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RESUMO 

A presente pesquisa analisa a dinâmica do processo de trabalho da Escola de 

Ensino Fundamental Hévia Valéria Maia de Amorim, objetivando avaliar a qualidade da sua 

gestão a partir da prática do conselho escolar daquela unidade de ensino, buscando identificar 

a permanência de praticas paternalistas e clientelistas, que entravam a implementação e o 

desenvolvimento de um modelo de gestão das Políticas Públicas fundada no princípio da 

descentralização e da participação da sociedade, implantada na Rede de Ensino Municipal de 

Maceió desde 1993, a partir da vitória eleitoral de uma coligação situada no campo da 

esquerda num estado profundamente marcado por uma cultura oligárquica, construída a base 

da subserviência e da submissão às elites locais e ao centro político-econômico do país. Para 

tal, o percurso  metodológico procurou constatar as evidências desse fenômeno a partir do 

resgate das ações e comportamentos dos sujeitos coletivos que fizeram e continuam fazendo a 

história daquela escola, como também, e para não correr o risco de analisá-la isoladamente , 

como uma ilha desvinculada da rede a que é parte integrante, busco resgatar o processo de 

implantação da Gestão Democrática, implantada a uma década no município para posterior 

formulação de conceitos pertinentes ao conhecimento do objeto. Nesse sentido, a 

caracterização da  escola favoreceu a  tematização e a compreensão da natureza do seu 

modelo gestionário, construído pelo coletivo dos diversos segmentos daquela unidade que 

compõe o Conselho Escolar. Suas expressões fundamentais permitiram estabelecer conexões 

com a realidade mais ampla da particularidade social brasileira, principalmente com relação 

aos mecanismos institucionais que inscrevem a gestão democrática no marco da Constituição 

de 88 e da nova LDB, 9.394/96. O estudo transita pelas categorias da democracia, da 

participação, do paternalismo e do clientelismo, como subsídios teóricos ao entendimento da 

singularidade do Hévia Valéria. A investigação possibilitou a apreensão do processo 

democrático como espaço para a cidadania no horizonte da transformação social, bem como a 

definição de pressupostos à prática coletiva para a conquista da escola cidadã, permitindo-nos 

alcançar uma percepção crítica dos pólos das práticas ali desenvolvidas, vista  como um  

espaço de reprodução de trabalho capitalista e de reprodução de valores da classe trabalhadora 

– a escola de massas. Com o estudo,  infere-se que naquela unidade de ensino não só se 

expressa e tem a continuidade das velhas práticas do fazer política numa perspectiva 

oligárquica e conservadora, como infere-se também que o modelo de gestão ali praticado não 

corresponde aos princípios de uma gestão efetivamente democrática da educação. 

 

 



ABSTRACT 

A present research analyzes one dynamics makes Basic of the process of work of the 

School called Hévia Valéria Maia de Amorim, objectifying to evaluate a quality of its 

management one to leave of the practical one makes pertaining to school Council of that unit 

of education, searching to identify a permanence of practices paternal and clientelistas, that 

entered an implementation and the development of a model of management of the PUBLIC 

Politics established no principle of the decentralization and the participation of the society, 

implanted in the Net of  Municipal education  of Maceió since 1993, to leave deeply of the 

coalition electoral victory of situated a none field of the left in a state marked by an 

oligarchical culture, constructed of the subserviency and the submission  of base to the places 

and the politician-economic center of the privileged classes  it makes country. For this, the 

methodological course tried to verify the evidences of this phenomenon by recovering the 

actions and behaviors of the subjects that, collectively  that had made and continue making of 

the one of the ones of and the behaviors a history of that school, as also, and not to run the 

risk to analyze it separately, as a disentailed island of the net one that is integrant part, I 

search to rescue the process of implantation of the Democratic Management, implanted one  

decade no city for formularization of pertinent concepts the posterior knowledge makes 

object.  In this direction, a characterization of the school favored the topic and an 

understanding of the nature makes its administractive model, diverse segments of that unit 

that composes the school Council.  Its basic expressions had allowed to establish connections 

with a ampler reality of the social Brazilian particularity, mainly with relation to the states 

mechanisms that inscribe a democratic management no landmark of the Constitution of 88 

and the new LDB, 9.394/96. The study it transits for the categories of the democracy, the 

participation, makes paternalism and it makes clientelism, as theoretical subsidies to the 

agreement of the singularity make Hévia Valéria.  An inquiry made possible an apprehension 

makes democratic process as space for a citizenship no horizon of the social transformation, 

as well as a practical definition of estimated to collective for a conquest of the school the 

citizen, allowing us of the ones of reaching a critical perception polar regions of the practical 

ones developed there, as a space of reproduction of capitalist work and reproduction of values 

of the diligent classroom of sight - a school of masses. With the study, it is inferred that in that 

unit of education if not only express and has the old continuity of practical of making the 

politics in an oligarchical perspective and conservative, as it is also inferred that the model of 

management practiced there does not correspond to the principles of an effectively democratic 

management of the education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O debate sobre a democratização do saber, vinculado a uma proposta de 

universalização da educação pública (extensiva a todos independentemente de faixa etária), 

tem norteado a intervenção dos estudiosos da educação brasileira ao longo das últimas 

décadas, confrontando-se tal proposta com os interesses de setores privatistas da educação 

nacional, interesses estes expressos mais claramente durante os debates para elaboração da 

primeira e da segunda Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB. Essa última, 

Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, determinada pela necessidade de ajustar a 

legislação educacional à nova realidade institucional, criada com o advento da promulgação 

da Constituição de 1988 e que, entre outros, institui o princípio da Gestão Democrática, 

como mecanismo de gerenciamento e controle social das políticas públicas. 

 Associa-se a esse movimento, que institui uma nova ordem social no país, o debate 

acerca do caráter da educação. Fala-se em educação cidadã, em educar para a cidadania,1 

formar cidadãos críticos, autônomos, capazes de intervir socialmente, cidadãos que tomem 

para si a prerrogativa de intervir na condução de seu destino, de sua comunidade, de seu 

país. Dentro dessa torrente cidadã, embalada por um amplo sentimento de liberdade e de 

afirmação da via democrática como alternativa à via autoritária, vivida pelos brasileiros ao 

longo dos governos que se sucederam durante a vigência da ditadura dos militares, formata-

se a opção conselherista, como mecanismo de democratização das esferas de decisão das 

políticas públicas, possibilitando a ampliação da participação da sociedade na discussão, 

elaboração, execução e fiscalização das ações governamentais a partir da participação nos 

Conselhos agora com caráter deliberativo e paritário. 

 Com a promulgação da nova Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, 

portanto, consolida-se a alternativa de intervenção da sociedade nas políticas públicas — 

que ganhou um novo e importante componente — a Gestão Democrática, que, 

especificamente, com relação à Educação  (inscrita no Art. 206º, VI) objetivava favorecer a 

                                                           
1 Uma crítica a esse euforismo em torno do conceito de cidadania enquanto tábua de salvação da humanidade 
e os limites de uma educação cidadã dentro da atual ordem econômica encontramos em TONET, Ivo. 
Educação, cidadania e emancipação humana. São Paulo: O Autor, 2001. Tese (doutorado) Faculdade de 
Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista. 
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implementação de mudanças nas práticas educativas autoritárias, historicamente 

estabelecidas. 

Logo a seguir, a nova LDB, estabelecerá em seu Art. 14º, II, a “participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. Assegura-se, 

portanto, na forma da Lei, o princípio da participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar nos processos e instâncias decisórias, incluindo a eleição direta para os 

cargos de diretores das unidades de ensino, afirmando ainda, a autonomia dessas unidades 

na gestão pedagógica, administrativa e financeira, “dentro dos limites que a lei 

estabelecer”, o que pressupõe uma autonomia relativa, vinculada a um processo e a uma 

política determinada, definida em lei e estruturada a partir de objetivos prévia e claramente 

estabelecidos. 

Tais mudanças promovidas pela Lei maior do país, criarão diversos espaços de 

intervenção da sociedade na institucionalidade brasileira (em todos os níveis de governo), 

experiências de democratização dos espaços de poder e decisão se construirão nas áreas da 

educação, da Saúde, da Assistência e até das finanças públicas, a exemplo do “Orçamento 

Participativo” implantado na pela primeira vez na Prefeitura de Porto Alegre. 

Consagrada como princípio constitucional, a Gestão Democrática da Educação só 

começa a ser implementada em terras alagoanas, a partir de 1993, com a vitória eleitoral da 

coligação “Frente Maceió Popular”, que enfrentou e derrotou eleitoralmente duas outras 

candidaturas representativas de setores divergentes da elite local.  

Passados dez anos desde que foi implantada na capital alagoana, acredito ter 

chegado o momento para refletirmos este processo, assim, busquei proceder a uma 

avaliação do atual estágio de desenvolvimento dessa política a partir da análise da prática 

do Conselho Escolar numa determinada unidade de ensino do município de Maceió.  

Já num primeiro olhar sobre o objeto de estudo, na condição de observador mais 

atento, foi possível supor uma predominância das permanências, em contraponto às 

rupturas objetivadas pela política democratizante do governo que a implementou; suposição 

essa, que balizou minha análise sobre os avanços, dificuldades e resistências no processo de 

implantação e consolidação da Gestão Democrática, na rede municipal de educação daquela 

cidade. 
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Assim, busco no presente trabalho, identificar, caracterizar e analisar as possíveis 

permanências e seus mecanismos de sustentação na perspectiva de sua superação. Entendo 

que este é o desafio que está posto para o avanço e a consolidação desta política 

descentralizadora e democratizante da educação brasileira, expressa no princípio 

constitucional da Gestão Democrática das Políticas Públicas. 

Dado os limites que determinam e formatam o presente trabalho, optei por um 

estudo de caso, observando e analisando a partir do cotidiano escolar e da ótica daqueles 

que a compõem — centrando meu olhar na atuação do Conselho Escolar e dos conselheiros 

—, a efetivação dessas novas práticas coletivas de gestão educacional. 

