de 1997 a 2000, na gestão do prefeito 

Roberto Magalhães (1997-2000). Nessa administração, o Plano Plurianual (1998/2001) 

definiu como estratégia de governo outros mecanismos de modernização da educação, como a 

“melhoria da oferta e qualidade dos serviços educacionais” (RECIFE, 1997, p. 40). 
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 Com a mudança de governo, em 2001, as Conferências Municipais de Educação foram 

retomadas, em 2002, na gestão do prefeito João Paulo (2001-2004), eleito pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) com um amplo apoio dos movimentos sociais e dos partidos considerados 

como progressistas, no campo das disputas partidárias do município de Recife. Nessa gestão, 

foram anunciados como compromisso os princípios programáticos que contemplaram a 

participação popular, a democratização do Estado e a inversão de prioridades para a 

população do Recife. Nesse período, os diversos segmentos da sociedade civil organizada, 

ONGs, movimento popular, sindicatos, os educadores e demais trabalhadores em educação se 

envolveram nas Conferências Municipais de Educação, contribuindo para formular políticas 

públicas na área da educação, particularmente no item da “gestão democrática”, buscando 

implementar normatizações inspiradas nas propostas da gestão democrática da educação. 

Em 2002, foi aprovado no Recife o decreto nº 19.464/2002 que estabelece regras para 

a eleição de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Municipal de Ensino. Para a 

administração, o decreto “representa o compromisso do prefeito em promover uma 

administração radicalmente democrática” (Diário Oficial do Município, ano XXXI, nº 264, 

de 03/07/2002). Logo em seguida, no ano de 2005, foi aprovada a Lei nº 17.090 que 

estabeleceu definitivamente as eleições diretas para diretor e vice-diretor das escolas da Rede 

Municipal de Ensino como uma política de Estado, e não apenas de governo, consolidando 

um importante instrumento para a democratização da gestão no Sistema de Ensino. 

Esse processo eletivo representa um avanço político em relação às formas anteriores 

de escolha e nomeação de diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal. 

Entretanto, entendemos que apenas a eleição não garante o exercício e as práticas de gestão 

democrática, sendo necessária a implementação de outros mecanismos democratizantes, 

como uma política de formação dos gestores, o fortalecimento dos conselhos escolares como 

instância de participação social, acompanhamento e avaliação do processo político e 

pedagógico e o acompanhamento e avaliação da gestão escolar. 

Embora a institucionalização das eleições diretas para a escolha dos diretores e vice-

diretores no Sistema Municipal de Ensino da Cidade do Recife não garanta, por si só, uma 

gestão participativa e democrática, como referimos acima, entretanto reconhecemos que no 

campo do marco legal significou um avanço nas condições concretas estabelecidas durante a 

gestão do prefeito João Paulo de Lima e Silva, que vai de 2001 a 2008. 

Dando seguimento à gestão da Frente Popular do Recife, o prefeito João da Costa 

(PT), sucessor de João Paulo (PT), comprometeu-se com a dinamização da democracia em 

sua gestão e criou um Comitê Técnico de Gestão Escolar na Secretaria de Educação Esporte e 
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Lazer da cidade do Recife. Esse comitê foi constituído pela portaria nº 424, de 24 de 

fevereiro de 2010, e tem a composição de nove membros titulares que será acompanhada por 

dois representantes da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, um representante da 

Secretaria de Coordenação Política de Governo e da pasta municipal de Assuntos Jurídicos, 

além de um gestor escolar indicado pelo Comitê Técnico de Gestão Escolar da Secretaria de 

Educação Esporte e Lazer da cidade do Recife. Completa a lista as representações da Câmara 

Municipal do Recife, um representante da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), um 

do Conselho Municipal de Educação (CME) e um do Sindicato dos Professores da Rede 

Municipal de Ensino (SIMPERE). 

Essa comissão ficou encarregada de recolher, debater e sistematizar sugestões que 

levem à elaboração de projetos e elaboração do calendário de eventos técnicos voltados para 

a promoção de amplo debate com a sociedade para garantir o aperfeiçoamento do processo de 

seleção, escolha e desempenho da gestão escolar nas unidades de ensino da Rede. A comissão 

tem como uma das principais atribuições contribuir na definição de prioridades para as 

políticas educacionais da cidade, além de propor diretrizes voltadas para a melhoria gerencial 

das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino. O Secretário de Educação, Cláudio 

Duarte, convocou todos os envolvidos no projeto para se engajarem e colaborarem com os 

núcleos de apoio pedagógico que estão sendo implantados em todas as seis RPAs (Região 

Político-Administrativa), com o objetivo de implementar a avaliação de desempenho dos 

alunos e a recuperação da aprendizagem. Segundo o secretário, “Esses núcleos vão nos ajudar 

a construir uma gestão educacional descentralizada e eficiente, dando respostas imediatas à 

demanda das escolas”.
8
 

Em fevereiro de 2010, a Comissão Institucional para revisão da Lei nº 19.090/2005, 

elaborou um estudo que resultou em recomendações para implantação de algumas propostas 

para alterar a referida Lei. O estudo recomenda: 

 Eleição direta e secreta de diretor e vice-diretor das escolas de educação 

básica, das escolas de ensino profissionalizante, dos Centros Municipais de 

educação Infantil (CEMEI), das Unidades de Tecnologias (UTEC) e de 

coordenadores e vice-coordenadores de creches; 

 Exige formação em pedagogia ou licenciaturas diversas para os candidatos; 

                                                 
8
 Essas medidas do Governo foram publicadas no Diário Oficial do Município em 03 de Março de 2010. 
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 Inclui a exigência da obrigatoriedade de frequência em curso de formação em 

gestão democrática a ser promovido pela SEEL, necessariamente antes da 

posse dos candidatos da chapa eleita; 

 Exclui a possibilidade de curso de formação anterior à candidatura para fins 

seletivos; 

 Recomenda um mandato de dois anos, sendo possível a recondução por mais 

um mandato consecutivo, e estipula período máximo de quatro anos para os 

diretores e vice-diretores; 

 

Apesar das recomendações da Comissão Institucional, em outubro de 2010, aprovou-

se uma nova Lei, nº 17.648/2010, alterando algumas normas para as eleições de diretor e 

vice-diretor das escolas da Rede Municipal de Ensino que contrariou algumas dessas 

recomendações, a saber: 

1. Estipulou, no Artigo 2º, duas etapas na escolha de diretores e vice-diretores – 

A primeira Etapa seria a participação obrigatória dos candidatos no curso 

introdutório e informativo, ministrado pela SEEL, com o objetivo de qualificá-

los tecnicamente na elaboração  do plano de gestão escolar – A segunda Etapa 

seria a eleição direta através de sufrágio facultativo; 

2. No Título II, Art. 2º, determina que nas instituições religiosas que são 

conveniadas as unidades de ensino público do Sistema Municipal de Ensino do 

Recife não haverá eleições; 

3. No Título III, Art. 10º, está estipulada uma Comissão Coordenadora Eleitoral 

composta por sete membros, sendo quatro da SEEL e três do Conselho 

Municipal de Educação; 

4. No Art. 12º, estabelece que nas eleições subseqüentes só poderão candidatar-

se os professores com pedagogia e/ou licenciatura plena com graduação de 

especialização em gestão escolar.    

Foi dentro desse contexto político e amparado no conjunto de um arcabouço legal e 

normativo que configura a política educacional na cidade do Recife que procuramos analisar 

a implementação da gestão democrática no campo da educação. 
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CAPÍTULO 3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

3.1 A teoria das Representações Sociais 

 

O aparecimento da Teoria das Representações Sociais se deu há cinco décadas a partir 

da obra seminal de Serge Moscovici (1961) sobre a psicanálise na França, onde o debate, o 

enriquecimento teórico e a pesquisa em torno das representações sociais tornaram-se fato no 

âmbito da Psicologia Social. 

Em “A Psicanálise, sua imagem e seu público”, Moscovici (1978) introduz a teoria das 

representações sociais, tomando como objeto de pesquisa a apropriação da psicanálise pelo 

grande público francês dos anos 1950, o qual difunde esse saber científico inédito, 

transformando-o numa forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado como 

“saber prático do senso comum”. 

Segundo ele, a inspiração para o conceito de Representações Sociais veio da 

sociologia durkheimiana que forneceu os elementos decisivos para a elaboração dos suportes 

teóricos da Teoria das Representações Sociais. Partindo da noção durkheimiana das 

representações coletivas que, segundo ele, é uma espécie de guarda-chuva que reúne uma 

larga gama de diferentes formas de pensamento e saberes partilhados coletivamente (crenças, 

mitos, ciência, religiões, opiniões), cuja característica consiste em revelar o que há de 

irredutível à experiência individual e que estende no tempo e no espaço social. Assim, as 

representações coletivas têm suas leis próprias e pertencem a uma outra natureza, que é 

diferenciada do pensamento individual. 

Durkheim considerava que o saber partilhado e reproduzido coletivamente transcende 

o individual, fato que permite às representações coletivas a atribuição do status de 

objetividade. Tal posição autoriza as representações coletivas a se imporem e penetrarem nas 

consciências individuais. Elas são também estáveis na sua transmissão e reprodução, em 

oposição ao caráter efêmero das representações individuais. As ideias, uma vez difundidas, 

transformam-se, portanto, em representações coletivas autônomas, regidas por leis próprias
9
. 

Na definição de Moscovici (1978), “representação social é o universo de opiniões 

construídas sobre um determinado objeto social”. Ele separa representação social de 

‘opinião’, ‘atitude’ e ‘imagem’ que são formas mais simples de expressão e que estão fora das 

intenções reais dos indivíduos, ou seja, alguém pode expressar uma opinião pela imposição 

                                                 
9
 Esse conceito durkheimiano é próprio das sociedades antigas, estáticas, onde não existem espaços 

significativos para mudanças devido à força da tradição. 
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social, o que não significa que incorpore o discurso à prática social. Ele considera as 

representações sociais como resultado das interações entre os grupos. Dessa forma, as visões 

sobre o mundo e sobre os próprios sujeitos se modificam
10

. Não são apenas reprodução, mas 

uma construção coletiva e individual. É na prática social dos sujeitos que as representações 

são construídas em contextos históricos específicos. 

Segundo Madeira (1991, p. 130), as representações sociais  

 
são sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e com 

os outros. Não são uma mera reprodução do real no plano subjetivo, mas sua 

reorganização significativa. Ao pensar, os indivíduos o fazem a partir dos 

referenciais que possuem/encontram; apreendem o mundo, se apropriam dele 

para nele intervir, mudar. Portanto, aquilo que um indivíduo diz sobre o 

mundo não deve ser tomado como sinônimo do mundo real. As expressões 

pessoais estão atravessadas por todo um conjunto de elementos do 

imaginário, do desejado, dos sonhos e fantasias que são, também, parte 

integrante da vida social. 

 

 

As representações sociais traduzem a maneira como o grupo se identifica, nas suas 

relações, com os objetos que o afetam. Para compreendermos como a sociedade se representa 

a si mesma e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não a 

dos indivíduos. O conflito entre o indivíduo e o coletivo não é somente do domínio da 

experiência de cada um, mas é, igualmente, realidade fundamental da vida social. Todas as 

culturas que conhecemos possuem instituições e normas formais que conduzem, de uma parte, 

à individualização e, de outra, à socialização. As representações que elas elaboram carregam a 

marca desta tensão, conferindo-lhe um sentido e procurando mantê-la nos limites do 

suportável diante dos novos conflitos e necessidades de mudanças frente à força da tradição 

em certas sociedades. 

Segundo Mello (1984, p.46), “adotar o conceito de representação social é importante 

na medida em que a prática docente possui, de um lado, um corpo de ideias organizadas e 

elaboradas que a explica, justifica e orienta através de um corpo de ideias constituído pela 

prática pedagógica”. Se o comportamento do gestor é influenciado, de forma significativa, 

pelo contexto em que está inserido pretendemos investigar seu comportamento a partir do 

quadro referencial de significados pelo qual o gestor interpreta seu pensar, sentir e agir 

mediante as necessidades de mudanças ou permanências, no cotidiano da vida escolar, que 

são pressionados e permeados no contexto histórico em que está inserido. 

                                                 
10

 Essas mudanças sobrepõem-se às permanências conforme a força das novas ideias e necessidades dadas em 

um contexto histórico que é dinâmico e que pressionam para modificar o velho. 
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3.2 A opção pela teoria geral das Representações Sociais. 

 

Perseguimos, dentro das nossas possibilidades, o critério de uma construção do objeto 

de pesquisa buscando a correspondência entre o pensamento social, ou seja, as representações, 

e as representações da população estudada num dado contexto social. 

Nossa pesquisa alimenta-se no modelo seminal inaugurado pelo francês Serge 

Moscovici a partir dos fenômenos das representações sociais que constituem aquisições para 

estudos desenvolvidos nesse campo, citando como os mais recentes os de Doise e Palmonari 

(1986), Farr (1984 e 1987), Farr e Moscovici (1984), Jodelet (1984 e 1989) e Moscovici 

(1976, 1981, 1982, 1984). O importante papel dos estudos desses fenômenos na instituição de 

uma realidade consensual e sua função sociocognitiva na integração da novidade e da 

mudança na orientação das comunicações e condutas possibilitou-nos o estudo de uma 

construção socialmente marcada pela mobilização dos sujeitos na construção de uma nova 

realidade. 