Vale ressaltar ainda que minha aproximação com a temática e consequentemente 

meu  interesse  por  esse  campo  de pesquisa se deve à minha condição de  espectador 

privilegiado desse processo, que pude vivenciar de forma direta e indireta ao longo dos  

últimos anos. Inicialmente, como militante e dirigente político partidário, tendo 

contribuído, ainda durante o período pré-eleitoral, juntamente com outros companheiros, 

nos debates para a elaboração do Programa de Governo da coligação “Maceió para Todos” 

e, posteriormente, vitoriosos nas urnas, atento às ações do meu partido na condução da 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED.  

Num segundo momento, com o rompimento político entre PT e PSB, e a vitória do 

segundo nas eleições que se sucederam, teve continuidade a administração do PSB, desta 

vez, assumindo como titular da pasta da educação um vereador do PSDB.  

Neste segundo momento, com o nível de interesse redobrado, seja pelo fato da 

alternância de secretários (oito em três gestões do PSB), seja pela minha opção profissional 

pelo magistério, com a conclusão da licenciatura em História pela Universidade Federal de 

Alagoas – UFAL, em 1995. 

Assim, busco no capítulo I, a partir da pesquisa bibliográfica, proceder uma 

discussão sobre o conceito de Democracia, na perspectiva de reconstruir sua trajetória 

desde a Grécia Antiga aos dias atuais, objetivando com isso estabelecer o referencial 

teórico que norteou toda pesquisa. 

No capítulo II, trato da questão da Gestão Democrática, ainda na perspectiva de 

explicitar as bases conceituais do presente texto. Assim, ainda centrado na pesquisa textual 

e, associado ao conceito de participação, situo historicamente a gestão democrática, dentro 
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da emergência das novas formas de intervenção dos movimentos sociais, no contexto de 

crise do capitalismo mundial, localizando o Brasil neste debate — limitando, no entanto, tal 

contextualização ao espaço temporal das últimas décadas, mais especificamente, a partir do 

processo de redemocratização da sociedade brasileira vivenciada a partir do fim da 

Ditadura Militar.  

No terceiro capítulo, procedo um resgate do processo de implantação da política de 

gestão democrática na rede de ensino municipal de Maceió, que tem início a partir de 1993 

e se estende aos dias atuais, dentro de um quadro conjuntural de desmonte do Estado, 

vivido pela institucionalidade alagoana. Para tanto, utilizei-me inicialmente, da pesquisa 

bibliográfica e documental, a partir do necessário e indispensável mergulho nas fontes 

primárias (documentos originais: Diário Oficial, legislação: leis, decretos e portarias da 

SEMED, atas, relatórios, boletins, publicações e outros documentos correlatos), dos 

registros jornalísticos da imprensa local (no período de 1993 a 1998), pesquisa que 

abrangeu todos os jornais diários em circulação no estado de Alagoas, no período 

referenciado, procedendo a seleção de artigos, reportagens e editoriais que versavam sobre 

a educação no estado e na capital, garimpando informações que, associadas a outras fontes 

alimentaram o resgate histórico desse processo, que além de ajudar a compor com mais 

precisão a trajetória da implantação dessa política no município de Maceió, nos mostra 

como esta era percebida pela sociedade como um todo. Desta forma, busquei apreender a 

normatização e a dinâmica do processo de implementação e acompanhamento da gestão 

democrática por parte da SEMED — mesmo que de forma sucinta — nos últimos dez anos, 

analisando e apreendendo seu conteúdo e concepção, para estabelecer a relação da Política 

e do agente empreendedor e gerenciador com a prática e o funcionamento interno do 

Conselho Escolar (que trato no Capítulo V), a partir da observação e do registro de suas 

reuniões. 

Ainda como fonte de pesquisa e informação, sobre a implantação da gestão 

democrática na educação em Maceió, servi-me da produção acadêmica dos graduandos, e 

pós-graduandos da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, mais especificamente dos 

departamentos de Educação e Serviço Social, com teses, dissertações, monografias e, ainda 

neste último, Relatórios e Prontuários de Estágios Supervisionados e Trabalhos de 

Conclusão de Cursos – TCCs. (tais produções podem ser encontradas nas bibliotecas 
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setoriais dos referidos departamentos). Outra importante fonte de pesquisa sobre as 

Políticas Públicas e experiências democráticas de gerenciamento destas, pude encontrar nas 

Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE.  

Relativamente ao meu objeto de estudo, destaco produção acadêmica, do 

Departamento de Serviço Social, na área da gestão escolar, construída a partir do 

acompanhamento de situações concretas, em diferentes escolas, através de Estágios 

Supervisionados, que resultaram na produção de Relatórios, TCCs e Monografias. 

No quarto capítulo, buscamos mais uma vez, na pesquisa bibliográfica, desvelar a 

origem de um comportamento político conservador, fundado na dependência, na submissão 

e na subserviência, características estas presentes, ainda nos dias atuais, na sociedade 

alagoana, objetivando com isso, explicitar conceitualmente os elementos formulados 

hipoteticamente (clientelismo e paternalismo) como entraves para o avanço de uma gestão 

efetivamente participativa da educação municipal.  

Quanto à pesquisa empírica, partindo da fundamentação teórica construída nos 

capítulos anteriores e da delimitação do presente estudo à análise da gestão democrática na 

Escola de Ensino Fundamental Hévia Valéria Maia de Amorim — Capítulo V —, 

observada, como afirmei, a partir do Conselho Escolar, quando buscaremos associar os 

indicadores proposto pelo Professor Doutor Luis De La Mora (1996), para “aferição da 

qualidade da participação dos agentes envolvidos em mecanismos de gestão democrática 

do desenvolvimento local”, com os resultados das entrevistas e depoimentos de 

conselheiros, ex-conselheiros e técnicos da SEMED, responsáveis por sua implementação e 

acompanhamento há uma década e na atualidade.  

Para a execução das entrevistas procedemos a uma seleção aleatória, buscando no 

universo dos sujeitos que compõem a comunidade escolar, um número significativo de cada 

segmento para realizar entrevistas semi-estruradas, buscando estabelecer um perfil daquela 

comunidade, sua percepção e avaliação do processo, grau de interesse e nível de 

participação, grau de compromisso profissional de professores, funcionários e diretores, 

nível de exigência e cobrança dos profissionais da educação, pais, alunos e dos diretores de 

escola, entre outras questões que possam ser provocadas no decorrer das entrevistas. 
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Buscamos com isto, colher opiniões, impressões e informações que associadas aos dados e 

registros ampliassem as possibilidades de construir uma análise mais sólida e consistente.  

A junção de instrumentos como entrevistas e depoimentos dos agentes engajados 

mesmo considerando que podem expressar visões apaixonadas e, atento para a advertência 

de DE LA MORA, que afirma “não ser esta a melhor forma de aferir a qualidade da 

participação nos mecanismos de gestão democrática”. E que essa tarefa exigiria “uma 

pesquisa objetiva para desvelar a verdade”, acredito que a junção de tais mecanismos — 

mesmo marcado por paixões — analisados à luz dos critérios e indicadores propostos pelo 

autor, poderão conduzir a solidez que a pesquisa científica exige. 

Assim busquei inferir a qualidade e a intensidade da participação dos conselheiros a 

partir dos indicadores de Grau e Nível de participação, aferindo-os a partir da análise do 

teor de suas intervenções (ou ainda, da não intervenção) e da capacidade de convencimento, 

transformando propostas em decisões. Outro indicador, também proposto pelo autor citado, 

refere-se ao Tipo de participação, avaliado a partir de elementos relativos à transparência e 

à facilidade de comunicação e circulação de informações, ou ainda, quanto à forma de seu 

funcionamento interno, à periodicidade das reuniões; à liberdade, clareza e consciência do 

voto e nos momentos de decisão; quanto à forma de tomada deste voto e a formatação e 

implementação das deliberações coletivas; quanto às iniciativas e aceitação das proposições 

aprovadas e por fim, quanto ao acompanhamento, monitoramento e avaliação, por parte dos 

conselheiros, das decisões tomadas pelo colegiado. Relacionando tais observações aos 

relatos e opiniões das pessoas efetivamente envolvidas no processo. 

 Desta forma, e tendo como referencial teórico, a pesquisa qualitativa que 

fundamenta-se na existência de  

 

...uma relação dinâmica entre o mundo real e  o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, num vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
[e] ...pressupõe uma imersão do pesquisador na vida e no contexto, 
no passado e nas circunstâncias presentes que condicionam o 
problema” (CHIZZOTTI, 1991, p. 79 e 81). 

 

Para tanto, passei a acompanhar e observar de forma sistemática as reuniões do 

Conselho, na condição de observador total, limitando minha ação a coleta de dados e 
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informações, atento ainda ao registro formal (escrito e gravado) destas reuniões e suas 

deliberações no livro de atas, registrando a postura dos conselheiros nestes momentos e no 

cotidiano escolar, verificando a existência ou não de acompanhamento e fiscalização 

quanto à implementação das deliberações daquela instância decisória. 

Desta forma, a observação do cotidiano da escola acompanhando as reuniões 

formais e informais de professores, grupos de alunos e funcionários, se constituiu num 

momento rico para coleta de informações adicionais, que, confrontadas com os 

levantamentos iniciais da pesquisa documental, além do resultado das entrevistas e dos 

registro do acompanhamento das reuniões do Conselho, possibilitou uma análise mais 

aprofundada das motivações e interesses individuais e/ou de grupos, explícitos ou 

implícitos, nos processos de disputa política da gestão da educação, no ambiente escolar e 

sua compatibilização com os princípios gerais da Gestão Democrática e dos fins da 

Educação enquanto política pública.   

Finalmente, mais que a comprovação ou não, da existência de práticas democráticas 

no interior de uma determinada escola, a maior contribuição que este trabalho dá, cremos, 

não será encontrada nas respostas, mas nas inúmeras questões não respondidas, questões 

estas que podem, ao nosso ver, ensejar novas pesquisas, contribuindo, desta forma, para o 

aprofundamento da reflexão em busca da radicalização dessa política, no sentido de que ela 

possa, efetivamente, concorrer para o desenvolvimento de uma consciência coletiva, ou de 

uma “vontade coletiva”, como afirma DE LA MORA, como pré-condição à superação da 

sociabilidade capitalista. 
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CAPÍTULO I 

Pressupostos teóricos da democracia. 