Optamos pela Teoria das Representações Sociais, tomando como foco os aspectos da 

forma global e buscando seus alicerces na História, onde novas ideias e novas representações 

sobre o mundo, o estar no mundo compartilhado com outros e estabelecendo relações que 

provocam conflitos e transformações nas pessoas e no próprio mundo das ideias. Portanto, é 

na História que observamos as mudanças e as permanências, mostrando o velho jogo entre o 

novo e o velho, as mudanças e as permanências. 

Jodelet (2005, p. 47) chama atenção para o fato de que as representações podem ser 

estudadas de duas maneiras: globalmente ou de modo focalizado. Já mostramos acima que em 

nossa pesquisa optamos pelo estudo da forma global, onde “nos apegamos às posições 

emitidas por sujeitos sociais (indivíduos ou grupos), a respeito de objetos socialmente 

valorizados ou conflitantes, sendo tratadas como campos estruturados, isto é, conteúdos cujas 

dimensões (informações, valores, crenças, opiniões, imagens, etc.) são coordenadas por um 

princípio organizador (atitude, normas, esquemas culturais, estrutura cognitiva, etc.)”. Nessa 

lógica, entendemos que a objetivação e a ancoragem são processos constitutivos da formação 

e do funcionamento da representação social, e que explicam, a partir de suas condições de 

emergência e de circulação, as interações e as comunicações sociais num determinado 

contexto. 
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A objetivação explica a representação como construção seletiva, esquematização 

estruturante, naturalização, isto é, como conjunto cognitivo que retém, entre as informações 

do mundo exterior, um mundo limitado de elementos ligados por relações, que fazem dele 

uma estrutura que organiza o campo de representação e recebe um status de realidade 

objetiva. A ancoragem, como enraizamento no sistema de pensamento, atribuição de sentido, 

instrumentalização do saber, explica a maneira pela qual informações novas são integradas e 

transformadas no conjunto dos conhecimentos socialmente estabelecidos e na rede de 

significações socialmente disponíveis para interpretar o real, e depois são nela reincorporadas, 

na qualidade de categorias que servem de guia de compreensão e de ação transformadora da 

realidade. 

O próprio Moscovici (1978) afirma que o funcionamento das representações se dá 

através dos processos de objetivação e ancoragem, que articulam atividades cognitivas e as 

condições sociais em que elas são forjadas. A objetivação consiste em materializar as 

abstrações, corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, enfim, 

transformar em objeto o que é pensado, representado e imaginado. 

Já a ancoragem permite compreender a maneira pela qual eles contribuem para 

exprimir e constituir as relações sociais, desenvolvendo certos conhecimentos para solução 

dos conflitos que surgem nos contextos das relações. 

Assim, são as mediações sociais, em suas mais variadas formas, que geram as 

representações sociais. Por isso elas são sociais, tanto na sua gênese como na sua forma de 

ser. Nesse sentido, as representações sociais são uma estratégia desenvolvida por atores 

sociais para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pertença a 

todos, transcende a cada um individualmente. Elas são um espaço potencial de fabricação 

comum, onde cada sujeito vai além de sua individualidade para enfrentar em domínio 

diferente, ainda que fundamentalmente relacionado: o domínio da vida em comum, o espaço 

público. Dessa forma, elas não apenas surgem através de mediações sociais, mas tornam-se, 

elas próprias, mediações sociais. E enquanto mediação social, elas expressam por excelência o 

espaço do sujeito na sua relação com a alteridade, lutando para interpretar, entender e 

construir o mundo. 

Nesse sentido, a opção pela Teoria Geral das Representações Sociais constituiu-se em 

matéria prima para o estudo e a análise do social. As representações não se embasam numa 

concepção individualista, elas revelam uma construção social dos sujeitos numa determinada 

sociedade, isto é, indivíduos que pensam, agem, elaboram conceitos, definições e realizam 

práticas sociais coletivamente. As representações possuem núcleos positivos de transformação 
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e de resistência na forma de conceber a realidade e devem ser analisadas criticamente por 

corresponderem a situações reais de vida. Daí, no momento em que passarmos a analisar as 

representações dos diretores e diretoras, de procurar entender a elaboração dos discursos 

apresentados dentro do contexto em que vivenciam as práticas educativas, passamos a obter 

os elementos necessários para analisar suas representações sociais, já que elas não nascem no 

vazio, mas estão ligadas concretamente às situações de vida dos sujeitos dentro do espaço 

social onde eles pensam, refletem e elaboram suas representações. 

Assim, o estudo das representações sociais sobre a gestão democrática pelos gestores 

da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife possibilitou a verificação dos avanços e/ou 

limites sobre a democracia na gestão da escola pública. 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

Começamos essa tarefa com interesse apenas intuitivo, quando nos propúnhamos a 

pesquisar um dado problema. Assim, partimos para um enquadramento conceitual mais 

elaborado e estabelecemos aquilo que permitisse orientar a nossa pesquisa de modo a obter 

resultados passíveis de discussão e de interpretação de forma relevante para compreender 

melhor a realidade. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos da investigação, pontuamos que 

esta pesquisa foi desenvolvida na Rede Municipal de Ensino do Recife-PE com o propósito de 

identificar, através de questionários e entrevistas com os gestores, as representações sociais de 

gestão democrática de diretores e diretoras das escolas. Conforme orientação de Sá (1998), a 

construção do objeto da pesquisa foi formulada em conjunto com a definição de uma 

metodologia que possibilitasse o acesso às representações sociais. 

Tivemos a preocupação de utilizar uma metodologia complexa em que o objeto da 

pesquisa exigia que fosse adequada e que conseguisse articular os elementos do contexto 

histórico com os procedimentos utilizados pela psicologia social, particularmente aqueles 

trabalhados por Moscovici (1978) e Jodelet (2005). Assim, o campo teórico/metodológico 

desenvolvido em torno das representações sociais constituiu-se em elemento promissor para 

atingir nossos objetivos. 

Evidentemente, reconhecemos as limitações e as críticas formuladas aos 

procedimentos da pesquisa por questionários e entrevistas, tais como observado por Jodelet 

(2005), ou seja: imposição à população interrogada em relação à problemática pesquisada; as 

pré-concepções e categorias do pesquisador; o fechamento do discurso ou do seu contexto de 
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produção; respostas de complacência ou de desejabilidade social; etc. Cientes desse problema, 

procuramos ter o cuidado de situar as representações em seu contexto histórico emergente e 

de funcionamento, reconstituindo o período histórico em que foram formuladas e 

desenvolvidas e os caminhos em que percorreram em sua disseminação e implantação. 

Recorremos, também, à análise da literatura específica sobre os conceitos trabalhados, à 

legislação em vigor e aos relatórios recolhidos na Prefeitura do Recife, no Conselho 

Municipal de Educação e na Câmara de Vereadores do Recife. 

Nossos procedimentos seguiram a orientação de Moscovici (1978), que afirma ser 

contra a tendência de fetichizar um método específico. Para ele, a tarefa do pesquisador é de 

discernir qual dos métodos pode ser mantido com plena responsabilidade. Se o objeto 

coaduna-se melhor com os métodos de observação e de análise qualitativa, como ilustrados 

nos trabalhos de Jodelet, Parker ou Palmonari, isso é um problema de escolha pessoal e não 

problema epistemológico. Aqui, o que pesou foi a pertinência, a ética científica e o 

compromisso com a pesquisa de um tema que, além de ser atual, nos proporcionou revelar 

nuances quase imperceptíveis. 

Segundo Gil (1999), adotar uma metodologia adequada ao objeto de estudo propicia o 

conhecimento de uma realidade mais profunda, por meio dos mais variados pontos de vistas, 

que poderão ser conflitantes dentro de um determinado contexto social. Assim sendo, nossa 

abordagem será de caráter qualitativo, embora se utilize de dados quantitativos, quando 

necessário, por entendermos ser a melhor forma de captar as representações sociais da gestão 

democrática pelos diretores e diretoras das escolas públicas municipais do Recife.. 

De acordo com Minayo (1995), representações sociais possuem núcleos positivos de 

transformação e de resistências na forma de conceber a realidade e, por serem ao mesmo 

tempo ilusórias, contraditórias e “verdadeiras”, podem ser consideradas matérias-primas para 

a análise do social e também para a ação pedagógica, pois retratam e refletem a realidade 

segundo determinado segmento da sociedade em um determinado contexto. Quanto à 

metodologia, essa autora afirma que ela é “[...] o caminho e o instrumento próprio de 

abordagem da realidade. Nesse sentido a metodologia ocupa lugar central no interior das 

teorias sociais, pois ela faz parte intrínseca da visão social de mundo veiculada na teoria” 

(1998, p. 22). 

Nosso universo compõe-se de 14 (quatorze) diretores e diretoras das escolas do 

primeiro ao quarto ciclo de aprendizagem da Rede Municipal de Ensino do Recife-PE., 

escolhidos de forma aleatória a partir da relação das escolas apresentadas pela Gerência de 

Gestão democrática da SEEL, sendo: dois da RPA I; dois da RPA II; três da RPA III; dois da 
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RPA IV; dois da RPA V e três da RPA VI. Na determinação da amostra não utilizamos como 

critério o numérico e sim pessoas que representam o segmento da gestão escolar, o que 

permitiu construir conhecimentos, a partir dos questionários, entrevistas e pesquisa 

documental de uma realidade objetiva, considerando a subjetividade daqueles que atuam no 

processo da gestão democrática da escola. 

Quanto à coleta de dados, utilizamos os procedimentos que entendemos serem 

necessários para atender aos objetivos da pesquisa, ou seja, aplicamos questionários, 

realizamos entrevistas com diretores e diretoras e desenvolvemos análise documental. A 

função do questionário (apêndice nº 01) foi descrever as características dos diretores e 

diretoras pesquisados para facilitar a identificação do grupo. O questionário continha, de 

forma combinada, perguntas fechadas e semi-abertas com o propósito de conhecer o universo 

pesquisado. 

Quanto às entrevistas, os dados foram coletados através da técnica de entrevista semi-

estruturada a partir de um roteiro básico (apêndice nº 02) contendo certa margem de 

flexibilidade para permitir ao entrevistador elaborar e reelaborar adaptações adequadas. O 

registro foi feito a partir de gravação direta da fala dos diretores e diretoras com a devida 

anuência de todos. Faz-se necessário registrar que um dirigente se recusou a participar da 

entrevista por não concordar com a utilização da técnica da gravação, alegando que “iria se 

expor demais”. 

No processo de análise dos dados, utilizamos de forma combinada as informações 

obtidas a partir dos questionários e das entrevistas, além da análise contextualizada de 

documentos oficiais publicados pela SEEL (Secretaria de Educação, Esporte e Lazer), Câmara 

dos Vereadores e Conselho Municipal de Educação, sobre a política de gestão democrática na 

Rede Oficial de Ensino do Recife, uma vez que a combinação de procedimento da análise das 

representações permeada pelo contexto histórico numa dada conjuntura constituíram recursos 

metodológicos importantes para nossa pesquisa.  

Para o tratamento e a análise das informações, foi utilizado como método a Análise de 

Conteúdo, que, segundo Bardin (1977), é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos ou, com maior 

rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto que são as comunicações. Assim a 

contribuição de cada um dos sujeitos pesquisados foi fundamental para o olhar projetado 

sobre o material coletado, entendendo que os instrumentos a partir dos diversos ângulos de 

observação e análise forneceram as informações desejadas e também inesperadas sobre o 
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tema da pesquisa. A etapa de análise consistiu em encontrar um sentido para os dados 

coletados e em demonstrar como eles respondem ao problema da pesquisa que formulamos 

progressivamente. Por isso, a análise ocupou um lugar de primeiro plano em toda nossa 

pesquisa de caráter qualitativo. 

Lüdke e André (1986, p. 38) informam que a análise documental pode se constituir 

“numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema”. 

As autoras afirmam que “a análise documental busca identificar informações factuais 

nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse” (ibidem, p. 39) e ressaltam que 

os documentos não representam apenas uma fonte de informação contextualizada, mas são 

produzidos num contexto determinado e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

A utilização da análise de documentos objetiva contribuir para compreender o 

contexto em que as representações sociais dos dirigentes são formuladas e aparecem como 

explicação de uma dada realidade. Assim, como elemento da pesquisa documental, 

debruçamo-nos sobre os principais documentos oficiais produzidos pela gestão municipal 

para implantar a gestão democrática na Rede Municipal de Ensino do Recife, a saber: a Lei 

Orgânica Municipal do Recife, de 4 de abril de 1990; a Lei nº 15.709/92, determinando a 

criação dos Conselhos Escolares nas escolas municipais da cidade do Recife, publicada no 

DO de 27/10/92; a Lei nº 15.547/91, estabelecendo o Plano Diretor de Desenvolvimento da 

Cidade do Recife; o Plano Plurianual (1998-2001), de 1997; o Plano Plurianual (2002-2005), 

de 2003; a cartilha nº 01: Sistema de Gestão Democrática da Rede Municipal de Ensino, de 

2003 e o Decreto-Lei nº 19.464/2002, de 05. 09.2002, as Leis nº 17.090/2005, nº 17.579/2009 

e nº 17.648/2010, que determinaram eleições diretas para diretores e vice-diretores das 

escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife. Analisamos, também, o parecer nº 

19/94, da Câmara de Vereadores do Recife, Comissão de Legislação e Justiça, que opina pela 

rejeição ao Projeto de Lei nº 074/94, do Executivo Municipal, Relatórios do Conselho 

Municipal de Educação. 

Dessa forma, buscamos obter, através dos questionários, das entrevistas com os 

diretores e diretoras, bem como as análises dos documentos, os elementos fundamentais que 

determinaram as condições necessárias para apresentarmos os dados e as respectivas análises 

que virão a seguir. 
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CAPÍTULO 4 - AS REPRESENTAÇÕES DOS DIRETORES E DIRETORAS SOBRE 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

4.1 Como interpretamos os documentos 

 

Como vimos anteriormente, o processo de redemocratização política iniciado nos anos 

de 1980 possibilitou inovações na gestão da educação pública e a gestão democrática da 

escola passou a ser prevista na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB Nº 9394/96). 

Tomando como base as referências bibliográficas e analisando a documentação que 

tratava da criação e da implantação da gestão democrática na Rede Municipal de Ensino da 

Cidade do Recife, levantadas junto aos setores da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da 

Prefeitura do Recife (Gerência de Gestão Democrática), no Conselho Municipal de Educação 

e na Câmara Municipal do Recife, observamos que a retomada de eleições diretas nas 

capitais, em 1985, delineou um significado amplo de mudanças que ocorreram na forma de 

gerir as políticas públicas locais, de modo especial no exercício concreto da participação da 

sociedade na administração. 

Esse contexto revela um momento de grande efervescência política no cenário 

nacional e local, no final do período da ditadura militar, e as eleições diretas para escolha do 

executivo municipal, em 1985, radicalizaram os discursos dos candidatos de esquerda, onde o 

“povo” aparece como sujeito político que passa a intervir na história da cidade.  

Eleito com o apoio da frente das esquerdas, em 1985, o Prefeito Jarbas Vasconcelos 

imprimiu um modelo democrático popular e instalou conselhos populares deliberativos como 

alternativa de poder durante o período do seu mandato, 1986 a 1988 (SOARES, 1998).  

Em 1992, Jarbas Vasconcelos volta a ser eleito Prefeito do Recife mas tem que 

manter negociações constantes com o Poder Legislativo de perfil liberal e conservador. Já no 

ano de 1994, o prefeito envia à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei, nº 074/1994, de 

autoria do Chefe do Executivo Municipal, onde propõe o “estabelecimento do processo de 

eleições diretas para escolha dos administradores e dirigentes das unidades escolares da Rede 

Oficial de Ensino da Cidade do Recife” (Projeto de Lei, nº 074/1994). Em sua tramitação na 

“Casa José Mariano”, a Comissão de Legislação e Justiça emite um parecer que revela a 

visão da maioria dos vereadores naquele contexto. Esse parecer contém, em sua análise, 

elementos que caracterizam as disputas travadas pelo movimento social, desde a década de 
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1980, para introduzir na legislação as propostas de inovação nos sistemas educacionais, 

particularmente na área da gestão democrática da educação. 

 

No parecer, a Comissão alega que antes de tecer considerações quanto ao 

mérito, é relevante salientar desde logo a contradição entre as disposições 

nele contidas e a legislação superior ao Município. Com efeito, no plano 

municipal a lex máxima é a Lei Orgânica: ela subordina todo o posterior 

desenvolvimento Legislativo, posto que arquiteta e estabelece a organização 

municipal, inclusive em seus aspectos de estrutura administrativa. 

(CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, 1994). 

 

Faz-se necessário lembrar que a citada “Lei” máxima superior ao Município, a 

Constituição Federal, já estipulava as condições normativas para implantação da gestão 

democrática nos sistemas de ensino
11

. A própria “lex” máxima do Município (Lei Orgânica) 

de 1990 norteou a criação das Conferências Municipais de Educação-COMUDE e a Lei 

Municipal nº 15.709/92 criou os Conselhos Escolares nas escolas municipais do Recife. 

Observemos que toda essa normatização, inspirada nas propostas da gestão democrática da 

educação, acontece antes do parecer nº 019/94 da Câmara Municipal. Portanto, cabe o 

questionamento: qual contradição a Comissão de Legislação e Justiça estava se referindo 

naquele parecer? Em que aspecto o Projeto de Lei nº 074/94, do Executivo Municipal, estaria 

contrariando a “legislação superior”? 

Analisemos, então, com mais detalhes os argumentos daquela comissão. Seu texto 

recorre ao Art. 54, inciso II, da Lei Orgânica Municipal (LOM - 1990) para justificar o 

argumento de que ele 

 

Dispõe ser atribuição privativa do Prefeito a nomeação de auxiliares diretos, 

uma vez que, no regime político nacional – de democracia representativa – 

ao Chefe do Executivo cabe ditar as diretrizes e normas de funcionamento 

da administração, atendidos os requisitos legais superiores (ibidem, 1994). 

 

 

Tal argumento revela uma visão centralizadora baseada na tradição conservadora, 

resquícios do regime autoritário, que marcou nossa história durante três décadas (1960 – 

1980). Essa tradição apropriou-se da concepção liberal sobre o conceito de democracia 

representativa e adaptou-o aos seus interesses, imprimindo uma visão de que o sistema 

representativo seria válido para justificar a autorização dada pelos eleitores aos governos para 

“dirigir” os destinos municipais. Bordenave (1987) esclarece o fato de que esse modelo de 

                                                 
11

 O Art. 206, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, instituiu o princípio da gestação democrática no 

ensino público. 
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democracia (representativa) tem a forma de participação controlada por pequenos grupos 

dominantes para favorecer a manutenção e o controle da coisa pública. Essa atribuição 

“privativa” do prefeito contraria frontalmente o modelo de democracia participativa 

defendido pelos movimentos sociais que caracterizaram as disputas ao longo das décadas de 

1980, 1990 e 2000 (OLIVEIRA, 2003). 

Em outro trecho, o parecer sustenta o argumento de que 

O dirigente de unidade educacional é um auxiliar e cumpridor das diretrizes 

estabelecidas pelo Prefeito: no caso de não atendê-lo, deve, a bem da 

tranquilidade administrativa e da hierarquia, ser exonerado. Para isso, 

impõe-se ser livre a sua escolha. O projeto preconiza exatamente o contrário 

(CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, 1994). 

 

 

Com isso, o parecer defende a posição de que a participação popular não pode 

pretender “tolher a liberdade e autonomia de quem foi eleito pela comunidade, em sua 

inteireza, para dirigir os destinos municipais”, ou seja, as escolas públicas municipais devem 

seguir os interesses do prefeito e não aqueles legítimos da própria comunidade onde ela está 

inserida para contribuir no processo do seu desenvolvimento sócio, econômico e cultural. Por 

essa razão, o parecer da Comissão decide pela “ilegalidade e contrariedade do projeto a 

disposição e princípios da Lei Orgânica Municipal”, razão pela qual opina pela sua 

“REJEIÇÃO” (ibidem, 1994). O resultado desse embate entre a proposta de avanço 

democrático e a manutenção do atraso naquele contexto, contidas, respectivamente, no 

Projeto de Lei nº 074/94 e no parecer nº 19/94, foi a não aprovação do projeto pelos 

vereadores: nessa batalha o atraso conservador venceu, porém a guerra não estava perdida. 

Na administração do Prefeito João Paulo (2001 a 2008), do Partido dos 

Trabalhadores, o debate acerca da gestão democrática da educação foi retomado. Em março 

de 2002, foi realizada a Conferência Municipal de Educação que, entre outras propostas no 

campo da democratização, aprovou a inclusão das eleições diretas para diretores e vice-

diretores de escolas municipais do Recife (Diário Oficial do Município, ano XXXI, nº. 264, 

de 03/07/2002). O prefeito, então, tomou a decisão política em compatibilidade com sua 

proposta de gestão: participação popular, democratização do Estado e inversão das 

prioridades para a população do Recife. 

Em agosto de 2002, foi aprovado o decreto nº 19.464/2002 que estabelece regras para 

a eleição de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Municipal de Ensino. Para a 

administração, o decreto “representa o compromisso do prefeito em promover uma 

administração radicalmente democrática” (Diário Oficial do Município, ano XXXI, nº 264, 
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de 03/07/2002). Conforme esse Decreto, a escolha dos diretores e vice-diretores dar-se-á “por 

eleição direta e secreta, com a participação da comunidade escolar, mediante sufrágio 

universal e facultativo, observadas as determinações contidas no presente decreto” (Decreto 

nº 19.464/2002, de 30/08/2002). 

Com isso, o primeiro processo eleitoral para escolha de dirigente e vice-dirigente, 

legalmente constituído no Recife, se deu no ano de 2002 e nele, de um total de 312 escolas, 

só 168 atendiam aos pré-requisitos do Decreto Lei, nº 19.464/2002, ou seja, contavam com 

conselhos escolares estruturados e em efetivo funcionamento há, pelo menos, 02 (dois) meses 

do processo eleitoral (Decreto nº 19.464/2002, de 30/08/2002). Lembremos que a Lei 

Municipal nº 15.709/92 já autorizava a criação dos Conselhos Escolares nas escolas 

municipais do Recife e que, dez anos após a Lei, só 168 escolas, de um total de 312, tinham 

efetivamente seus conselhos escolares funcionando, ou seja, apenas 53,85%
12

. Essa realidade 

ocorre até em um governo que “assumiu o compromisso de promover uma administração 

radicalmente democrática” (Diário Oficial do Município, ano XXXI, nº 264, de 03/07/2002). 

Esse fato deixa evidente que se a comunidade não está organizada politicamente para 

participar como sujeito da história e, com isso, exigir uma educação pública de qualidade, 

não será um “Decreto do Executivo” que vai estabelecer, automaticamente, a democracia. 

Entretanto, ao longo daquela gestão (2001/2004), o total de escolas que realizaram as 

eleições, com a regularização ou implantação de seus conselhos escolares, chegou a 254 

(duzentas e cinquenta e quatro), totalizando em 81,41%
13

 (oitenta e um vírgula quarenta e um 

por cento), demonstrando um avançando no compromisso de “promover uma administração 

radicalmente democrática” da gestão (ver gráfico 01 e a tabela 01, abaixo). 

 

 

                                                 
12

 Dados Comparativos da Realidade do Parque Escolar de Recife (Fontes: Secretaria de Educação,Esportes e 

Lazer da Prefeitura do Recife e Conselho Municipal de Educação, Recife, 2004). 
13

 Número de escolas que realizaram eleições no período de 2002, 2003 e 2004, conforme relatório do Conselho 

Municipal de Educação, 2004. 
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Gráfico 1: Dados Comparativos da Realidade do Parque Escolar de Recife (2000 e 2007) 

  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Recife, 2008. 

 

Isso comprova que, quando os interesses da administração pública convergem com os 

interesses e necessidades políticas da comunidade, a partir de uma participação ativa e efetiva 

dos seus líderes comunitários e com um mínimo de organização e ação política da população, 

a sociedade apresenta uma elevação dos níveis de intervenção nas políticas públicas e, com 

isso, tende a melhorar os níveis de qualidade de vida.  

 

TABELA 01 - Quantidade de escolas que realizaram eleição entre 2001 e 2004 

Ano 2002 2003 2004 Total Geral 

Total de 

Escolas 
168 49 37 254 

Fonte: Conselho Municipal de Educação, 2004. 

 

Objetivando assegurar a continuidade das políticas do governo no campo da gestão 

educacional, foi discutida e aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito 

a Lei nº 17.090, de 04/05/2005, publicada no Diário Oficial do Município de 05/05/2005, 

estabelecendo regras para eleição de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Municipal de 
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Ensino. Esse fato demonstra o compromisso do prefeito em demarcar e estabilizar uma 

Política de Estado na gestão da educação pública na cidade do Recife.Esse conjunto de ações 

político-administrativas tomadas pela prefeitura nas duas últimas gestões (2001/2004 e 

2005/2008), tendo à frente o Prefeito João Paulo, adicionadas a outras políticas públicas de 

participação popular, como o orçamento participativo e as Conferências Municipais de 

Educação, estimulou uma intensa participação popular nos destinos da escola pública 

municipal no Recife. Nesse período, realizaram-se Conferências Municipais de Educação nos 

anos de 2002, 2004 e 2006, influenciando na adoção de medidas de controle social e de 

participação das comunidades nos conselhos escolares e na escolha dos diretores e vice-

diretores das escolas. Em 2005, ocorreram eleições em 218 escolas; em 2007, esse número 

subiu para 229 escolas na Rede Municipal de Ensino, fruto de uma política que se 

comprometeu e cumpriu, dentro de suas limitações, a democratização da gestão da escola 

pública. 

Foi nesse percurso de redemocratização política da sociedade brasileira, em seus 

aspectos local e nacional, que procuramos analisar as representações sociais expressas por 

diretores e diretoras de escolas públicas municipais da cidade do Recife/PE. Buscamos, 

assim, ressaltar as mudanças, as permanências e as inovações no campo das políticas públicas 

e da gestão da educação, particularmente na gestão democrática da escola. Dentro desse 

propósito, passaremos a analisar, em seguida, o material coletado durante as entrevistas.  

 

4.2 O que dizem os diretores e diretoras 

 

As informações coletadas através dos questionários e das entrevistas com os 

dirigentes constituíram-se como elementos fundamentais para a compreensão dos aspectos 

essenciais das representações estudadas, fornecendo novas ideias, informações e 

posicionamentos da parte dos entrevistados sobre o objeto da pesquisa. Analisemos alguns 

dados obtidos: 

 

Tabela 02 – Quantidade de dirigentes entrevistados 

Total de Dirigentes 

Entrevistados 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

14 13 01 

 

 



 57 

A partir dos dados coletados através dos questionários (anexo nº 01), passamos a 

descrever o perfil e as características dos diretores e diretoras objetivando revelar as variáveis 

do grupo. Na análise, observamos que o sexo feminino é majoritário na categoria, seguindo a 

tradição da história educacional moderna no Brasil. Foram entrevistados 86% (oitenta e seis 

por cento) do sexo feminino e 14% (quatorze por cento) do masculino (ver tabela 02, acima). 