 

 O debate hoje predominante, quanto à forma do exercício do poder numa dada 

sociedade, seja na esfera governamental, seja nas instituições e organizações da sociedade 

civil, gira em torno do conceito de democracia e dos conceitos dela derivados, como os 

conceitos de participação e de cidadania. No Brasil, esse debate adquire centralidade a partir 

do processo de redemocratização da sociedade que começa a respirar ares de liberalidade com 

o descortinar de uma nova fase histórica, ao libertar-se do manto opressor da caserna, com o 

fim da Ditadura Militar. A experiência vivenciada pela sociedade brasileira e sulamericana de 

modo geral  saídas de um estado de exceção  conduzirá estas, a uma supervalorização da 

democracia como forma e conteúdo para a resolução dos problemas sociais e mesmo 

estruturais da sociedade capitalista. 

 

1. 1. Origem e desenvolvimento do Conceito 

  

 Nos primórdios da humanidade as primeiras formas de sociabilidade serão marcadas 

pelo comunitarismo, pela ausência da propriedade privada e por uma exigência vital da vida 

grupal, fracos e totalmente dependentes da natureza, os homens necessitarão uns dos outros 

para se protegerem das intempéries da natureza: das mudanças abruptas do tempo, dos 

predadores e da oferta de alimentos. Portanto, frente a condições tão desfavoráveis, os 

primeiros grupos humanos se organizavam de forma coletiva. A aparição da agricultura 

representará a primeira grande revolução na caminhada do homem sobre a face da terra, ela 

fará com que aqueles homens, antes nômades, dado a necessidade constante de buscar 

alimentos, agora produtores de suas própria subsistência, se tornarão sedentários, fazendo 

com isso, surgir as primeiras concentrações humanas, as primeiras aldeias, as primeiras vilas, 

as primeiras cidades. O cultivo e a colheita do trigo e da cevada na região compreendida ente 

o nordeste da África e o atual Oriente Médio, conhecidas como “crescente fértil” além dos 

Bálcãs, fez com que, as comunidades iniciais que ali se desenvolveram dessem lugar, ao 

surgimento de grupos que, se colocando acima da gente comum, passaram a se apropriar dos 

frutos do trabalho alheio, originando a propriedade privada, de onde emergiram os primeiros 

Estados, como expressão do domínio de uma classe sobre outra.  



 18

Na Grécia o aparecimento do Estado segue a mesma lógica, com o surgimento e o 

desenvolvimento da civilização a partir da apropriação privada do que antes era comunal, a 

legitimidade da liderança e do poder político desloca-se da experiência, da coragem e da 

bravura, corporificando-se na figura de um rei, proprietário de terras e dos camponeses que 

nela passam a trabalhar. Ao mesmo tempo, a crescente necessidade de acumular riquezas e 

propriedades, leva à guerra, com o objetivo de realizá-la também, pela pilhagem das riquezas 

de outros povos.  

Desta forma a partir da guerra entre proprietários, povos e nações, motivada pela 

necessidade de acumulação, o roubo, o saque e a pilhagem — justificada por Aristóteles como 

uma forma de "indústria" —, produzirão verdadeiros exércitos de prisioneiros, que passarão a 

serem empregados na exploração desse espólio, lançando assim, milhões de homens, 

mulheres e crianças numa das formas mais miseráveis e infames de exploração: a escravidão. 

Na Antigüidade Clássica, as cidades gregas receberam milhares de escravos, cujo suor 

e lágrimas sustentavam a produção de mercadorias, que produziria, anos depois, uma intensa 

atividade comercial entre nações diferentes, levando ao desenvolvimento daquela sociedade e 

com ela, ao surgimento da política e da democracia.  

Tal feito leva ainda ao fortalecimento do poderio bélico e político desses 

conquistadores que se fortalecem e se constituem numa nobreza ou numa aristocracia, que, 

escolherá entre seus pares um governante. A aristocracia se consolidou como classe 

dominante na mais importante cidade grega: Atenas, para muitos, o futuro berço da 

democracia, sobre a qual passarei a discorrer. 

Historicamente entendida como expressão do poder do povo, ou nas palavras de 

Bobbio, “o termo ‘democracia’ foi sempre empregado para designar uma das formas de 

governo [...] na qual o poder político é exercido pelo povo” (BOBBIO, 1995, p. 35). De origem 

grega, (demos, povo, kratos, poder), etmologicamente, a palavra significa governo do povo ou 

governo em que o povo exerce a soberania.  

Analisando as tipologias “historicamente mais relevantes”, o autor afirma que, em seu 

caráter descritivo, a democracia constitui-se em “uma das três possíveis formas de governo”, 

destacando, ainda que “é a forma de governo onde o poder é exercido por todo o povo, ou 

pelo maior número, ou por muitos e enquanto tal se distingue da monarquia e da 

aristocracia, nas quais o poder é exercido, respectivamente, por um ou por poucos” (p. 37). 

Caracteriza-se portanto, como uma forma de governo na qual o povo toma as decisões 

importantes a respeito das políticas públicas, seja de forma direta, na democracia 
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participativa, ou de forma indireta — na chamada democracia representativa —, por meio de 

representantes eleitos livremente, segundo princípios legalmente estabelecidos. 

No entanto, tal forma de governo não encontrará, ao longo de sua trajetória histórica, a 

mesma aceitação ou a mesma compreensão quanto a sua validade, segundo FINLEY (1988), 

“Na Antigüidade, os intelectuais, em esmagadora maioria, desaprovavam o governo popular 

e apresentavam um grande número de explicações para a sua atitude” (p. 22).  

Discutindo o significado prescritivo do uso do termo democracia BOBBIO (1995), 

citando Heródoto, retoma o debate “entre três personagens persas, Otane, Megabizo e Dario, 

sobre a melhor forma de governo a ser instaurado na Pérsia após a morte de Cambise [séc. 

VI a.C.]” (p.139), para exemplificar a disputa em torno da melhor forma de governo, no 

exemplo aludido, defensores de cada uma de uma das três formas clássicas de governo  

monarquia, entendida como governo de um; aristocracia, entendida como governo de poucos 

e a república, entendida como governo de muitos , contrapõem-se em suas argumentações, 

ressaltando os aspectos positivos e negativos de cada uma das perspectivas em debate.  

O discurso de Otane, segundo o autor, destaca a exaltação do governo do povo com “o 

nome mais belo que qualquer outro: igualdade de direitos”, portanto, como um sistema 

político comprometido com a distribuição eqüitativa de poder entre todos os cidadãos, 

destacando como suas principais características o fato de “o governo está sujeito à prestação 

de contas e todas as decisões [serem] tomadas em comum”. Do outro lado, Dario afirma que 

um governo de muitos originaria, inevitavelmente, a corrupção e esta funcionaria como a 

argamassa que solidificaria as “amizades entre os perversos”. 

Os argumento de Megabizo contra o “governo do povo”, é mais contundente, partindo 

do pressuposto que esse mesmo povo, de que a multidão é “inapta e incapaz”, argumenta que 

“não é tolerável que ‘para fugir da prepotência de um tirano deva-se cair na insolência de 

um povo desenfreado’” (BOBBIO, 1995,  p. 140).  

  Na Grécia Antiga, Platão engrossará o coro daqueles que condenavam o “governo do 

povo”, numa de suas obras clássicas, A República, conceituando o Estado, Platão vai utilizar 

como modelo analítico o corpo humano, associando suas diferentes esferas de forma 

paradigmática. Afirmando que o indivíduo saudável e harmônico mostra moderação e 

equilíbrio, e que um Estado justo se caracterizaria pelo fato de que, nele, cada um conheceria 

o seu lugar no todo, assim à cabeça, atribui a expressão da razão, associando-a a esfera do 

exercício do poder (aos governantes); ao peito atribui a vontade, que conduz à coragem e se 

expressa na esfera do Estado, nos sentinelas; e, finalmente, ao baixo-ventre, atribui a 

manifestação do desejo, que devem ser contidos, controlados, prezando-se pela moderação e 
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pelo equilíbrio, esta esfera — que deve ser monitorada, regulada e dominada — corresponde 

o povo. Assim na perspectiva platônica, um governo do povo, perverteria a sociedade, 

contrariando os bons costumes, a decência, a moral, transformando-se em tirania, na medida 

em que  

 

...a democracia é o governo não do povo mas dos mais pobres contra 
os ricos [revelando seu caráter vil, ignóbil, e infame]. O princípio da 
democracia é a liberdade, mas é uma liberdade que se converte 
imediatamente em licenciosidade [...] pela irrupção do desejo 
imoderado de satisfazer as carências supérfluas além das carências 
necessárias, pela ausência de respeito às leis e pela condescendência 
geral para com a subversão de toda autoridade... (BOBBIO, 1995, p. 
141). 

 

Evidentemente, trata-se de uma visão conservadora e aristocrática da sociedade, 

perfeitamente justificada pela perspectiva do autor, para quem a “pólis” deve ser governada 

pelas elites pensantes, pois só o conhecimento conduz à justiça, portanto só aos mais sábios é 

dado conhecê-la. Efetivamente as condições objetivas precisariam estarem colocadas para que 

qualquer indivíduo pudesse — liberto da atividade produtiva — dedicar a vida ao pensar e à 

busca do conhecimento, condições estas que, evidentemente, não estavam dadas para a 

maioria da população ateniense. 

Ainda segundo o autor, na mesma linha segue Aristóteles, também concebendo a 

“democracia como o governo dos pobres, e em conseqüência como governo dos muitos pela 

única razão de que os pobres são em todo o Estado mais numerosos do que os ricos”.  

Portanto, para Aristóteles apud FINLEY (1988), “[...] a diferença real entre 

democracia e oligarquia é pobreza e riqueza. Onde quer que os homens governam, devido à 

sua riqueza, sejam eles poucos ou muitos, há uma oligarquia, e onde os pobres governem, há 

uma democracia”(p. 26). 

Mesmo percebendo o homem como “um animal político”, seu pensamento é 

conservador e está comprometido com a preservação da ordem social aristocrática e escravista 

da Antigüidade, justificando-a, afirmando a necessidade das guerras para que os homens 

pudessem se tornar “senhores daqueles que merecem ser escravizados” (p. 28). 