Esses dados revelam uma característica histórica da educação moderna, principalmente 

quando da implantação da escola pública no século XIX, onde a mão de obra desse setor 

passa a ser ocupado, em sua maioria, pelo sexo feminino. 

 

Tabela 03 – Faixa etária dos dirigentes entrevistados 

18 a 25 

anos 

26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos 56 a 65 anos Acima de 65 

anos 

- - 04 08 02 - 

 

 

Em relação à faixa etária dos entrevistados, 29% (vinte e nove por cento) situam-se 

entre 36 a 45 anos, 57% (cinquenta e sete por cento) entre 46 a 55 anos de idade e 14% 

(quatorze por cento) entre 56 a 65 anos (ver tabela 03, acima). Isso revela que a maioria dos 

diretores e diretoras entrevistados está próxima da aposentadoria (71%), já que o setor da 

educação está normatizado como regime especial de aposentadoria (50 anos de idade para o 

sexo feminino e 55 para o masculino, juntamente com 25 anos de contribuição previdenciária 

para o feminino e 30 anos para o masculino). Somado a essa realidade e considerando o 

tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino do Recife, onde 14% (quatorze por cento) 

estão com mais de 25 anos de serviços na Rede, 29% (vinte e nove por cento) entre 21 a 25 

anos de serviços, 21% (vinte e um por cento) entre 16 a 20 anos de serviços, 29% (vinte e 

nove por cento) entre 11 a 15 anos de serviços e apenas 7% (sete por cento) estão entre 06 a 

10 anos de serviços (ver tabela 04, abaixo), percebemos que os diretores e diretoras 

diretamente eleitos pela comunidade escolar detêm longa experiência na educação do 

Recife
14

. Visto que a maioria é do sexo feminino (86%) e que a legislação garante 

aposentadoria à professora com 25 anos de serviços mais 50 anos de idade, como relatado 

acima, boa parte dessa mão de obra especializada estará se afastando, logo em breve, do 

exercício do magistério. 

                                                 
14

 Os dados revelam que 64% dos entrevistados estão com mais 16 anos de serviços na Rede Municipal de 

Ensino do Recife (ver tabela 04). 
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Tabela 04 – Tempo de serviço na rede 

Até 05 

anos 

Entre 06 e 

10 anos 

Entre 11 e 

15 anos 

Entre 16 e 

20 anos 

Entre 21 e 25 

anos 

Acima de 25 

anos 

- 01 04 03 04 02 

Tempo de serviço na Rede Municipal do Recife-PE. 

 

Quanto ao tempo de experiência na função de direção, através de processo eleitoral
15

, 

21% (vinte e um por cento) tinham entre 03 e 04 anos na função de direção; 29% (vinte e 

nove por cento) entre 05 e 06 anos; outros 29% (vinte e nove por cento) entre 07 e 08 anos e 

mais 21% (vinte e um por cento) entre 09 a 10 anos de experiência em gestão escolar. Isso 

revela que 50% (cinquenta por cento) dos dirigentes entrevistados têm experiência de 02 a 03 

mandatos de gestão escolar e os outros 50% (cinquenta por cento) têm mais de 03 mandatos 

(ver tabela 05, abaixo). No Recife, até o exercício de 2010, com a aprovação da Lei nº 

17.648/2010
16

, a eleição para diretores e vice-diretores da Rede Municipal de Ensino do 

Recife estabelecia um mandato para os dirigentes eleitos para 02 anos. Essa nova Lei 

(17.648/2010) estendeu o tempo de mandato para 03 anos, a vigorar a partir de 2011. 

 

Tabela 05 - Tempo de experiência na função de direção 

 

Até 02 

anos 

Entre 03 e 

04 anos 

Entre 05 e 

06 anos 

Entre 07 e 

08 anos 

Entre 09 e 

10 anos 

Acima de 11 

anos 

- 03 04 04 03 - 

 

 

Quanto à formação acadêmica, procuramos situar o nível de formação dos dirigentes 

entrevistados e constatamos que 100% (cem por cento) têm formação de nível superior, desse 

total, 93% (noventa e três por cento) têm curso de especialização em áreas ligadas à 

educação. Esses dados são importantes para verificarmos a qualidade nos níveis de 

intervenção desses profissionais na resolução dos conflitos e atividades pedagógicas 

vivenciadas pelas escolas. 

                                                 
15

 Todos os diretores e diretoras entrevistados foram eleitos diretamente pela comunidade escolar. 
16

A legislação que trata das eleições de dirigentes das escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife, de 2002 a 

2009, exige apenas o magistério para os candidatos à direção de escolas do 1º e 2º Ciclos.Já a lei 17.648/2010 

passou a exigir curso de especialização em administração escolar para todos os candidatos, estendeu o tempo 

de mandato de 02 (dois) para 03 (três) anos de gestão e não obriga as escolas confessionais conveniadas a 

realizarem eleições para os gestores, que seria indicada pela instituição religiosa. 
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Um dado revelado pelo questionário, que entendemos ser relevante na pesquisa, foi 

sobre a quantidade de vínculos empregatícios que os entrevistados possuíam. Identificamos 

que 100% (cem por cento) estão vinculados à rede pública de ensino, mesmo aqueles que têm 

dois vínculos, e que 64% (sessenta e quatro por cento) têm dois vínculos e apenas 36% (trinta 

e seis por cento) da amostra possuem apenas um vínculo. Esse dado revela uma dificuldade 

frequentemente revelada pelos profissionais da educação, ou seja, o tempo dedicado ao 

trabalho fica corrido para aqueles que possuem mais de um vínculo, acarretando prejuízos no 

acompanhamento das atividades, seja de ordem pedagógica ou administrativa. 

Um aspecto relevante para o objeto da nossa pesquisa são as experiências sobre a 

participação política, tanto do dirigente quanto da comunidade. Na questão 2.1 (ver apêndice 

nº 02), solicitamos a cada dirigente relatar sua experiência pessoal sobre participação em 

movimentos sociais e obtivemos os seguintes dados: 21% (vinte e um por cento) afirmaram 

que participam fortemente; 29% (vinte e nove por cento) participam moderadamente; outros 

29% (vinte e nove por cento) participam esporadicamente e 21% (vinte e um por cento) 

afirmaram não participar dos movimentos sociais. O fato de termos um total de 79% (setenta 

e nove por cento) de dirigentes participando dos movimentos sociais revela-se como dado 

significativo para nossa análise, tendo apenas 21% (vinte e um por cento) de dirigentes que 

afirmaram não participar desses movimentos. Vejamos alguns argumentos utilizados por 

aqueles que participam fortemente: O gestor G1.1-R3 afirma que é “por convicção, desde os 

15 anos comecei a participar”. Esse dirigente apresenta uma coerência política de 

participação, pois afirmou, em outras questões relevantes, que é filiado ao sindicato da 

categoria e a um partido político. 

O gestor G1-R4 coloca que “todas as mudanças ocorridas na educação e as 

conquistas foram resultado das lutas sindicais e partidárias”. Ele revela que é filiado e 

militante, tanto do sindicato da categoria quanto de partido político. Já o gestor G2.1-R6 

afirma que é “através da participação que aprende e fortalece seus conhecimentos”. Ele é 

filiado ao sindicato da categoria, porém não é filiado a partido político. 

Quanto aos gestores que afirmaram participar moderadamente dos movimentos 

sociais tivemos as seguintes colocações: G2-R5 colocou que “acreditava nos movimentos 

sociais, mas hoje nem tanto”. Ele afirma que é filiado ao sindicato da categoria e que “fui até 

dirigente sindical”. O mesmo afirmou, ainda, que não é filiado a partido político. Já o 

dirigente G2-R2 afirmou que, em relação aos movimentos sociais, “já tive uma participação 

mais ativa e que, atualmente, só participo do movimento sindical ligado ao SINDSERP” (este 

dirigente é ligado, no outro vínculo, a outro órgão do Estado). Ele também é filiado ao 
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Sindicato dos Professores do Recife (SIMPERE) e a um partido político. O gestor G1-R2 

pareceu-nos mais cauteloso em relação a essa questão. Ele colocou que só participa “quando 

simpatizo, quando a causa é justa”. Ele é filiado ao sindicato da categoria, mas não participa 

de partido político. 

Quando passamos a analisar as informações coletadas através das entrevistas com os 

dirigentes, partindo de um roteiro básico (apêndice nº 02), identificamos os elementos 

fundamentais para a compreensão dos aspectos essenciais das representações estudadas. 

Na análise das entrevistas procuramos situar, inicialmente, o conceito referente à 

“escola democrática”. Perguntamos aos dirigentes das escolas públicas:  

 

-Representações dos/das dirigentes sobre a escola democrática 

 

Nossa intenção foi aferir a compreensão dos dirigentes sobre os conceitos de 

democracia e escola democrática que habita as representações dos entrevistados. Já havíamos 

identificado, acima, que o padrão de formação acadêmica dos dirigentes entrevistados era 

muito bom e que existe um razoável tempo de experiência no ensino na Rede Municipal do 

Recife e que todos os dirigentes entrevistados já exerciam mais de 02 (dois) mandatos de 

gestão escolar na Rede, através de eleições diretas pela comunidade escolar. 

O contexto descrito acima, em tese, favorece a qualidade de intervenções teóricas e 

práticas por parte dos dirigentes nas situações de conflito pedagógicos e/ou administrativos a 

serem solucionados no cotidiano escolar. Vimos, também, que do total de 14 (quatorze) 

dirigentes entrevistados, 13 (93%) têm curso de especialização e, desses 13, 04 deles (29%) 

têm dois cursos de especialização acadêmica. Dos 14, apenas um dirigente (7%) não possui 

curso de pós-graduação, só tem a formação superior, mas no curso de Pedagogia, o que já é 

bastante significativo para o objeto em estudo. 

Observamos, nas representações dos dirigentes, um considerável nível de 

compreensão do processo contínuo da formação humana na sociedade. Como afirma 

Benevides (2003), a democracia não é o resultado de um desenvolvimento natural do homem, 

ela vai se institucionalizando ao longo de um incessante e penoso trabalho educativo em 

defesa da dignidade da pessoa humana. Nas respostas obtidas, o dirigente G1-R-1 afirma que  

“a escola democrática é uma escola que está se desenhando, na realidade é uma tentativa 

ainda muito tímida de participação da população porque o princípio básico que constrói 

uma gestão democrática pressupõe a participação coletiva de todos os segmentos e então eu 

penso que historicamente, nessa escola, a democracia ainda não está instituída, ela está em 
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fase de rascunho, ela ainda está sendo desenhada porque as pessoas que compõem a escola 

ainda precisam ter a consciência de que não existe gestão democrática sem participação 

efetiva e continuamente”. 

Esse dirigente comunga com as ideias de Bordenave (1987) quando observa que a 

participação não consiste apenas na recepção passiva de benefícios da sociedade, mas que 

deve intervir de forma ativa na construção da gestão democrática na escola. Dessa forma, a 

participação deixaria de ter um caráter meramente integrador e passivo e passaria a ter um 

caráter conscientizador e libertador. Nesse sentido, a participação torna-se um elemento 

fundamental para que a democracia se efetive no seu conceito amplo. 

Coutinho (2003) chama a atenção para o fato de que a democracia deve ser entendida 

como um processo e não como um estado, mesmo porque a sociedade humana está sempre 

em movimento, com mudanças que apontam, ora avanços, ora retrocessos. Na versão da 

dirigente G1-R-1, é necessária uma construção coletiva da gestão democrática através da 

participação da população e que, na escola em que ela dirige, a democracia está “se 

desenhando...” e que há uma “tentativa muito tímida de participação da população”, o que 

reafirma a necessidade contínua da formação educativa na sociedade humana, principalmente 

para aqueles que assumiram responsabilidades democráticas na sociedade, como os 

dirigentes, os conselheiros escolares, os educadores, etc. Esse processo educativo convém ser 

extensivo a todo cidadão, daí a pertinência de ter a escola o papel de assumir a educação 

democrática junto à sociedade, principalmente a comunidade escolar em que ela está inserida. 

Partimos sempre do princípio que, como alerta Paro (2001), diante do desafio da construção e 

da efetivação da gestão democrática, a escola pode ser a instância legítima da sociedade em 

condições de exercitar e estimular a participação popular nas diversas instâncias de decisões 

na comunidade escolar, partindo do ideário clássico da democracia representativa ou da 

democracia direta. 

Outro fator interessante que chama atenção é o depoimento do dirigente G02-R-2, 

quando afirma que “uma escola democrática vai além da constituição do conselho escolar. 

Ela se faz democrática através das suas relações de compreensão da diversidade, de 

compartilhar, de fazer trabalhos no coletivo”. Sabemos que a escola pública brasileira 

contém uma riqueza de diversidades (cultural, étnica, religiosa, política, social, etc.) e que a 

história da elite tem negado essa característica marcante de nossa sociedade. Reconhecer as 

diferenças, conviver com as divergências, principalmente de interesses políticos, econômicos 

e sociais, compartilhar o poder e trabalhar no coletivo são características de representações de 

caráter democrático. Concordamos com Mouffe (2003, p. 16) quando ela defende a posição 
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de que “a função da política democrática é reconhecer alguém com cuja ideia iremos lutar, 

mas cujo direito de defender tais ideias não vamos questionar”. Essa autora deixa claro que o 

antagonismo “é inerente a todas as sociedades humanas, antagonismo que pode assumir 

formas muito diferentes e emergir em relações sociais diversas” (ibidem, p. 15). Ao 

reconhecer essa característica marcante da nossa sociedade, G2-R2 demarca, em suas 

representações, um ponto fortíssimo quanto à legitimação da democracia no espaço público 

que é, e deve ser sempre, a escola pública. Ela afirma que “o conselho é um instrumento onde 

está posta a consolidação da política educacional da escola e da Rede. Temos uma dinâmica 

bem participativa e dependemos muito do Conselho Escolar, pois com ele todos os temas, 

todos os problemas são compartilhados no Conselho porque muitas vezes a direção não sabe 

o encaminhamento a dar, não tem a receita para tudo. Hoje temos o Grêmio escolar que veio 

reforçar, ainda mais, a questão da gestão democrática na escola”. 

Na mesma linha de raciocínio, a análise do gestor G2-R4 delimita o espaço público, 

que é a escola, como uma arena onde se decidem os conflitos e se negociam saídas, sejam 

elas consensuadas ou através da votação. Vejamos seu depoimento: “quando as questões são 

conflituosas ou divergentes, ou ainda precisam da opinião do grupo, eu procuro levar isso 

em discussão e vence sempre através da maioria”. Essas experiências constroem os espaços 

de criação de novas ideias, novas representações, novas formas de fazer e compreender o 

mundo. Percebemos bem isso na continuidade do relato daquele gestor (G2-R4): “posso dar 

um exemplo ocorrido aqui. No processo de instalação de câmeras na escola, foi um processo 

polêmico onde os alunos eram contra porque eles acreditam que iriam ser vigiados, mas 

alguns professores também se colocaram na situação de se sentirem constrangidos, não se 

sentirem à vontade e aí o caminho que eu achava ideal era de discutir no grupo e vendo qual 

era a posição que a maioria achava mais apropriada. Ocorreram vários debates e todo 

mundo colocou sua opinião, a gente foi amadurecendo a ideia, os prós e os contras, e 

chegamos na posição de consenso que foi a posição em que a maioria entendeu ser 

importante para a escola a aprovação no caso das câmeras. Eu acho que isso é um dos 

intentos das ideias quando são divergentes, é levar para a maioria definir”. 

Definir, decidir e implementar. Esse é o caminho a ser percorrido por uma gestão 

democrática e o exemplo de que todos têm o mesmo peso, o mesmo valor no ato da decisão 

foi claramente demonstrado pelo gestor G2-R4, quando percebe e respeita os critérios tão 

necessários para consolidar a democracia. Seu depoimento é marcado pela convicção e pela 

defesa do regime democrático, senão vejamos: “Muitas vezes eu até sou contra com o que a 

maioria define, mas já teve vezes em que eu conduzi da forma que a maioria entendeu o que 
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era melhor porque eu acho que deve ser assim, a gente não deve agir e achar que a forma 

que a gente pensa é a forma mais certa e que é uma forma única, a gente tem que entender 

que a gente deve respeitar o entendimento da maioria do grupo”. Por isso, Bobbio (2004, p. 

32), grande defensor da democracia liberal no século XX, analisa as condições para que se 

efetive um regime democrático. Assim, ele afirma que “para que se realize tal condição é 

necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os direitos de transparência, de 

liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc.”. Ele 

defende ainda “que sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de 

pleno poder de escolha entre uma e outra proposta com autonomia e liberdade”. 

Outro fator de grande importância para nosso estudo foi quando perguntamos se os 

gestores contribuíam para o fortalecimento da gestão democrática na escola. Todos 

afirmaram que sim com diferentes argumentos. G1-R1 coloca que usa “o debate, o diálogo, o 

plano de ação e o incentivo para que as pessoas participem do conselho escolar, usa a 

transparência tanto financeira quanto pedagógica. Então, tudo isso faz com que a gestão 

seja democrática”.
17

 

Na avaliação do gestor G2-R2, observamos que na escola que ela dirige “tem uma 

dinâmica bem participativa. Primeiramente temos na escola um instrumento, o conselho 

escolar, onde está posta a consolidação dessa política de rede ou educacional propriamente 

dito. Além disso, como mencionei anteriormente, aqui nós temos uma dinâmica bem 

participativa e depende muitas vezes do conselho escolar. Todas as decisões, todos os temas, 

todos os problemas eles são compartilhados porque muitas vezes a direção não sabe o 

encaminhamento, pois não temos a receita. Então qualquer situação é levada para o 

conjunto dos educadores, às vezes tem coisas que são resolvidas até na cozinha, às vezes é 

com o aluno. Hoje, uma das coisas que temos o orgulho de afirmar na escola é o grêmio 

estudantil, que veio reforçar mais ainda essa questão da gestão democrática”. 

Primeiramente, continua G2-R2, “a gente procura fortalecer os mecanismos 

institucionais: conselho escolar que já está na segunda gestão; o grêmio estudantil; a gente 

mobiliza para que as pessoas participem e divulguem nossos projetos, etc. Além disso, é uma 

questão de postura, uma visão de mundo que você tem, um compromisso e se pergunta: que 

escola você quer? A gente acredita que é impossível você ter uma escola como essa e não 

cuidar só da questão do processo de escolarização dos meninos, como uma escola 
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 Para aprofundar esses conceitos, sugerimos a leitura de Norberto Bóbbio. O futuro da democracia.9. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2004. 
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harmoniosa, uma escola crítica e solidária, uma escola fraterna e q uma prática de gestão 

democrática”. 

A convicção desse gestor reafirma-se em suas representações de que “Eu não vejo 

essa prática democrática como uma coisa longe, ela está incorporada na postura de gestores 

que somos nós, aqui na escola, e ela vai se constituindo no dia a dia, no cotidiano da escola, 

muitas vezes com ajuda do conselho escolar, do grêmio estudantil, dos professores e, às 

vezes, até com a vizinhança do entorno da escola”. 

Já nas representações do G2-R1, sentimos uma certa dificuldade em termos de práticas 

democráticas. A referida gestora afirma que “Às vezes, por um impulso, a gente quer resolver 

as coisas sozinha, principalmente questões de indisciplina. Muitas vezes a gente é levado, 

naquele momento, a tomar a decisão só, mas aí, passado um pouco o caso, a gente esfria a 

cabeça e sabe que toda decisão tem que ser compartilhada com o conselho para evitar e 

salvaguardar para que você não tome decisões isoladas que, de uma forma ou de outra, 

sejam decisões autoritárias”. 

Esse fato demarca a falta de experiência e esse contexto não fazia parte de sua história 

de vida, pois, em outro momento da entrevista, essa gestora revelou que “pela minha 

experiência de vida, eu não venho de uma experiência de vida de participação política, então 

essa coisa da democracia, de coletivamente, para mim isso começou na escola porque na 

minha casa não tinha isso, na minha casa era o meu pai e meu pai é uma pessoa excelente e 

não tenho nenhum trauma, mas era a pessoa que dava a palavra final, então essa relação de 

família influencia na sua vida e eu diria que foi na escola que eu tive contato com essa coisa 

do coletivo, do decidir coletivamente, de não olhar só para o seu umbigo, de saber que uma 

decisão ali ela pode ter um reflexo muito grande na vida de outras pessoas”. Nessa lógica, 

houve aí uma integração de uma nova realidade para a gestora G2-R1. A construção dessa 

nova realidade, diferente de sua prática vivida na família, mobilizou-a para efetivar mudanças 

de ordem cognitiva e em suas representações sociais, uma vez que a própria aceitação da nova 

realidade, mesmo com as dificuldades por ela apontadas, consolidou aquilo que Moscovici 

(1978) conceituou como objetivação e ancoragem, ou seja, a objetivação explica a 

representação como construção seletiva, esquematização estruturante, naturalização, isto é, 

como conjunto cognitivo que retém, entre as informações do mundo exterior, um mundo 

limitado de elementos ligados por relações, que fazem dele uma estrutura que organiza o 

campo de representação e recebe um status de realidade objetiva. A ancoragem, como 

enraizamento no sistema de pensamento, atribuição de sentido, instrumentalização do saber, 

explica a maneira pela qual informações novas são integradas e transformadas no conjunto 
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dos conhecimentos socialmente estabelecidos e na rede de significações socialmente 

disponíveis para interpretar o real, e depois são nela reincorporadas, na qualidade de 

categorias que servem de guia de compreensão e de ação transformadora da realidade. 

Certamente, essa gestora vivencia uma nova experiência que modifica seus conceitos e ideias 

acerca da participação democrática. 

O próprio Moscovici (1978) afirma que o funcionamento das representações se dá 

através dos processos de objetivação e ancoragem, que articula atividades cognitivas e as 

condições sociais em que elas são forjadas. A objetivação consiste em materializar as 

abstrações, corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, enfim, 

transformar em objeto o que é representado. Para mobilizar e explicar como os elementos 

representados de uma teoria se integram enquanto termos da realidade social, a ancoragem 

permite compreender a maneira pela qual eles contribuem para exprimir e constituir as 

relações sociais, desenvolver certos conhecimentos para solução de certos conflitos. É óbvio 

que o conflito ainda está estabelecido nas representações desse gestor, porém, o contexto em 

que ele está situado tende a modificar suas imagens, suas representações, suas atitudes e suas 

práticas acerca da temática em foco. 

Podemos citar como um bom exemplo para entendermos esse fenômeno a partir das 

representações do gestor G2-R2, quando afirma que “Os conflitos existem porque nas 

relações dos seres humanos, nas relações sociais de um modo geral e nas relações 

interpessoais as pessoas têm posturas diferentes, concepções, valores, princípios, ideias, ou 

seja, cada ser tem sua característica. Na escola o que a gente observa com mais clareza no 

segmento dos alunos é que eles trazem uma vivência relacionada à sua comunidade para a 

escola, então nós temos sim conflitos, mas a gente procura sempre compreender que a nossa 

postura é de intervir naquela realidade para promover, buscando sempre a promoção 

daquele estudante, daquele adolescente, daquela criança, daquela família e não ver o conflito 

como um divisor de águas nem como uma visão maniqueísta: é ruim porque tem conflito. O 

conflito faz parte inclusive da busca de solução de um problema porque se não tiver conflito 

você não cresce, se não tiver conflito os problemas não vêm à tona, você está sempre com 

uma situação mascarada, agora claro que na perspectiva da solidariedade e da fraternidade 

você tem que compreender que isso faz parte da natureza humana e você está ali não para 

enaltecer o conflito mas, a partir dele, você ter uma postura de mediador do conflito, então o 

gestor além dele ser um administrador ele é antes de tudo um mediador do conflito mas 

sempre na perspectiva de fazer deste ambiente um ambiente acolhedor, afetivo, um ambiente 

solidário. É nessa perspectiva que a gente acredita e busca fazer o melhor para a escola”. 
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Essas representações são fundamentais para entendermos que a garantia de uma boa 

gestão necessita da existência de um pacto de convivência respeitosa dentro e fora da 

comunidade escola e se não houver espaço de escuta, de buscar o pensamento da maioria e 

conduzir de acordo com a maioria, ficará muito difícil estabelecer uma relação de respeito 

dentro do grupo escolar. Essas questões ficam diretamente ligadas às relações de poder que se 

estabelecem no ambiente educacional. Nesse sentido, perguntamos aos gestores acerca das 

principais dificuldades e os principais avanços que eles identificavam no exercício da gestão 

democrática da escola.
18

 

A partir das representações dos gestores sobre essas questões, elaboramos um quadro 

comparativo simplificado das dificuldades e dos avanços detectados na operacionalização da 

gestão democrática no cotidiano escolar. 

QUADRO COMPARATIVO DE DIFICULDADES E AVANÇOS DETECTADOS NA 

OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO COTIDIANO ESCOLAR. 

 

DIFICULDADES 

 

1. Falta de participação 

2. Falta de consciência 

3. Alienação 

4. Falta de credibilidade na escola 

5. A escola tem uma história que atendia a 

uma elite, hoje isso prejudica, cria 

resistência nos professores 

6. Indisciplinas e até assaltos na escola. 

7. Não ter apoio da SEEL 

8. Ausência de líderes (em todos os 

segmentos) 

9. Entrave colocado pela estrutura maior 

(SEEL) para resolver os problemas da 

escola 

10. Administração de pessoal (prof. Secretaria, 

serv. gerais), precisa normas, ética. Difícil 

trabalhar com gente 

11. Falta de tempo e quantidade de atribuições 

12. A infra-estrutura das escolas, do prédio 

13. Falta de professores/muitos estagiários 

14. O trabalho em grupo não é fácil 

15. Rotatividade dos estagiários (regentes e 

secretaria) 

16. Falta de tempo para planejar e acompanhar 

17. A dificuldade é com a própria Rede 

(SEEL), não dá autonomia às escolas. 

18. O material humano é muito difícil de 

trabalhar 

19. Falta de autonomia para a gestão da escola 

20. Falta de conhecimento do papel de cada 

AVANÇOS 

 

1. Formação do grêmio estudantil 

2. Trabalhar a consciência política 

3. Criação de um grupo de educadores que 

pensam a escola 

4. Todos pensam a escola 

5. Tomada de decisão conjunta e a representação 

por segmentos 

6. Transparência e prestação de contas no coletivo 

7. A Lei para eleição dos diretores: dá 

legitimidade 

8. O Fórum dos Dirigentes 

9. O curso de Formação dos Diretores 

10. Participação em eventos, como SBPC, ETC, 

11. O relacionamento inter-pessoal 

12. Mais transparência. 

13. Poder decidir coletivamente os projetos (PPP) 

14. O conselho escolar para dividir 

responsabilidades 

15. A Conferência Municipal de Educação 

(COMUDE) 

16. A política de escolha dos diretores (Eleições 

Diretas) 

17. A relação com a comunidade escolar e os 

espaços para as críticas. 