Inaugurado o período clássico, com a emergência das Cidades-Estados gregas, Atenas 

se constituirá numa primeira e grande referência da democracia, mesmo criticada por uma 

parcela significativa dos intelectuais contemporâneos dado seu caráter elitista e restritivo, na 

medida em que uma parcela significativa da sociedade era composta por escravos “na 
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proporção de um para cada cidadão ateniense”2 — sustentáculos daquele modo de produção 

e portanto, responsáveis em prover a pólis de víveres, roupas, calçados e de todos os bens 

necessários à satisfação das necessidades daquela população —, liberando, desta forma, do 

trabalho manual uma outra parcela da população, que só assim, poderiam dedicar-se às 

atividades políticas ou mesmo a arte do bem pensar. Resultando portanto, numa democracia 

“de poucos”, em uma sociedade fundada na desigualdade e, portanto, usufruída por uma 

ínfima parcela de sua população, aquela detentora de bens e riquezas. 

FINLEY, vai discordar dessa perspectiva, afirmando as vantagens daquele modelo, 

fundado na participação direta dos cidadãos, com reuniões realizadas em praça pública, 

portanto, possibilitando um espaço livre, aberto para “quantos quisessem comparecer naquele 

determinado dia [onde] ...em princípio todos os presentes tinham o direito de participar” (p. 

31). E, mais adiante, afirma que tal desinteresse, demonstrado pelos contemporâneos, estaria 

justificado pela inaplicabilidade daquele modelo às sociedades com grandes densidades 

demográficas, verificadas na atualidade.  

O sistema democrático representativo grego, arruinado pelas invasões macedônicas e 

romanas, seria retomado só a partir das transformações na base econômica verificadas na 

sociedade européia, a partir do renascimento comercial e urbano, nos séculos XI e XII, que 

engendraram um novo sujeito histórico, a burguesia comercial, que emergindo 

economicamente, irá construir as condições materiais necessárias para sua consolidação 

enquanto classe dominante, derrotando e destruindo o Antigo Regime e conquistando 

definitivamente o poder político — como expressão de seu poder econômico —, no evento 

simbolicamente representado pela Revolução Francesa e, com isso instituindo uma nova 

forma de sociabilidade, agora sob a égide do capital.  

Assim, o conceito de democracia perderá a centralidade e a importância nos debates 

intelectuais durante um longo período, compreendido pela emergência das formas de 

explicações teológicas da realidade, a partir do século V, sendo retomado pelos pensadores da 

modernidade, a partir dos séculos XVII e XVIII, com o aparecimento dos trabalhos de John 

Locke, Montesquieu e Jean Jaques Rousseau. Dentre os quais, Rousseau é o que mais se 

aproxima das perspectivas democráticas da atualidade. 

 

Uma afirmação que não pode deixar de trazer à mente a idéia central 
que inspira a obra daquele que é considerado o pai da democracia 

                                                           
2 ARISTÓTELES citado por ANDERSON, Perry. Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo. México, Siglo 
XXI, iii, p.33.  
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moderna: a idéia de uma associação mediante a qual “cada um, 
unindo-se a todos, obedece apenas a si mesmo e permanece livre 
como antes” (BOBBIO, 1995, p. 145).  

 

O próprio Rousseau, ao discutir a questão da legitimidade, quando, em contraposição à 

origem divina do poder dos reis — deslocando tal legitimidade para os próprios homens e, 

assim, lançando as bases para a formulação de seu modelo de democracia direta, inspira-se na 

sua cidade Genebra e no modelo ateniense (que nesse último caso, tinha como pressuposto o 

trabalho escravo) —, termina por concluir que no Estado moderno (bem mais complexo), o 

povo não tem como viver eternamente em assembléia e que tal modelo só seria exeqüível em 

sociedades pequenas, reconhecendo desta forma, seu caráter utópico “a democracia da qual 

eu falo não existe, nunca existiu e talvez nunca existirá” (apud. GRUPPI, 1996, p. 20). 

Assim, mesmo considerando o fecundo debate quanto ao caráter da democracia 

ateniense, podemos afirmar que a democracia moderna teve suas origens na Grécia, mais 

especificamente, na Cidade-Estado de Atenas e é retomado na modernidade, a partir da 

perspectiva burguesa e dos interesses desta em afirmar novos valores, novos princípios e 

novas verdades, em contraposição ao modelo servil e aristocrático da sociedade feudal.  

 

 

1. 2. A Democracia na perspectiva Liberal  

 

Buscam os teóricos da modernidade, formular um modelo que se contraponha 

radicalmente aos valores aristocráticos medievais e ao absolutismo monárquico, para tanto é 

preciso combater os privilégios da nobreza, a centralização do poder nas mãos do Rei, a 

origem divina deste mesmo poder, e, o necessário fim do Mercantilismo, enquanto sistema 

econômico que se fundamenta num  “excessivo controle do Estado” sobre o mercado. Assim, 

os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, apregoados na Revolução Francesa, vão 

expressar o sentimento, os valores e as bases que fundam o modelo de sociabilidade burguesa, 

nas palavras de ARAÚJO, “o liberalismo imprimiu à sociedade burguesa européia do 

séculos XVIII um direcionamento ideológico tendo como valores básicos a liberdade, o 

individualismo e o racionalismo” (1997, p. 17). 

Assim, a autora vai afirmar que “as revoluções burguesas do século XVIII não foram 

revoluções democráticas, mas sim, processos revolucionários liberais” (p. 18). 
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 No aspecto político, é afirmada a necessidade de separação entre o Estado e a 

sociedade civil, entre a esfera privada e a esfera pública, entre os direitos do homem e direitos 

do cidadão, portanto, como esferas distintas da vida em sociedade e regidas por leis e normas 

diferentes. Assim, os direitos individuais entre eles o direito à propriedade será exercido “na 

sociedade civil e o estado não deve [nem poderá] interferir, mas sim garantir e tutelar o 

[seu] livre exercício” (GRUPPI, 1996, p. 16). Em assim sendo, caberia ao Estado, na 

perspectiva liberal, tão somente, a necessária proteção da vida privada, no entanto, sem 

ingerências. A esse respeito nos afirma LOCKE, 

 

O homem, nascendo, como provamos, com direito à perfeita liberdade 
e gozo incontrolado de todos os direitos e privilégios da lei da 
natureza, por igual e qualquer outro homem ou grupos de homens do 
mundo, tem por natureza o poder não só de preservar a sua 
propriedade — isto é, a vida, a liberdade e os bens — “ (...) O grande 
e principal objetivo, portanto, da união dos homens em comunidade, 
colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade. Para 
este fim, faltam muitas condições no estado de natureza. Primeiro, 
falta uma lei estabelecida firmada, conhecida, recebida e aceita 
mediante consentimento comum, como padrão do justo e injusto e 
medida comum para resolver quaisquer controvérsias entre os 
homens” (Apud GRUPPI, 1998, p. 199). 

  

Assim, para o liberalismo, a liberdade é, em última instância, o direito à propriedade, 

os homens livres, portanto, seriam aqueles que estariam na condição de proprietários, pois 

para KANT apud GRUPPI,  “são os cidadãos aqueles que não dependem de outros” (1996, 

p. 16), nessa perspectiva a liberdade constitui-se numa característica individual e não coletiva. 

Esse individualismo, segundo ARAÚJO (1997), se constituirá no elemento central de 

justificação da sociedade de mercado. 

 

Na essência do liberalismo residem os elementos fundamentais de 
sustentação ideológica da sociedade competitiva de livre mercado e 
encontra-se a base sedimentadora do Estado liberal que, mantido 
como guardião da ordem pactuada, assumiu a função de assegurar a 
proteção das liberdades individuais. Neste sentido e medida a 
burguesia ascendente precisou e lutou pela formação de um Estado 
constitucional garantidor das liberdades, na medida em que essas se 
mostravam funcionais ao desenvolvimento capitalista. 
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O Estado liberal nasce portanto, a partir da necessidade de se garantir as liberdades 

individuais, constituindo-se enquanto afirmação de certas prerrogativas individuais, elevadas 

ao nível de direitos humanos, ou seja, como direitos inerentes à condição humana, a exemplo 

dos direitos à vida, à liberdade de pensamento e expressão e de culto religioso, de locomoção, 

de associação, de reunião, de contratar, de votar, o direito à inviolabilidade da integridade 

pessoal e, principalmente, o direito à propriedade. Esta última, segundo seus teóricos 

configura-se no fim último do próprio Estado. 

Quanto à igualdade, esta se impõe enquanto contraposição aos privilégios da nobreza, 

afirmando-se a igualdade de todas as pessoas perante a lei, propõe-se, na verdade, a abolição 

dos privilégios de nascimento ou de status social. Privilégios esses, que asseguravam aos 

descendentes de “sangue azul”, certas prerrogativas, consideradas injustas pela burguesia 

ascendente e que, portanto, precisariam ser abolidas. No entanto, para o liberalismo a 

liberdade pressupõe a desigualdade, na medida em que, esta só estaria assegurada, se 

assegurado também, o livre exercício da propriedade enquanto direito fundamental do 

homem. “É realmente estrita essa conexão entre propriedade e liberdade: a liberdade está 

em função da propriedade e esta é o alicerce da liberdade burguesa, que nesta época era 

progressista” (p. 15).  

 Jean-Jacques Rousseau, partindo do mesmo pressuposto de seus contemporâneos: da 

existência de uma condição natural do homem, da qual origina-se a necessidade da construção 

de uma esfera jurídico-política, através de um contrato, vai divergir destes, afirmando ser a 

propriedade privada a origem de todos os males, sem no entanto, propor meios para sua 

extinção. Para Rousseau, em seu estado natural os homens são livres e iguais, assim ao 

constituírem a sociedade, precisam preservar tais condições, por isso mesmo, abrindo mão de 

parte de sua soberania, para constituírem o Estado e legitimarem o governante — numa 

relação contratual —, no entanto, sem, perder a soberania “a qual pertence ao povo e só ao 

povo” (p. 18). A sociedade portanto, origina-se a partir do contrato entre os homens; e os 

governantes, segundo essa mesma perspectiva, seriam apenas “comissários do povo”, 

representantes dos seus interesses e implementadores de suas e decisões, ou numa expressão 

do autor, da “vontade geral”, sempre proferidas em assembléia com a participação de todos. 

É a democracia direta, de difícil materialização em sociedades complexas, da qual já me referi 

anteriormente. 

 A concepção liberal, aqui expressa no pensamento de Locke, e a concepção 

democrática de Rousseau, engendrarão a perspectiva liberal democrática, que, ao mesmo 

tempo em que reafirma o direito à propriedade, preconiza a ampliação da participação nos 
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processos eletivos, com o fim do voto censitário e a implantação do sufrágio universal e da 

igualdade jurídica.  

Na perspectiva liberal democrática, expressa nos pensamentos de Tocqueville e Stuart 

Mill, diante da incompatibilidade e da inexeqüividade da democracia direta — nos moldes 

rousseaunianos — nas sociedades modernas, e ainda, diante do reconhecimento e da garantia 

do Estado de alguns direitos de liberdade e de participação política, é formatado o modelo de 

democracia representativa, onde a vontade geral — como diria Rousseau — se expressará no 

direito de escolher e legitimar, pelo voto (individual, direto e secreto), seus representantes, aos 

quais cabem, em última instância, legislar e governar em seu nome. “A democracia 

representativa significa genericamente deliberações coletivas, isto é, as deliberações que 

dizem respeito à coletividade inteira são tomadas não diretamente por aqueles que fazem 

parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade” (SILVA, 1997 p. 31). 

Para Alexis de Tocqueville o problema da compatibilidade da democracia direta — 

como expressão da legitimidade do povo —, com as sociedades modernas teria sido resolvido 

no caso americano. Segundo o autor “o povo reina sobre o mundo americano, como Deus 

sobre o universo. Ele é a causa e o fim de tudo: tudo dele deriva e tudo para ele é 

reconduzido” (TOCQUEVILLE apud BOBBIO, 1996, p. 152). 

Ainda segundo Tocqueville, a democracia americana caracteriza-se por um duplo 

aspecto que fundam aquele modelo de sociabilidade: o princípio da soberania do povo e o 

fenômeno da associação. Em sua obra mais famosa “A Democracia na América”, resultante 

de longo trabalho de observação daquela sociedade, que é publicado em duas partes: a 

primeira em 1835 e a segunda em 1840, nas quais busca empreender uma minuciosa descrição 

do processo ali em curso. Assim descreve sua experiência: 

 

...admito que, na América, vi mais do que a América; procurei ali 
uma imagem da própria democracia, dos seus pendores do seu 
caráter, dos seus preconceitos, das suas paixões; desejei conhecê-la, 
ainda que fosse apenas para saber o que devemos esperar ou temer 
da parte dela (p.152). 

 

Como liberal, Tocqueville preza com demasiada importância a questão da 

compatibilização da liberdade com a igualdade. Sua preocupação fundamental acaba por 

centrar-se na identificação da existência ou não, da possibilidade de uma coexistência entre 

esses critérios e a democracia, como aquela existente nos EUA. A democracia, responsável 
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pela destruição do Antigo Regime, representaria, segundo o autor, num perigo real à 

liberdade, na medida em que, seu apelo “irresistível” à igualdade, pode conduzir ao 

questionamento do direito natural à propriedade como expressão dessa liberdade, e assim, 

convertendo-se em tirania.  

Naquela perspectiva, o processo democrático conduziria a um constante aumento da 

luta por igualdade de condições e consequentemente, ao aumento destas, pondo em risco a 

garantia da propriedade. Esse processo, segundo o autor, vai se desenvolver diversamente em 

diferentes povos, conforme suas variações culturais. É a ação política desses mesmos povos, 

que irão definir se a democracia será liberal ou tirânica. Essa tirania representa para 

Tocqueville um grande perigo que pode se efetivar de duas formas: por um lado através da 

“tirania da maioria” quando há o aparecimento de uma sociedade de massa, e por outro, 

através do surgimento de um Estado autoritário-despótico. Como a sociedade democrática 

preza mais a igualdade, com esta as pessoas se tornam mais individualistas, se desinteressam 

pela coisa pública, acabando por concordar com o governo, e, sem perceber, desembocam na 

tirania. 

Tocqueville, expressa dessa forma a crítica dos antigos à possibilidade de degeneração 

do governo dos muitos — do povo (licencioso por natureza) — contra os poucos (os ricos). 

Mas ao contrário daqueles, que negam a sua validade, busca mostrar, que esses perigos podem 

ser evitados, através da garantia de uma ativa participação política dos cidadãos na vida 

pública, aliada a mecanismos que assegurem a manutenção de instituições que dificultem o 

surgimento de um estado autoritário e mesmo de uma sociedade massificada. 

 

Para o autor, “o império moral da maioria”, pauta-se no princípio de 
que “os interesses do maior número devem ser preferidos aos do 
menos”. Preocupado com a possibilidade da “onipotência da 
maioria” impedir a expressão da liberdade das minorias e ou mesmo 
dos direitos dos indivíduos tomados isoladamente, visualiza no 
associativismo pacífico e legal da América a garantia dos cidadãos 
minoritários. Ameaçadas pela própria estrutura social democrática, 
essas minorias encontram no direito e na prática da livre associação 
o meio para combater a tirania política da maioria (ARAÚJO, 1997, 
p. 57).  

 

A liberdade para Tocqueville, é extremamente frágil, e por isso precisa ser querida e 

protegida. Já a igualdade é inevitável por ser um anseio constante da humanidade podendo 

trazer, desse modo, constantes ameaças à liberdade. Dessa forma, o autor chega a afirmar que, 
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o ideal liberal, que tem por base o princípio da liberdade da pessoa, é inconciliável com o 

ideal de igualdade, pois este busca nivelar os indivíduos retirando-lhe parte de sua própria 

liberdade, a liberdade à propriedade. Assim, “a ação política através do associativismo 

voluntário” constituir-se-ia no principal instrumento de garantia dessa minoria frente à 

maioria, colocando-o “como base da sustentação da democracia na sociedade igualitária” 

(p. 58).  

Ao propor mecanismos e instrumentos democráticos que fortaleçam o combate à 

massificação da sociedade ou à formação de governos despóticos, que leve a uma espécie de 

“servidão regulada”, entre outros procedimentos, Tocqueville destaca, de um lado, o papel 

da imprensa como o mais eficiente canal de expressão das opiniões e da pluralidade numa 

dada sociedade e, de outro, a descentralização administrativa do Estado. A preocupação aqui 

expressa “recai na necessidade de controle do Estado pela sociedade civil de maneira a 

impedir a formação de uma pesada máquina estatal com uma burocracia opressiva 

cerceadora da liberdade dos cidadãos" (p. 61). 

É neste ponto que, ainda segundo ARAÚJO, Tocqueville combate o socialismo, por 

entendê-lo como difusor de idéias políticas onde o que prevalece é o igualitarismo em 

detrimento da defesa da liberdade. O socialismo, segundo a perspectiva tocquevilliana, 

fortaleceria o poder estatal desembocando na criação de um Estado despótico no qual a 

liberdade dos cidadãos desapareceria. 

Por tanto, a democracia na perspectiva liberal, mesmo na sua versão melhorada — o 

liberalismo democrático —, guardará um limite intransponível: a preservação da liberdade 

individual expressa no direito de propriedade, configurando a democracia “como uma forma 

de vida social que se manifesta apenas no processo eleitoral, na mobilidade do poder e, 

sobretudo, em seu caráter representativo” (SILVA, 1997, p. 35). 

 

1. 3. A democracia e a cidadania numa perspectiva progressista 

 

 A alternativa democrática — ou a via democrática, como preferem alguns —, que 

emerge na modernidade, como instrumento de combate ao Antigo Regime — a partir da 

afirmação dos direitos e das liberdades individuais e que tinham como finalidade desenhar os 

alicerces da nova sociedade em construção —, adquire centralidade no debate da esquerda 

contemporânea, o eixo da discussão refere-se a sua validade ou não, enquanto instrumento 
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para a construção de uma alternativa societária que elimine as desigualdades sociais e a  

sociedade de classes. 

 O novo modelo de sociabilidade engendrado pela emergente burguesia, ao estabelecer 

a cisão entre a vida pública e a vida privada, estabelece o corte entre o Estado, onde se 

expressa o poder político e a sociedade civil, onde se cristalizam as liberdades individuais, 

consubstanciadas, entre outras, no direito à propriedade, transmitida por herança e não pela 

via democrática/parlamentar como na primeira. É na esfera do público, portanto, que vai se dá 

o exercício do poder, agora legitimado pelo voto — num primeiro momento censitário, num 

segundo momento, de caráter universal —, portanto, pela participação do povo e pela 

afirmação de sua legitimidade. A forma como esta participação vai se dá e o papel que poderá 

cumprir, frente aos desafios postos na atualidade, também estará no centro dos debates 

contemporâneos, sempre à luz da experiência histórica. 

Desde a Grécia, como vimos, a cidadania está relacionada com a participação nos 

destinos da pólís, uma participação restrita a uma parcela da sociedade, inicialmente dos 

detentores de bens de fortuna e depois ampliada a um número maior de cidadinos, no entanto, 

sempre à base da exclusão dos produtores (escravos e mentecos — os estrangeiros).  

Na modernidade, Kant, partindo do pressuposto de que, livre é aquele que não 

depende de outrem, e que tal condição aplica-se apenas àqueles que detém propriedades — 

pois os não proprietários, não encontravam-se em condições de decidirem livremente, estando 

susceptíveis a influências outras —, assim o exercício dos direitos civis (do direito de 

participação, de escolha através do voto) estaria restrito aos proprietários, os únicos capazes 

de exercerem tal direito de forma efetivamente livre e autônoma.  

 É assim que, em várias Constituições nacionais, a exemplo da primeira Constituição 

brasileira, promulgada em 25 de março de 1824 — mesmo representando um duro golpe da 

recém empossada monarquia nacional brasileira contra os liberais —, instituirão o voto 

censitário, dividindo os homens (e só os homens) em cidadãos ativos e cidadãos passivos, 

cabendo aos primeiros o direito de votar e de se candidatar aos cargos eletivos, a partir do 

critério de posse de um determinado rendimento ou de propriedade. 