18. Respeito à decisão da maioria 

19. A eleição direta para diretores 

20. O aumento da participação da comunidade 

escolar na vida da escola 
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 Sobre esse aspecto, ver no apêndice nº 02 as perguntas nº 04 e nº 05. Entendemos que analisar essas questões 

conjuntamente permite não perder a riqueza comparativa daquilo que vem dando certo ou errado na 

implantação da gestão democrática da escola. 
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um 

21. Falta servidor para trabalhar 

 

 

 

 Se lançarmos um olhar menos atento e pouco crítico para o referido quadro 

poderíamos até dizer, de forma ingênua, que a gestão democrática traz mais dificuldades do 

que avanços para a gestão da escola pública, tendo em vista que são apontadas 21 dificuldades 

contra 20 avanços. Não devemos esquecer que passamos três décadas de repressão (1960-

1980) e que, nesse período, as representações sociais sofrem a influência do período da 

ditadura militar, que conceituou um modelo de democracia que procura alienar e afastar 

parcelas significativas da população da luta política e que facilitou uma “certa aversão” nas 

novas e velhas gerações quanto à participação política. Foi durante o processo de 

redemocratização da sociedade (anos 1980) que esse quadro vai se revertendo e forjando 

novos conceitos, novas representações acerca da participação política e da democracia. 

É importante compreender que os argumentos utilizados como “dificuldades” 

remontam a esse período da ditadura militar (Falta de participação, Falta de consciência, 

Alienação, Falta de autonomia para a gestão da escola, Falta de conhecimento do papel de 

cada um, etc.). Eram elementos que a ditadura militar controlava na sociedade civil, inclusive 

utilizando-se da repressão. Foi preciso muita mobilização e unidade, dentro da diversidade de 

interesses, para que os movimentos sociais e a sociedade civil organizada, como um todo, 

rearticulassem os movimentos e as reivindicações, do tipo diretas já, para enfraquecer e alterar 

as correlações de forças na sociedade que facilitaram as mudanças. 

Outro aspecto significativo em relação às dificuldades apontadas pelos dirigentes diz 

respeito ao autoritarismo central por parte da Secretaria de Educação. Observamos esse 

aspecto nos seguintes aspectos “não ter apoio da SEEL”; “a dificuldade é com a própria Rede, 

a SEEL, que não dá autonomia às escolas” e  “falta autonomia para a gestão da escola”. No 

transcorrer das entrevistas sentimos, em vários momentos, um certo receio de represália por 

parte da SEEL. Isso ficou claro quando perguntamos a um gestor: Quando você cita 

especificamente esta gestão, há uma diferença entre o tratamento dado nessa gestão e nas 

outras? Que tipo de tratamento? Nesse momento tomamos a decisão de suspender a gravação 

da entrevista para o interlocutor ficar à vontade. O gestor, com mais segurança, afirmou: “Aí 

você quer me complicar, não é? Você não vai dar essa gravação a ninguém não? Após tê-lo 

tranquilizado e informado sobre a garantia do sigilo sobre os entrevistados, o gestor deu um 
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surpreendente depoimento: “É uma política de intimidação que a gente vive hoje na rede e 

isso faz com que você fique quieto no seu canto fazendo o seu, pelo menos a gente aqui não 

incomoda a Secretaria em quase nada, primeiro porque também não vai resolver, segundo a 

gente não tem o acesso, a gente não tem um acolhimento...”. 

Em relação aos “avanços” que aparecem nas representações dos gestores, podemos 

destacar: trabalhar a consciência política, criação de um grupo de educadores que pensam a 

escola, todos pensam a escola coletivamente (anulação do centralismo na unidade escolar), 

tomada de decisão conjunta e a representação por segmentos, transparência e prestação de 

contas no coletivo, a Lei para eleição dos diretores, etc. 

Podemos verificar essa realidade a partir de alguns depoimentos. O gestor G2-R2 

alega que “tem algumas dificuldades, a gente tem as pessoas que acreditam que tudo se 

resolve de uma forma unilateral, se a gente for trazer isso para a composição do conselho 

escolar a gente vai ter muitas dificuldades, tem dificuldade para os pais participarem, tem 

dificuldade para os educadores participarem, tem a questão da tripla jornada de trabalho, 

então muita gente já não quer mais participar”. Para o dirigente G2-R1, “uma das principais 

dificuldades é esse envolvimento, a gente querendo fazer uma gestão democrática mas 

chamar a comunidade, os pais e não haver envolvimento o que acaba dificultando”. 

Para o gestor G1-R1, “como dificuldade a ausência de reconhecimento dos líderes, as 

pessoas não se posicionam enquanto líder dessa falta de atuação, enquanto líder 

participativo eu acho que isso é uma grande dificuldade”. Outro elemento de dificuldade foi 

bem apontado pelo gestor G2-R3, “eu acho que o trabalho em grupo não é fácil, as pessoas 

não estão acostumadas a falar em grupo, a trabalhar em grupo então, para mim essa é uma 

das maiores dificuldades”.  

Outro elemento de dificuldade apontado por essa gestora “é quando a gente não tem 

tempo para discussão, é o tempo para se reunir, para discutir, para ver o que é que está 

faltando, para ver o que precisa melhorar e isso é uma das dificuldades. Outra é a 

rotatividade de estagiários, tanto de professores estagiários como da secretaria”. Outro fator 

importante apontado como dificuldade foi o depoimento do gestor G1-R3, “A falta de 

autonomia da gestão democrática porque é uma autonomia entre aspas não é a gente decide 

na escola e quando vai para a Secretaria de Educação, às vezes não é respeitada essas 

decisões da escola”.  

Quando olhamos as representações que apontam para os avanços da gestão 

democrática, compreendemos que esse é um processo lento, que as coisas não mudam da 
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noite para o dia. Apostamos e acreditamos que esse é o projeto que avança para o futuro: a 

defesa da democracia expandida pela maioria da população, principalmente quando a escola 

assume esse papel educativo de preparar as novas representações que apontem para essa 

necessidade. 

Já os argumentos que indicam os avanços, resgatando ações que defendam os 

interesses comuns de algum segmento ou do coletivo (são os casos da criação do Conselho 

Escolar e do Grêmio Estudantil), compreendemos a necessidade da constante mobilização dos 

segmentos sociais, em qualquer espaço público, para garantir seus interesses e seus direitos. 

Isso está explícito na citação das Conferências Municipais de Educação (COMUDE), nas leis 

que regulamentam as eleições de diretores e diretoras na Rede Municipal de Ensino do Recife, 

etc. Vejamos algumas representações acerca desses temas: o gestor G1-R3 aponta que 

“Primeiro foi a lei das eleições diretas para os diretores e vice, depois o aumento da própria 

participação da comunidade nas decisões da escola”. Essa participação é vista pelo gestor 

G2R-2 como ferramenta importante da gestão democrática. Ela afirma que “essa forma de 

participação consolida na verdade a gestão democrática porque todo mundo está pensando 

na escola”. Ela continua a valorizar a participação, dizendo que “acho que o grêmio 

estudantil é um grande avanço porque isso surgiu após vários encontros que a gente teve, 

chamando representante de turma para discutir questão da escola, não só de disciplina, mas 

também como a gente poderia fazer uma escola diferente”. 

Já o gestor G1-R1 afirma que “o estabelecimento dos fóruns de dirigente tem que 

haver o perfil do debate, da escuta e não você vir com a pauta determinada”. Para G1-R6, 

“Outro fator de avanço é também poder decidir coletivamente o projeto político pedagógico 

porque se a gente errar esse erro será de todos e ali nós vamos partir, todos, para 

consertar”. 

Outro fator importante foi buscar compreender a forma de relacionamento existente 

entre a SEEL e as escolas. Por isso, perguntamos aos dirigentes: 

 

Canais de comunicação estabelecidos entre a SEEL e as escolas 

 

Essa questão relaciona-se com as relações de poder entre os técnicos e planejadores 

educacionais da Secretaria de Educação e os que aplicam os projetos nas escolas. É aí que se 

aprofunda a necessidade prática do estudo das relações na implementação e na consolidação 

da gestão democrática na escola e onde se explicitam as contradições no campo das práticas 

educativas, especificamente aqui, no campo da gestão democrática. Observamos que houve 
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uma quebra entre a concepção de gestão democrática propagada nos discursos da SEEL e a 

realidade apontada nas falas dos dirigentes entrevistados. 

Para nossa surpresa, o gestor G2-R2 demarca uma insatisfação que se generaliza com 

posições semelhantes às de outros gestores. Vejamos suas declarações: “Está muito difícil 

não é porque eu acho que nesse momento da gestão a gente passa por um momento de... eu 

não sei nem explicar na verdade o que acontece. Qual é o canal de comunicação que a gente 

tem? É muito ruim essa gestão. Mas é a verdade, o sistema de comunicação que a gente 

verifica hoje é que a comunicação ela é meramente institucional, fechada, você não tem 

condição de opinar, de discutir, não há um acolhimento na verdade com as pessoas. Então eu 

acho que não sei ainda qual é o motivo mas existe, de uma certa forma, uma política de 

intimidação para que a gente não discuta, para que a gente não coloque as reais 

necessidades, para que a gente não debata no campo das ideias do fazer a escola, então é 

coisa muito de cima para baixo. São fóruns que a gente tem, os fóruns de dirigentes que na 

verdade são reuniões setoriais e que já existiam, aí hoje ele está com essa nova nomenclatura 

dos fóruns então nesses fóruns são a mesma metodologia porque vem pessoas de todos os 

departamentos para dar seus informes, então vem o pessoal de recursos humanos, gestão de 

pessoas, vem o pessoal da DGAE, então quem está necessitando de falar para a escola utiliza 

esses fóruns que hoje são chamados de fóruns, mas o que eu entendo de fórum é outra coisa. 

Portanto, é o único canal que a gente tem ou então por telefone, aí pede uma coisa por 

telefone, agenda uma coisa e no outro dia desmarcam, enfim eu acho que está deixando 

muito a desejar. Eu ainda digo que esses fóruns, que são meramente reuniões setoriais e já 

vem com a proposta pronta, é uma coisa meramente de cima para baixo, inclusive muita 

gente que gosta não só de questionar mas acima de tudo de contribuir, como diz o ditado 

“entra mudo e sai calado” porque não se sente bem, fica receoso de ter algum problema de 

você se contrapor, ouvir o que não quer e dizer também talvez o que a outra pessoa não 

queira escutar e acho que esta é uma forma de intimidar realmente quem faz a educação, 

acho que existe uma falta de consideração com os educadores da rede. Em outros momentos 

você se sentia muito mais à vontade de ir para a secretária e falar, ir para uma diretoria e 

falar, além do mais nenhum dos gerentes tem autonomia e de repente também você não tem 

nem a quem recorrer... enfim, está muito complicada essa questão de comunicação”. 

Para o gestor G2-R1, “Existe agora o gestor em rede, que para quem não é internauta 

e não entende de informática, o gestor em rede passa despercebido, são geralmente ofícios 

que agora vem pela internet, principalmente agora com o gestor em rede e os momentos de 
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reunião. Sou muito de observar o que está acontecendo, às vezes de ficar refletindo o que está 

sendo colocado na reunião e o que, na prática, vivemos dentro das escolas”. 

Nessa mesma linha de crítica, o gestor G1-R2 coloca que “foi criado um fórum de 

dirigentes que sempre imaginei, antes dele ser criado, que fosse importante para a gente, 

para termos um espaço de escuta e debate, mas infelizmente ele foi criado recentemente, no 

ano que passou, mas ainda está a desejar porque não é um espaço de escuta das direções. 

então a gente sente muita falta disso. Eu digo, eu e outras pessoas que compartilham comigo, 

falta um espaço em que a gente diga os problemas, quais são os limites e quais são as 

sugestões da gente”. 

Esse fórum de dirigentes, continua ele, “é muito mais um espaço onde a Secretaria de 

Educação dá os informes para o grupo de diretores sobre o que está acontecendo, mas aí 

também os diretores, pelas limitações próprias do processo, não vão, não repassam para o 

restante dos dirigentes; o grande grupo de dirigentes também não coloca suas opiniões e aí 

se torna só mais um espaço como outros que os interlocutores da Secretaria de Educação 

passam a ter um espaço de informar apenas o que querem”. 

Quanto ao gestor G1-R2, ele coloca que “a gente se comunica através de telefone. 

Eles ligam para gente quando querem alguma coisa, se comunica através de e-mail, telefone, 

manda um oficio para lá. E são coisas que ficam meio difícil mesmo de se comunicar porque 

às vezes eles não dão retorno”. 

Esse contexto deixa bem evidente uma insatisfação por parte dos dirigentes das 

escolas, uma vez que o “fórum de dirigentes”, criado para facilitar as comunicações e 

interações entre a Secretaria e as escolas, no sentido de agilizar as soluções dos problemas no 

cotidiano, não satisfaz nem atende às expectativas dos mais interessados, que são os diretores 

e diretoras das escolas. Na verdade, pareceu-nos uma tentativa de cooptação dos dirigentes 

para eliminar possíveis resistências nas unidades educacionais no momento da implementação 

das políticas da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife.  