 Mesmo com a posterior ampliação dos direitos políticos, consagrados pela Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirma uma série de preceitos democráticos, esta 

“eternizava o ‘inviolável direito à propriedade’.” (WELMOWICKI, 2000, p. 71). Assim, o 

conceito de igualdade, utilizado como forte argumento contra os privilégios da nobreza feudal 

é aplicado — pelo mesmo sujeito histórico que o forjou —, com um novo conteúdo em 

relação aos não proprietários, a estes é garantida a igualdade formal, o princípio de que, 
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perante à lei não existirão diferenças. O direito passará a existir enquanto direito, enquanto 

possibilidade de acesso aos bens e serviços públicos ou privados na sociedade, agora regida 

pelo capital. Conclui o autor que, 

 

os direitos do cidadão paravam no limite sagrado do direito 
individual à propriedade [...] A demonstração concreta da concepção 
burguesa de sociedade, apesar das declarações em prol da igualdade 
e da liberdade, foram as leis que buscavam impedir qualquer tipo de 
instituição que pudesse [sic] reduzir ou cercear a livre exploração do 
operário. Na Inglaterra, quando surgiram as Trade Unions [grifo do 
autor] (os primeiros sindicatos) e as greves, estes foram considerados 
uma ameaça à ordem, à liberdade e à cidadania, e punidos 
severamente com penas de prisão e repressão estatal. 

  

É assim que, para o autor, se institui os chamados direitos de cidadania enquanto um 

constructo da sociabilidade burguesa e como mecanismo de legitimação desta, tal posição 

levada a um extremo vai concluir por sua completa condenação e a conseqüente negação de 

sua validade, uma vez que, visa e serve apenas para mascarar as mazelas da sociedade. 

 

A cidadania exige um compromisso dos cidadãos com as leis vigentes, 
como a contrapartida da inclusão desses direitos na ordem legal. 
Exige em nome da defesa da extensão desses aos excluídos, uma 
defesa da ordem na qual se quer garantir a inclusão desses cidadãos 
[os grifos são do autor] (p. 67).  

 

 Nos limites do Estado liberal democrático, é possível admitir a extensão da cidadania 

ao conjunto da população, como ampliação e aplicação a todos, de todos dos direitos de 

humanidade, expresso aqui, no conceito de cidadania plena, que aproxima-se do modelo de 

Estado de Bem Estar Social. Portanto, urge levar os benefícios da social-democracia européia 

ao resto do mundo. 

 É o mesmo argumento da complexificação da sociedade que — aliado ao argumento 

das dimensões territoriais dos Estados Modernos — condenaram a democracia direta de 

Rousseau, que justificarão uma nova abordagem da democracia por parte de setores 

progressistas da sociedade, agora num outro extremo em relação à perspectiva exemplificada 

com o pensamento de WELMOWICKI.  
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A constatação de que, nas sociedades modernas, uma série de instituições e 

organizações se colocam entre o Estado e o sistema produtivo,  levaram a uma alteração na 

forma de relacionamento entre os atores sociais, agora... 

 

a governabilidade dependia muito mais do consenso do que da 
coerção. Esta não seria inteiramente abandonada, mas a obtenção da 
hegemonia por via do consenso seria o principal investimento de 
qualquer classe que quisesse liderar o processo social. Neste processo 
o Estado teria sofrido uma alteração na sua natureza, o que também 
alteraria a estratégia revolucionária. (TONET, 1997, p. 145). 
 

A nova forma de sociabilidade, inaugurada pela burguesia, que a propugnava como 

última etapa e, portanto, como o patamar máximo a ser alcançado no processo de 

desenvolvimento e evolução da humanidade, alardeada e vangloriada como uma sociedade 

perfeita e acabada, determinaria o campo e os limites, onde se dariam as relações entre os 

sujeitos sociais.  

A manutenção e o aprofundamento das desigualdades econômicas e sociais, no interior 

do modelo de sociabilidade burguês, levarão ao questionamento desta “verdade”. A partir do 

surgimento do movimento operário e, posteriormente, de outros movimentos e organizações 

populares, que levaram à formatação de uma outra perspectiva societária, onde a distribuição 

das riquezas produzidas atendesse a um critério básico: o da plena satisfação das necessidades 

de todos, o que pressupõe a eliminação da propriedade privada. Quanto a esse aspecto, parece 

não haver dúvidas entre as diferentes posições teóricas no campo da esquerda, as diferenças se 

expressam com maior nitidez quanto aos caminhos a ser seguido — frente à complexidade 

que a realidade atual nos apresenta — para alcançar aquele fim estratégico.  

 É assim que, diante da emergência das lutas e dos movimentos sociais, o conceito de 

sociedade civil, originariamente, compreendido por Marx como a sociedade burguesa, passa 

por uma redefinição, compreendida agora, segundo TONET (1997), como “conjunto dos 

organismos não estatais criados pelos indivíduos para lutar por seus interesses e direitos”. 

Ainda segundo o autor, como conseqüência imediata dessa reinterpretação dos conceitos 

marxistas, a oposição fundamental desloca-se do interior da sociedade civil para as relações 

entre esta e o Estado, desloca-se da esfera da emancipação humana para a esfera da 

emancipação política.  

 Deriva desse movimento, a necessidade de uma redefinição nos instrumentos e formas 

de lutas da sociedade, a esse respeito nos fala Carlos Nelson Coutinho,  
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A complexidade das sociedades modernas, entre as quais se inclui a 
brasileira, impõe uma concepção “processual” de revolução: a 
“mudança política radical pode e deve ser obtida através de um 
conjunto sistemático de reformas de estruturas, numa estratégia que 
poderia ser definida como “reformismo revolucionário”. As reformas 
são hoje o caminho [os grifos são meus] da revolução, e não uma das 
formas alternativas de luta (1992, p. 17). 

 

 Afirma o autor que “o Estado capitalista se ampliou”, não se constituindo mais num 

“simples ‘comitê da burguesia’,” naqueles Estados onde a sociedade civil se desenvolveu, 

ampliando e diversificando a participação da sociedade na política, as lutas por 

transformações sociais radicais travam-se no âmbito da sociedade civil e não mais a partir do 

assalto revolucionário. Em um texto anterior COUTINHO (1980), já afirmara a tese da 

prevalência da via democrática nas sociedades ocidentais, citando Enrico Berlinguer, 

secretário-geral do então Partido Comunista Italiano (PCI), numa declaração proferida quando 

das solenidades alusivas às comemorações dos sessenta anos da Revolução de Outubro na 

União Soviética: “a democracia é hoje não apenas o terreno no qual o adversário de classe é 

obrigado a retroceder mas é também o valor historicamente universal sobre o qual funda 

uma original sociedade socialista” (p. 20). 

 Tal declaração é alvo de duras críticas de MORAES (2001) 

 

Notemos, desde logo, que o mero reconhecimento de que a 
democracia envolve valores políticos,, éticos e jurídicos, não suscita 
questionamentos. Só os céticos e os cínicos não aderem a valores. [...] 
A falácia de Berlinguer não decorre, pois, de ter assumido valores, 
mas de ter confundido, num mesmo enunciado doutrinário, o 
conteúdo histórico-objetivo da democracia com uma profissão de fé 
ético-política, deixando ambiguamente na sombra a natureza da 
conexão entre o fato que pretende constatar e o valor que pretende 
defender (p. 11). 

  

 É a partir da perspectiva para qual aponta Berlinguer, que se vale COUTINHO — em 

dois diferentes textos (1980 e 1992) —, para conceber a democracia, antes considerada um 

valor individual, próprio do individualismo burguês, como um valor universal, para daí 

engendrar as transformações radicais da sociedade, pela via da institucionalidade,  

 

...na conquista, pelas forças progressistas, da hegemonia na nova 
sociedade civil e também no interior dos aparelhos do Estado, de 
modo a colocar este último a serviço de uma mudança social radical. 
Tudo dentro da lei e da ordem. Seria um processo lento, gradual e, 
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para muitos, pacífico, no qual iriam sendo gestadas, no interior da 
sociedade burguesa, tanto novas formas econômicas quanto novas 
formas de governo, de caráter socialista, que fariam pender a balança 
majoritária para o lado do socialismo. 
[...] Teria sido essa estratégia comunicada aos detentores do capital e 
teriam eles concordado com a supressão democrática dos seus 
interesses?  (TONET, 1997, p. 147). 

 

 Ao contrário do liberalismo, para o qual o conceito de cidadania tem por finalidade, 

não abolir as desigualdades sociais, porque estas simplesmente não podem ser abolidas, mas 

amortecer, equilibrar tais desigualdades, a perspectiva da chamada esquerda democrática, 

segundo TONET, visa a sua superação, no entanto, ao afirmar a democracia como o caminho 

e não um dos caminhos para a construção de uma nova sociabilidade, onde o homem seja 

plenamente livre, além de situar-se no campo da aposta, da possibilidade, se tal caminho não 

resultar nos fins desejados, não haverá outro caminho, a nós restará a resignação e a aceitação 

do fim da história. 

 As duras críticas de TONET, à chamada esquerda democrática, no entanto, não 

significa a sua completa negação à democracia, ao contrário, o autor afirma a validade da 

participação da sociedade nesses mecanismos formuladores e gestores das políticas sociais, 

como também a necessidade e a importância da luta pela conquista de direitos, como 

mecanismos que levam à mobilização a partir de interesses comuns, podendo conduzir à 

necessidade da organização desses mesmos setores, tais mecanismos podem possibilitar o 

acesso a informações e ao conhecimento da lógica de funcionamento das relações sociais, ao 

contato e ao domínio de informações antes inalcançáveis, ao desvelamento das relações de 

exploração e da natureza própria do Estado, conduzindo à consciência da necessidade de sua 

superação. 

O eixo das críticas de TONET, fundamenta-se no fato de que, a luta por direitos e por  

cidadania, como elementos constitutivos das lutas democráticas, inserem-se na esfera da 

emancipação política e não na esfera da emancipação humana, e aquela segundo MARX (s/d), 

estaria limitada ao contexto da sociabilidade capitalista.  

  

Não há dúvida de que a emancipação política representa um grande 
progresso. Embora não seja a última etapa da emancipação humana 
em geral, ela se caracteriza como a derradeira etapa da emancipação 
humana dentro [grifo do autor] do contexto do mundo atual. É óbvio 
que nos referimos à emancipação real, à emancipação prática (p. 28). 
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Não me incluo no amplo e confortável leque dos que acreditam na democracia, como 

horizonte máximo a ser alcançado ou como único meio para a construção de uma nova forma 

de sociabilidade, onde as desigualdades serão suprimidas e o homem viverá plenamente livre, 

perspectiva essa que hegemoniza hoje, a esquerda brasileira e mundial. Neste aspecto 

concordo com TONET (1997 e 2001), entendo que o aprofundamento da luta por mecanismos 

que ampliem a participação da sociedade na esfera da política e por conquistas e ampliação de 

direitos é de fundamental importância numa sociedade marcada por imensas desigualdades 

sociais, fortalecendo o processo de participação e intervenção dos homens na sociedade, 

contribuindo assim, para a sua auto organização, para a construção da cidadania e para o 

aprofundamento da democracia, que apesar de limitada aos marcos do atual modelo 

societário, tem um importante papel a cumprir, na medida em, que possibilita esses espaços de 

intervenção e de organização da sociedade na luta pela garantia, efetivação e ampliação de 

seus direitos e à crítica a essa mesma condição de desigualdade. 

 

 

1. 4. A Democracia no Brasil 

 

A democracia é um dos problemas que estão no centro das controvérsias e lutas 

políticas nos países capitalistas do mundo e, em especial, da América Latina. O Brasil, forjado 

sob a égide da dependência e da subserviência às potências estrangeiras, engendrará uma 

cultura política interna, marcada também por estas mesmas características. No entanto, o ideal 

de liberdade, expresso na resistência indígena à expropriação de suas terras e as mobilizações 

na atualidade por sua reconquista; a luta armada ou não, empreendida contra a escravidão 

africana e sua continuidade, no sentido de combater os preconceitos e o racismo e, ao mesmo 

tempo, de reafirmação de sua identidade cultural; as sublevações regionais, algumas de 

caráter oligárquico, outras de perfil claramente popular, insurreicional e libertária, contra a 

opressão e exploração dos setores dominantes; a resistência e a luta operária e dos 

trabalhadores de modo geral, pela instituição e, depois, pala ampliação dos direitos 

trabalhistas, pela melhoria das condições devida e contra a exploração do trabalho; a luta e a 

resistência desses trabalhadores, de estudantes, de setores da Igreja Católica, de artistas e da 

intelectualidade progressista nas campanhas pelo fim da ditadura militar na década de 80, 

demonstram claramente que esse povo não é pacifista e ordeiro, no sentido de resignar-se 

frente à opressão e à exploração brutal a que foram submetidos em cada momento histórico. 
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A longa experiência sob governos autoritários e discricionários a que as sociedades 

brasileira e sulamericana de modo geral foram submetidas, conformaram e consolidaram a 

democracia, como alternativa à tirania. No entanto, a democracia, mais especificamente, no 

caso brasileiro, sofrerá alguns impasses a sua consolidação. Engendrou-se a democracia a 

partir de um processo “lento e gradual”, sem que, no entanto, fossem desmontados os 

aparatos estatais organizados pela ditadura. Buscou-se desta forma, restabelecer a democracia 

de forma pacífica, sem pôr em risco o modelo econômico herdado dos militares. Protela-se, o 

quanto é possível, qualquer medida destinada às reformas sociais. Assegurando acordos e 

compromissos, anteriormente firmados com a burguesia imperialista, com as agências 

governamentais norte-americanas e com as empresas multinacionais. Aos poucos, os setores 

conservadores e liberais da burguesia nacional que integram “as oposições democráticas”, 

entram em conciliação com os aliados e ideólogos do antigo sistema. Pondo sob controle, a 

chamada transição para o processo democrático, seguro, limitado e em conformidade com os 

interesses daqueles mesmos setores que serviram de base à tirania e que permanecerão mais 

ou menos intocados no tempo da "democracia".  

As forças democráticas não foram suficientemente fortes para derrotar as ditaduras. 

Isso quer dizer que as conquistas democráticas se revelam limitadas e débeis. Tratou-se de 

reduzir a participação social à inserção particular de cada indivíduo, nos benefícios do 

consumo e da especulação financeira.  

Em 1984, com a derrota da campanha pelas “Diretas Já”, a passagem definitiva para a 

democracia se fez pelo alto, os militares saem da linha de frente das responsabilidades, 

deixando o poder em mãos confiáveis. As conquistas da nova ordem democrática, na maioria 

das vezes, vão estar restritas a alguns setores sociais das grandes cidades. No meio rural, 

ainda irá  predominar o coronelismo sob a velha concepção patrimonialista do exercício do 

poder. À medida que o poder estatal parece tornar-se distante, o poder privado sobreviverá, 

como uma herança cultural viva e perniciosa na contemporaneidade.  

O Estado de Direito configura-se, portanto, no direito do mais forte que recobre uma 

realidade nacional atravessada por desigualdades e contradições sociais. Os mecanismos 

democráticos são organizados, administrados e controlados em face aos interesses 

predominantes no mundo capitalista, cuja liberdade para o capital circular, controlado apenas 

pela “mão invisível do mercado”, é a condição básica que convém a seus interesses. 

Nesse contexto, o povo não pode alcançar e consolidar as conquistas reais de forma 

permanente. Ainda mais, num modelo de sociabilidade influenciado por uma cultura 

antidemocrática e autoritária que insistia na idéia de que a sociedade era incapaz de gerir-se e, 
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portanto, o Estado deveria ser forte e tutelador, a cidadania, gestada em tais condições, tende a 

ser precária, restrita ao aspecto eleitoral e os movimentos populares e sociais, que se 

organizam em torno de reivindicações de acesso à terra, a melhores salários, à saúde e à 

educação, quando intensificam suas lutas, passam a ser considerados como agitadores e 

perturbadores da ordem pública. 

Considero que não há plena democracia num país que se desenvolveu à base da 

dependência e que conformou tal característica como expressão das relações dominantes entre 

o Estado, enquanto representante do setor economicamente privilegiado e a população, 

gerando um tipo de sociabilidade que se forjou sob o manto protetor do clientelismo e do 

paternalismo, da sujeição consentida de grande parcela da população em troca dos favores e 

das benesses como moeda corrente na relações políticas, sobre a qual tratarei no capítulo III. 

No nosso país, o povo não percebe o voto como uma forma de controle e exercício do 

poder. Na realidade, o voto configura-se mais como uma "cidadania concedida" e que em 

grande medida será utilizado como retribuição aos benefícios auferidos, ou mesmo 

prometidos.  

O conceito de igualdade social de Tocqueville significa igualdade de condições, ou 

seja, a oportunidade para um indivíduo ser tratado como tal pelos outros. Esse conceito, 

permanece como um pré-requisito para a igualdade política dos cidadãos nas sociedades 

modernas. Entretanto, esta condição mínima da democracia liberal, está ausente tanto no 

Brasil como em outros países da América Latina, nestes países, portanto, mesmo a cidadania 

numa perspectiva liberal democrática encontra dificuldades de se afirmar.  
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CAPÍTULO II 
A participação popular na gestão das políticas públicas  

 

2. 1. O esgotamento do Welfare State e o recrudescimento das lutas sociais 

 

A retomada das mobilizações sociais que marcaram a história brasileira em finais da 

década de setenta e início da década de oitenta, ocorreram num mesmo período de agravamento 

da crise do capitalismo em escala mundial e que resultou no esgotamento do modelo econômico 

conhecido como Welfare State. 

A crise econômica mundial verificada naquele período, colocou em xeque o Estado de 

bem estar social, criando um terreno favorável ao recrudescimento de um discurso contra o 

intervencionismo estatal iniciado ainda na década de quarenta por F. Hayek. Segundo este apud 

ANDERSON (1995, p. 10), o Estado por sua excessiva intervenção, impedia e limitava a 

liberdade e a capacidade de crescimento dos agentes econômicos, fruto, segundo ele, da atuação 

“perniciosa” dos sindicatos e do sindicalismo como um todo, em suas ações que buscavam o 

crescimento dos ganhos salariais e o incremento da política “parasitária” do Estado com seus 

benefícios sociais. 

 O esgotamento da alternativa econômica implementada pela social-democracia européia e 

a crise que faz ruir o “muro de Berlim”  evento que passou a simbolizar a derrocada do 

chamado socialismo real, e que junto com ele estremece, pelo menos momentaneamente, a 

perspectiva de uma alternativa de sociabilidade assentada na plena satisfação das necessidades 

humanas, com o fim da apropriação privada da riqueza socialmente produzida, geradora das 

desigualdades econômicas fundada na exploração do homem pelo homem , abrem uma larga 

avenida para a ressurreição as velhas teses liberais de desmonte do Estado, agora batizadas de 

neoliberalismo, que fundado nos mesmos pressupostos, propõe uma redução máxima da 

intervenção estatal na economia nacional e sua atuação no campo social enquanto instância 

responsável pela ampliação e  implementação de políticas sociais que assegurem a conquista e 

universalização dos direitos sociais.  

Consequentemente, frente à grave crise econômica e à alternativa liberalizante calcada em 

forte pressão dos agentes econômicos no sentido de limitar a intervenção estatal na economia, 
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enquanto colocava na ordem do dia, para os movimentos sociais organizados na Europa, a luta 

pela manutenção das conquistas sociais advindas das políticas do Welfare State, no Brasil, o 

quadro vai se caracterizar, no mesmo período histórico, pela busca da consolidação das precárias 

conquistas no campo dos serviços e dos benefícios sociais, oxigenada pela retomada das lutas 

populares no final dos anos setenta e que seria intensificada na década seguinte. 