Já o gestor G1-R1, destoando da maioria dos entrevistados, coloca positivamente que 

“Eu acho que a Secretaria de Educação tem tentado ousar algumas coisas que estão 

facilitando a comunicação, destaco a questão do gestor em rede que é uma forma de 

comunicação muito rápida e de fácil acesso e, não precisa daquela história de vir com ofício 

no papel, agora chega rápido pelo gestor em rede, o e-mail que o secretário troca com as 

dirigentes na questão de problemas eu acho também que é muito importante e telefone a 

gente se comunica muito rápido com o secretário por telefone, ele atende e quando ele não 
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pode ele retorna quase que de imediato. Antes, o secretário era alguém que estava lá e que 

era inacessível, eu acho que isso quebrou, deu uma quebra muito boa, muito legal”. 

Um elemento fundamental na nossa pesquisa foi a questão colocada na pergunta nº 12 

(ver apêndice 02), onde observamos o conjunto do sistema sob a ótica da democracia, senão 

vejamos: 

- Perguntamos aos gestores: você considera o Sistema de Educação Municipal democrático? 

Justifique. 

Essa questão tem a ver com a necessidade de verificarmos se os movimentos e as 

ações são, de fato, resultado de conquistas significativas da sociedade civil na luta por seus 

direitos ou se fazem parte, apenas, de um programa de concessão dos governos ditos 

“democráticos” para melhor controlar os movimentos sociais diante de uma demanda 

explosiva que recai, historicamente, sobre eles. 

Nesse sentido, procuramos condensar os resultados das representações em um quadro 

que possibilite uma melhor análise dessa questão. Veja-se: 

Tabela 06 – Representações dos dirigentes sobre o Sistema de Educação Municipal  

Dirigentes que consideram o 

Sistema de Educação 

Municipal democrático 

Dirigentes que consideram o 

Sistema de Educação 

Municipal mais ou menos 

democrático 

Dirigentes que não 

consideram o Sistema de 

Educação Municipal 

democrático 
O1 06 07 

 

Podemos verificar que 50% (cinquenta por cento) dos dirigentes foram taxativos: não 

consideram o Sistema de Educação Municipal democrático. Podemos reconhecer esses 

elementos começando pelas representações do gestor G2-R2, que afirma: “Não, hoje não. 

Hoje a gente não vive uma construção coletiva da rede, hoje a gente vive de pacotes, o 

secretário vai lá junto com seus assessores/seus gerentes e a coisa já vem pronta de cima 

para baixo tanto é que você não tem nem oportunidade nem condição de falar, de se 

contrapor, de dar sua opinião, você não tem essa condição”. Já o gestor G2-R3 declara: “não 

considero democrática não, acho que ainda precisa muito para chegar lá”. Na mesma 

perspectiva vai a análise do gestor G1-R2, quando afirma “Eu não considero não. Deixa 

muito a desejar. A gente não tem muita liberdade para muita coisa não, a gente se sente 

atado. Se fala muito em democracia mas a gente não tem muita autonomia na escola em 

relação à prefeitura”. 

Esses fatores revelam a complexidade inerente à constituição de ambientes 

democráticos nas instituições públicas de educação, enquanto expressão das disputas em torno 
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da democracia nos tempos atuais, apresentando-se como espaços novos cuja identidade ainda 

não está consolidada. A falta de “uma construção coletiva da Rede Municipal de Ensino do 

Recife”, apontada pelos dirigentes entrevistados, revelam as contradições entre a proposta da 

SEEL e os depoimentos coletados nas entrevistas. 

A partir desses aspectos levantados e analisados, observadas as contradições e 

identificadas as mudanças e permanências de certas práticas ao longo da pesquisa, apoiados 

nas representações dos diretores e diretoras entrevistados, passaremos a fazer algumas 

considerações não conclusivas acerca desse estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as 

palavras que nunca foram ditas? 

 

Renato Russo. 

 
 

O grande poeta, cantor e compositor Renato Russo nos permitiu dormir sonos 

tranquilos e maravilhosos, à medida em que decifra os argumentos de uma elite intelectual 

que procura inventar palavras para não ter que repetir as mesmas já ditas, embora não faça 

muita diferença. Entendemos ser esse argumento pobre de espírito científico, pois, como 

disse o poeta: “quais são as palavras que nunca foram ditas?”. Temos que ter a clareza que 

repetir pode significar o reforço de certos argumentos, uma tentativa de convencimento para 

que as ideias trabalhadas possam ser reforçadas, repetidas para o simples esclarecimento dos 

argumentos aqui defendidos. Entretanto, pedimos desculpas àqueles que a isso não 

compreendem nem aceitam, com humildade intelectual, as repetições em uma dissertação de 

mestrado numa academia tão bem “conceituada” pelas instituições de fomento das pesquisas 

educacionais. 

Queremos iniciar nossas considerações, que não podem ser finais, pois a vida 

continua e tudo muda e se transforma ao longo do tempo e das ações dos homens, a partir de 

uma famosa frase de um personagem, protagonista do romance “O Leopardo”, do autor 

italiano Giuseppe de Lampedusa, que expressa bem o desencanto do personagem em relação 

a uma área bem específica e que diz respeito à nossa temática: a política. A frase do citado 

romance, do personagem “Príncipe de Salina”, afirma que “Existem momentos em que é 

preciso mudar tudo para que tudo continue igual”
19

. Já outros atores sociais, utilizando a 

cultura musical, revelam uma vontade de transformar as coisas, dentro de seu ponto de vista 

político de compreender e de intervir no mundo. Esse sujeito é o cantor e compositor 

brasileiro Belquior, quando afirma: “Não estou interessado em fórmulas e teorias, nem quero 

fantasias, sonhos ou algo mais... porque mudar as coisas me interessa muito mais”. Já o 

pensador e historiador italiano Antônio Gramsci (1978) afirma que “O filósofo e pensador 

não pode ser destacado do homem político e de partido”. Na mesma linha, o velho Marx dizia 

que “até hoje (sua época), os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes 

maneiras, o que importa agora é transformá-lo”. 

                                                 
19

Revista BRAVO: O festival que mudou tudo. Ed. Abril, nº 156, p. 24-31.  Agosto/2010. 
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Dito isto, procuramos, com esse estudo científico, identificar as representações sociais 

dos diretores e diretoras das escolas públicas do Município do Recife para localizar as 

peculiaridades, os avanços e as permanências na implantação da política da gestão 

democrática nas escolas que possam contribuir para acionar mudanças qualitativas no sistema 

educacional brasileiro. 

A pesquisa tomou como base os estudos sobre alternativas políticas que 

possibilitaram a ampliação das possibilidades de democratização da sociedade brasileira. 

Neste contexto de desafios em que se encontram os movimentos sociais e diante das 

investidas neoliberais à participação e às inovações na construção de uma esfera pública no 

Brasil, consideramos importante a investigação sobre a experiência da gestão democrática na 

escola, como experiência local, articulada à nacional, bem como as experiências de gestão 

pública inovadoras que viabilizaram os arranjos institucionais inéditos que, em nosso caso 

específico, no Recife, foi a implantação, de forma legal, dos conselhos escolares nas escolas 

da rede (1992) e a implantação de eleições diretas para diretores e diretoras das escolas 

públicas municipais do Recife, em 2002. 

Desde o início da elaboração do projeto de pesquisa, tivemos uma ligeira impressão 

que essa difícil tarefa teria uma grande relevância e um enorme potencial de contribuição para 

os estudos na área da administração escolar democrática e participativa. 

Em nossas observações, verificamos que o processo de redemocratização política 

iniciada no Brasil, nos anos de 1980, possibilitou inovações na gestão da educação pública e a 

gestão democrática da escola ficou convertida, em seu horizonte futuro, como princípio da 

organização do sistema educacional, assegurado na Constituição de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9394/96), além dos planos, programas, 

projetos e grande parte das intenções formais dos governos, geralmente dos partidos de 

esquerda, após a retomada das eleições diretas para governadores e prefeitos das capitais. 

No Recife, foi motivo de grande agitação política a retomada das eleições diretas para 

a prefeitura, tendo sido eleito Jarbas Vasconcelos (1985), que na época participava de uma 

frente de esquerda contra a ditadura militar e levantava a bandeira de luta pela 

redemocratização do país. 

Identificamos, com a pesquisa, que os novos debates apresentados no cenário político 

brasileiro, particularmente pelos setores da esquerda e dos movimentos sociais, influenciaram 

a formação de novas representações sociais e conseguiram, de certa forma, alterar os alicerces 

das crenças e símbolos historicamente construídos e consolidados sobre a “gestão 

democrática”, apresentando novos sentidos e significados no contexto atual da gestão 
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educacional. Isso se dá, segundo Moscovici (1978), porque as representações sociais 

penetram na trama das experiências objetivas e modelam comportamentos e relações. 

Nesse período nas três décadas de redemocratização (1980, 1990, 2000), observa-se 

que “os que participam são partes que desejam fazer parte ou tomar parte de algo e não há 

participação que não se oriente por algum tipo de relação com o poder” (NOGUEIRA, 2005, 

p. 129). Quem participa almeja se afirmar diante de alguém, de resolver algum problema ou 

postular a posse de bens e direitos, modificando sua conduta diante das relações que se travam 

nas sociedades humanas e que apresentam menor ou maior estágio de maturidade e 

organicidade dos sujeitos ou grupos políticos e sociais que apresentem maior ou menor 

consciência política coletiva, como observou Gramsci em seu famoso Cadernos do Cárcere 

(2001). 

Podemos verificar essa realidade no depoimento do gestor G2-R1, quando afirma que 

“em minha experiência de vida, eu não venho de uma experiência de participação política 

então essa coisa da democracia, de coletividade, para mim isso começou na escola porque na 

minha casa não tinha isso, na minha casa era o meu pai e meu pai é uma pessoa excelente eu 

não tenho nenhum trauma, mas era a pessoa que dava a palavra final então essa relação de 

família influencia na sua vida
20

 e eu diria que foi na escola que tive contato com essa coisa do 

coletivo, do decidir coletivamente, de não olhar só para o seu umbigo, de saber que uma 

decisão ali ela pode ser um reflexo muito grande na vida de outras pessoas. Quando a gente 

não tem uma história, e existem famílias que têm, eu tenho colegas aqui, como Pedrinho 

(professor de história da escola), que vive uma história política não é? Conversando com ele, 

e é muito bom conversar com ele, eu não tive isso, mas não é por isso também que eu não vá 

me interessar, acho muito bom essa coisa da política você, de uma certa forma, está se 

posicionando ou de um lado ou de outro. Mas acredito sim que a escola é o caminho também 

para se aprender e praticar”. 

Moscovici (1978) mostra que “o funcionamento das representações se dão através dos 

processos de objetivação e ancoragem”. E é nesse processo que a ancoragem permite 

compreender a maneira pela qual eles contribuem para exprimir e constituir as relações 

sociais, desenvolver certos conhecimentos e provocar mudanças de comportamentos para 

                                                 
20

 Esse depoimento serve como análise dos  processos estabelecidos através das relações sociais,  em suas 

interações entre os grupos, tanto no convívio familiar como em qualquer outra  instituição social (igreja, 

escola, clubes, empresas, partidos políticos, sindicatos, etc.). É dessa forma que elas, as representações, se 

constituem e se consolidam. É nesse processo que as visões de mundo e sobre os próprios sujeitos se 

modificam, como o revelado pelo gestor G2-R1, acima. Por essa razão, termos utilizado os métodos da 

história, suas mudanças e permanências trouxe-nos uma contribuição da maior importância para 

compreendermos esse processo estudado pela Psicologia Social. 
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solução de certos conflitos. A convivência do gestor G2-R1 com o professor Pedrinho no 

ambiente da escola, e que passou a viver em sua história política, certamente influenciou na 

mudança de suas imagens e representações sobre a gestão democrática. 

Outro elemento significativo foi mostrado pelas representações do dirigente G2-R2, 

quando afirma que “os debates acalourados buscando refletir a nossa posição e 

responsabilidade enquanto educador dos filhos dos trabalhadores. Ou a gente se identifica 

com essa classe que nós temos na escola, filhos de trabalhadores, pessoas excluídas dos bens 

sociais, da necessidade do crescimento enquanto ser humano, etc. ou continuaremos 

(argumenta ela) com essa briga de cabo de aço, onde eles (os educandos) puxam para um lado 

e a gente puxa para outro, sem que ninguém saia vitorioso”. Isso está relacionado com a 

expansão da oferta do ensino, nas últimas quatro décadas, onde as escolas foram abarrotadas 

de alunos, onde a expansão da rede física não comportava essa expansão, onde faltaram 

professores que atendessem aquela demanda, etc. Tudo isso não proporcionou avanços nem 

para os profissionais da educação, nem para os educandos, pois, como afirma Fávero (2003, 

p. 28), “O que vem se observando, no entanto, é um retrocesso dos direitos fundamentais, um 

recrudescimento nas condições desumanas de vida... um obscurecimento das perspectivas 

transformadoras tanto na economia, como na política, na educação e nas condições sociais”. 

Valter Garcia (1998, p. 98) esclarece que “a expansão quantitativa do sistema educacional 

brasileiro foi feito as custas do profissional da educação. Os escassos recursos disponíveis 

foram partidos e repartidos, com salários cada vez mais aviltantes para todo um conjunto de 

profissionais que perderam suas referências, suas memórias e deixaram de cultivar sua auto-

estima”. 

Quanto às relações travadas entre as diversas partes que compõem o Sistema 

Educacional do Recife, percebemos, através das representações dos gestores, que a 

democracia faz parte de um discurso da SEEL, enquanto a prática é bem diferente. 

Percebemos uma herança autoritária que limita a liberdade de expressão, que dificulta o 

diálogo entre a rede e as unidades educacionais e que cerceia a autonomia das escolas. No 

depoimento do gestor G2-R2, a insatisfação e a indignação ficaram bem claras: “o sistema da 

comunicação que a gente verifica hoje é que ela é meramente institucional, fechada, você não 

tem condição de opinar, de discutir, não há um acolhimento na verdade com as pessoas. 

Então eu acho que não sei ainda qual é o motivo, mas existe, de uma certa forma, uma 

política de intimidar para que a gente não discuta, para que a gente não coloque as reais 

necessidades, para que a gente não debata no campo das ideias, do fazer a escola, então é 

coisa muito de cima para baixo”. 
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Para o gestor G1-R2, “o fórum de gestores não tem nem um ano e já querem mudar, 

porque eles não querem pessoas que falem muito... Eu não vejo muita coisa mudar não. 

Nessa questão, a democracia não existe mesmo”. 

Finalmente, poderíamos concluir resgatando uma hipótese levantada no início da 

nossa pesquisa, onde nossos pressupostos se confirmaram nas entrevistas dos diretores e 

diretoras da Rede Municipal de Ensino do Recife. Concluímos que ficou evidente que os 

novos debates apresentados no cenário político brasileiro, particularmente pelos setores da 

esquerda e dos movimentos sociais, tendem a interferir nas representações sociais em estudo e 

que, de certa forma, os alicerces das crenças e símbolos historicamente construídos e 

consolidados sobre a “gestão democrática” apresentam novos sentidos e significados no 

contexto atual. Isso comprova que as representações sociais penetram na trama das 

experiências objetivas e modelam comportamentos e relações de geração a geração, ao longo 

do tempo e com os novos desafios que o contexto histórico se coloca a cada momento. 

E, para finalizar, queremos resgatar um conceito histórico desenvolvido por Caio 

Prado Júnior (1983, p. 381), ao analisar a Formação do Brasil Contemporâneo. Esse autor 

esclarece, com muita pertinência, que desde o período colonial, nossa história demonstra  

 

ausência de um movimento coeso, que se una, que se toque e não apenas 

coexistam, um para cada lado e com objetivos diferentes, embora 

semelhantes, que constitua uma unidade de princípios democráticos 

valorizando a ética, a justiça social e a responsabilidade com uma formação 

humanista e não para as necessidades do mercado capitalista. Que atendam 

às demandas e expectativas de uma população que, há séculos, ficou à 

margem das decisões e do usufruto das riquezas produzidas socialmente, 

através dos instrumentos econômicos que a sociedade permitiu, no seu 

contexto histórico em cada momento, seja na fase açucareira, na extração de 

ouro, na riqueza do café ou na modernidade da industrialização do século 

XX. 

 

 

Nossa dívida com a maioria da população brasileira é, lastimavelmente, quase 

impagável, mas há sempre a possibilidade dos movimentos sociais acordarem, chacoalharem 

as estruturas do poder de sustentação da burguesia e provocarem uma revolução democrática 

e socialista para tentar equacionar os problemas que afetam nosso bem estar. Boa parte desses 

problemas vem do nosso berço histórico, a colonização exploradora portuguesa no período da 

expansão capitalista, e a educação historicamente pensada e executada, não sem um objetivo 

planejado por certos grupos econômicos/sociais, sempre contribuiu para essa realidade que 

enfrentamos agora. Para tanto, a construção de novas ideias, novas representações e novos 
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movimentos que, concretamente, democratizem as relações, distribuam equitativamente as 

riquezas produzidas socialmente e se comprometam com uma formação humana com a ética, 

a solidariedade e com a democracia. Para isso, precisamos mobilizar a sociedade civil 

organizada para implementar políticas públicas que atendam a essas novas necessidades e 

desafios, que não são nada fáceis. Conforme Jodelet (2005, p. 377), “sem a brasa da memória 

social, de um imaginário coletivo, de um sistema de interpretação que nunca é totalmente 

eliminado, em casos em que surjam situações novas que tornassem útil... serve como uma 

espécie de garantia contra um futuro desconhecido, impreciso. Disso, resulta que o 

pensamento social é essencialmente uma memória e que todo o seu conteúdo é feito de 

lembranças coletivas e que, em toda época, a sociedade, trabalhando com seus quadros 

referenciais atuais, pode reconstituí-los a qualquer ameaça de insegurança, coletiva”. 

Dessa forma, recorrendo a hipóteses de um imaginário ou de um inconsciente coletivo 

atemporal, podem-se ver nela categorias que emergem sempre que existam situações em que 

medidas devam ser elaboradas por um grupo social contra uma ameaça interna para o grupo. 

Foi nesse contexto de referenciais que utilizamos os conceitos de Jodelet (2005), para 

compreendermos que o segmento dos dirigentes da Rede Municipal de Ensino do Recife 

inventa uma ordem que ela defende por meios de materiais e de símbolos, porque, na 

incerteza dos seus direitos, da sua segurança, eles se apegam às crenças, arcaicas ou não, que 

podem coexistir com a modernidade. 

Esse processo pode ser bem representado pela atitude dos vereadores da Câmara 

Municipal do Recife, nos idos de 1994, quando utilizaram argumentos que já estavam sendo 

ultrapassados no cenário das disputas políticas acerca da democratização da sociedade pós-

ditadura militar. Vejamos seus argumentos usados contra a implantação de uma Lei para 

eleger diretamente os dirigentes das escolas naquele contexto histórico: naquele momento a 

comissão de vereadores recorre ao Art. 54, inciso II, da Lei Orgânica Municipal (LOM - 

1990) para justificar o argumento de que 

 

Dispõe ser atribuição privativa do Prefeito a nomeação de auxiliares 

diretos, uma vez que, no regime político nacional – de democracia 

representativa – ao Chefe do Executivo cabe ditar as diretrizes e normas de 

funcionamento da administração, atendidos os requisitos legais superiores. 

(Idem, 1994). 

 

Já colocamos que tal argumento revela uma visão centralizadora baseada na tradição 

conservadora, resquício do regime autoritário, que marcou nossa história durante três décadas 

(1960 – 1980). Essa tradição apropriou-se da concepção liberal sobre o conceito de 
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democracia representativa para assegurar seus privilégios diante de uma sociedade frágil 

politicamente. Por isso, essa parcela da elite se acha no direito de “dirigir” os destinos dos 

eleitores do município e, ainda por cima, recorre a instrumentos de ordem administrativa que 

retomam argumentos dos tempos da “Monarquia Absoluta”, onde ao “Rei” cabia toda e 

qualquer decisão sem observar, necessariamente, os desejos e necessidades dos seus súditos, 

quando afirma que 

 

O dirigente de unidade educacional é um auxiliar e cumpridor das diretrizes 

estabelecidas pelo Prefeito: no caso de não atendê-lo, deve, a bem da 

tranquilidade administrativa e da hierarquia, ser exonerado. Para isso, 

impõe-se ser livre a sua escolha. O projeto preconiza exatamente o contrário. 

(Idem, 1994). 

 

 

O relevante nesse episódio é salientar, desde logo, que os vereadores utilizavam como 

moeda de troca política, com o chefe do executivo municipal, a indicação de dirigentes das 

escolas municipais para garantir seus currais eleitorais. Daí sustentarem a contradição visível 

existente entre o parecer e as disposições refletidas na legislação superior ao Município (a 

Constituição Federal de 1988; a Lei Orgânica Municipal, de 04 /04/1990; O Plano Diretor de 

Desenvolvimento da Cidade do Recife (LEI nº. 15.547/91); a Lei que estabelece os conselhos 

escolares nas escolas públicas do Recife, em 1992 e a LDB nº 9394/96. 

Não é difícil percebermos que os interesses políticos dos vereadores estavam sendo 

ameaçados e que eles recorreram, conforme nos alerta Jodelet (2005), a um sistema 

imaginário, em seu consciente ou inconsciente coletivo e intemporal, porque existia uma 

situação concreta de ameaça contra os interesses do seu grupo. Dai, apontarem no parecer 

pela rejeição do projeto de Lei. 

Por último, gostaríamos de mostrar que o maior desafio dos dirigentes democráticos e 

dos recursos humanos “inteligentes”, dentro e fora das organizações, é dar curso a uma 

dinâmica de reforma moral e intelectual que potencialize a criação de um movimento 

hegemônico (para lembrar Gramsci) que possibilite a criação de formas democráticas de 

convivência e sociabilidade, pois o ato de dirigir ficou muito mais importante e, talvez, mais 

eficiente que o ato de dominar
21

. Assim, tanto o funcionamento do Estado, da escola, bem 

como de qualquer outra instituição social tomaria outra orientação sobre o funcionamento da 

democracia, dando novos contornos, resgatando e repotencializando os elementos essenciais 

                                                 
21

 Para aprofundar essa questão devemos estudar melhor os conceitos desenvolvidos por Gramsci de Sociedade 

política e Sociedade Civil. 
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da luta de classes na reconstrução de uma outra concepção de esfera pública, para além 

daquela conceituado do domínio do neoliberalismo.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 - CÓD. IDENTIFICADOR DO ENTREVISTADO: 

 

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO (A) ENTREVISTADO (A) 

 

SEXO  ( ) M  ( ) F 

 

1.3 - FAIXA ETÁRIA 

( ) 18 - 25 

( ) 26 - 35 

( ) 36 - 45  

( ) 46 - 55 

( ) 56 - 65 

( ) + 65 

 

1.4 - TEMPO DE SERVIÇO NA REDE 

( ) ATÉ 5 ANOS 

( ) 6 - 10 

( ) 11 - 15 

( ) 16 - 20 

( ) 21 - 25 

( ) + 25 

 

1.5 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM DIREÇÃO ESCOLAR 

( ) ATÉ 02 ANOS 

(     ) 03 - 04  

( ) 05 - 06 

( ) 07 - 08 

( ) 09 - 10 

( ) + 10 

 

1.6 - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

( ) NÍVEL MÉDIO  Ano de Conclusão _____ 

(          ) GRADUAÇÃO: CURSO:____________   Ano de Conclusão _____ 

(          ) Especialização/curso__________________       Ano_______ 

(          ) Mestrado/curso__________________       Ano_______ 

(          ) Doutorado/curso__________________     Ano_______  

 

Outro: Indicar: _________________________  Ano _____________ 

 

1.7 - Quantos vínculos empregatícios você tem? ________   

Se mais de um, indicar: 

 

 (         ) na Rede Pública    (          ) na Rede Privada 
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2 - Participação político/social 

 

2.1 - Relate sua experiência pessoal sobre participação em movimentos sociais, conf. abaixo: 

 

(           ) Participa fortemente 

(           ) Participa moderadamente 

(            ) Participa esporadicamente 

(            ) Não participa 

(            ) Ignora completamente 

 

Justifique sua resposta acima: 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.2 - Quanto à participação no sindicato dos professores: 

 

(          ) Dirigente 

(          ) Filiado e militante 

(          ) Filiado 

(          ) Não é filiado 

 

Justifique sua resposta acima: 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.3 - Você participa de alguma instituição partidária? ( ) Sim ( ) Não 

 

Qual? ________________________________________ 

 

2.4 - Em caso afirmativo, indique se é: 

 

( ) Dirigente 

( ) Filiado e militante 

( ) Apenas filiado 

 

2.5 - Como você caracterizaria a participação política da comunicade em que a escola está 

inserida? 

 

(           ) Participa fortemente 

(           ) Participa moderadamente 

(           ) Participa esporadicamente 

(           ) Não participa 

(           ) Ignora completamente 

 

Justifique sua resposta acima: 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 ROTEIRO BÁSICO PARA ENTREVISTAS COM GESTORES 

 

 

 

CÓD. IDENTIFICADOR DO ENTREVISTADO: 

 

 

 

1- Para você o que é uma escola democrática?2- Você contribui para o fortalecimento da 

gestão democrática na escola? Se sim, como? Se não, porquê? 

 

2- Você contribui para o fortalecimento da gestão democrática na escola? Se sim, como? 

 

3- Na sua atuação como gestor, que medidas você toma para consolidar a democracia na 

gestão da escola? Explique. 

 

4- Quais as principais dificuldades que você identifica no exercício da gestão democrática na 

escola (elenque até três)? Justifique. 

 

5- Quais os principais avanços você identifica no exercício da gestão democrática na escola 

(elenque até três)? Justifique. 

 

6- Como você caracteriza o funcionamento do Conselho Escolar da sua escola?  

 

7- De que forma você caracteriza sua atuação no conselho escolar? Desconsiderar. 

 

8- Como é a consulta e deliberação do conselho escolar sobre as ações a serem desenvolvidas 

no âmbito escolar que sua escola promove? 

 

9- Como esses momentos de consulta e deliberação funcionam? Desconsiderar. 

 

10- Quais ações no campo de gestão democrática da educação implementadas pela SEEL, nos 

últimos anos, você considera as mais significativas? Explique como elas funcionam. 

 

11- Que canais de comunicação são estabelecidos entre a SEEL e as escolas? Explique como 

funcionam. 

 

12- Você considera o Sistema de Educação Municipal democrático? Justifique. 

 

13- Você acha que a prática da gestão democrática vivenciada na escola pode contribuir para 

mudanças significativas na sociedade? Por quê? 