Claro está que discutir as lutas sociais e as formas de organização da sociedade brasileira, 

na atualidade, pressupõe, a compreensão das transformações sócio-econômicas que se processam 

em escala mundial dentro do processo de reestruturação da acumulação do capital, agora, 

plenamente globalizado, numa nova conformação que CASTELLS denomina “sociedade em 

rede”, e que encontra eco em importantes setores da intelectualidade brasileira. Segundo 

YASBEK (1998, p. 51), na sociedade global, “não há fronteiras o capital desterritorializa-se, 

autonomiza-se numa articulação supra nacional, em uma estrutura de poder cuidadosa e bem 

construída, onde a dominação é anônima, difusa, virtual”.   

Num quadro de ofensiva dos ideais neoliberalizante e globalizante da economia e a 

reestruturação produtiva daí advinda, resulta, consequentemente, em profundas transformações 

ao mundo do trabalho,3 com clara desvantagem para os movimentos e organizações sociais. A 

política de desregulamentação, privatização e terceirização dos serviços e bens públicos, tem 

levado, não só ao aumento das taxas de desemprego, mas também à precarização das relações e 

condições de trabalho, enfraquecendo o poder de mobilização e reação dos sindicatos que 

entraram, a partir da década de 90, numa fase defensiva, desacelerando as lutas pela ampliação 

dos direitos sociais reduzindo quantitativa e qualitivamente as greves como alternativa de pressão 

e centrando suas lutas na defesa da manutenção dos direitos já existentes e, no limite, na defesa 

da manutenção dos níveis de emprego.  

                                                           
3 Sobre essa discussão ver ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as transformações as 

metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 6ª ed. – São Paulo: Cortez; Campinas, SP: editora da 

Universidade Estadual de Campinas, 1999; uma consistente fundamentação teórica sobre o conceito e estrutura 

ontológica do trabalho, podemos encontrar em BERTOLDO, Maria Edna de Lima. A Relação Trabalho E Educação 

Na Perspectiva Da Ontologia Marxiana. Marília, 2002 (Tese de Doutorado em Filosofia – Faculdade de Filosofia e 

Ciências de Marília da Universidade Estadual Paulista). 
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Mesmo desfavorável para os setores populares, tal quadro não representa uma vitória 

definitiva do velho e renovado liberalismo, segundo ANDERSON (1995), o propagado triunfo do 

neoliberalismo nos aspectos político e ideológico, expresso no reduzido poder de barganha dos 

sindicatos e na crença de que seu ideário permaneceria por muito tempo, não conseguiu lograr o 

mesmo êxito esperado no aspecto econômico, a pretendida revitalização do capitalismo não 

vingou, como podemos constatar nos medíocres índices de crescimento econômico que, segundo 

o autor mantiveram-se “numa curva decrescente de 5,5% nos anos 60, de 3,6% nos anos 70 e de 

2,9% na década de 80” ( p. 15), concluindo que o grande mérito do neoliberalismo para os anos 

90 consistiu na elevação dos níveis de desigualdades sociais e, consequentemente, na promoção 

de uma redistribuição de renda num sentido inverso, em favor dos mais ricos, acirrando, 

consequentemente, as tensões e os conflitos sociais. Especialmente no caso brasileiro, seus 

resultados mostraram-se desastrosos para uma parcela significativa da sociedade, corroborando 

com essa leitura, nos afirma RAICHELIS: 

 

As conseqüências da implementação do ideário neoliberal nas sociedades 
que como a brasileira vivem o impasse da consolidação democrática, do 
frágil enraizamento da cidadania e das dificuldades históricas de sua 
universalização para a maioria da população, expressam-se pelo 
acirramento das desigualdades, encolhimento dos direitos sociais e 
trabalhistas, aprofundamento dos níveis de pobreza e exclusão social, 
aumento da violência, agravamento sem precedentes da crise social que, 
iniciada nos anos 80, aprofunda-se amplamente na década de 90 (2001, 
p. 60). 

 

Também contrapondo-se a uma visão ufanista que reflete o êxito político-ideológico 

neoliberal e a afirmativa de que, frente à crise dos movimentos sociais e sua desmobilização, e a 

implementação do ideário desestatizante não existe alternativas. Gohn (1998), vai afirmar que a 

luta social não morre, ao contrário, ela se apresenta historicamente de várias formas, 

constituindo-se, os movimentos sociais numa expressão dessas lutas nos anos noventa.  

Comungando com a perspectiva de CASTELLS na compreensão de “movimento social” 

como “ações coletivas propositivas” e frente ao quadro de crise e de desmobilização verificado 

na atualidade, a autora afirma que, as lutas nos anos noventa vão se expressar de outras formas, 

fundadas, principalmente, no discurso da solidariedade e em questões e temáticas mais 
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complexas, que extrapolam o conceito de luta de classes. Tal constatação, ainda segundo a 

autora, seria facilmente verificada na emergência de mobilizações que envolvem questões e 

temáticas raciais, de religião, de sexo e de gênero, culturais e ecológicas e, ainda, questões e 

mobilizações de caráter humanitário, contra os crimes de tortura verificados nos quatro cantos do 

planeta, nas lutas e ainda, nas manifestações contra a violência de modo geral ou cometidas 

contra a mulher, contra a criança e contra os homossexuais de modo específico, bem como as 

ações que visam o combate à fome e à miséria, além das campanhas de solidariedade em geral.  

Num texto anterior, referindo-se aos conflitos agrários GOHN (1994), constata realidades 

contraditórias que se expressam entre as práticas dos movimentos sociais urbanos e rurais. No 

que se refere ao movimento social rural, que tem sua expressão máxima, na atualidade, no 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (maior movimento social em atuação 

hoje no Brasil e, possivelmente, também na América Latina), percebemos a exacerbação das lutas 

pela reforma agrária, com um alto grau de conflitualidade, que tem levado à mortes e denúncias 

de violência física nos processos de desocupação de áreas, implementadas pelo Estado através de 

seus aparelhos de repressão a serviço da “defesa do livre direito à propriedade privada” da 

burguesia nacional e multinacional.4  

Diferentemente no meio urbano, as alternativas conselheristas de modo geral estariam, 

segundo a autora, em seu texto mais recente (GOHN, 2001), inseridas numa mesma perspectiva, 

enquanto ações e intervenções coletivas de caráter propositivo, emergindo na sociedade brasileira 

a partir da década de 1980, e “definida, naquele período, como esforços organizados para 

aumentar o controle sobre os recursos e as instituições que controlavam a vida em sociedade” 

(p. 50). 

 Numa outra perspectiva, TONET (1997 e 2001), afirma que mesmo fragmentada e 

centrada em interesses específicos, as diferentes formas de mobilizações sociais expressam e têm 

como fundamento as desigualdades geradas por um modelo econômico centrado na apropriação e 

na acumulação privada das riquezas socialmente produzidas e configuram-se, de forma mais 

direta, como expressão da luta de classes. 

                                                           
4 Sobre o MST e a questão agrária no país ver: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – 
MST. Gênese e desenvolvimento do MST. O Caderno de formação nº 30 e ____. Reforma Agrária: por um país sem 
latifúndio – Textos para debate do 4º Congresso Nacional do MST. 
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2. 2. Os Conselhos gestores das Políticas Sociais  

 

No Brasil o debate sobre as chamadas “novas formas coletivas propositivas”, reflete um 

novo caráter que adquirem as lutas sociais  antes centradas no protesto e na contestação, agora 

na conquista de espaços de formatação/implementação/fiscalização das políticas públicas , que 

se desenha a partir da perspectiva democratizante e descentralizante, resultante do quadro político 

dos anos 80, que é profundamente marcado pela intensificação dos debates provocados pela 

ampliação da resistência contra a ditadura militar e pela perspectiva da construção de um “Estado 

Democrático de Direito”, esse processo assinalado por grandes momentos da história recente do 

Brasil como a retomada das grandes mobilizações de massa, iniciada com a campanha pela 

Anistia, “ampla geral e irrestrita” objetivando restabelecer os direitos políticos de todas as 

lideranças políticas e personalidades do universo artístico e intelectual brasileiro, perseguidas 

pelos governos discricionários que se instalaram no país a partir de 1964. Outro importante 

momento configurou-se com a campanha das “Diretas Já”, culminando, nos momentos 

subsequentes, com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, responsável pela 

elaboração da nova Carta Magna  promulgada em 5 de outubro de 1988 , que inaugura uma 

nova ordem político-institucional no país e ainda, pelas eleições diretas para presidente da 

República realizadas em 1989. 

Tais acontecimentos, formatam um mesmo processo que irá encetar uma nova fase da 

história brasileira, com a retomada das manifestações e mobilizações populares, agora centrada 

no discurso da democratização do Estado como antítese ao Estado autoritário implantado a partir 

de 1964. A emergência da participação social nas instâncias decisórias responsáveis pela 

definição, implementação e fiscalização das políticas sociais no país inserem-se nesta lógica. 

Nessa estratégia participativa a via “conselherista” aponta para “as suas possibilidades no 

sentido da ampliação do controle da sociedade sobre o Estado; alerta-se para a necessidade da 

democratização do acesso às informações; registra-se a demanda pela igualdade de condições à 

participação para todos os membros dos conselhos [agora deliberativos]” (GOHN, 2001, p. 8). 

E mais adiante, complementa: “O povo, os excluídos dos círculos do poder dominante, 

eram os agentes e os atores básicos da participação popular. [...] O fim do regime militar e a 
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volta das eleições livres, com legítimos representantes da sociedade civil, eram os objetivos 

centrais de todas as ações” ( p. 50). 

Ainda segundo a autora, durante toda a década de 80 o debate sobre a participação 

transformar-se-á em “jargão popular”, sendo apropriado pelos discursos políticos conservadores 

servindo de “referência obrigatória a todo plano, projeto ou política governamental como 

sinônimo de descentralização, em oposição à centralização dos regimens militares”( p. 55). 

A nova Constituição brasileira promulgada em 1988, inaugura assim, um novo tempo, 

profundamente marcada por essa onda democratizante das instituições públicas, impulsionada por 

um enorme sentimento anti-autoritarismo, o novo texto constitucional, mesmo criticado por 

setores progressistas da sociedade, insatisfeitos com seus limites,5 irá consolidar, entre outras 

conquistas, diferentes formas e instrumentos de democracia direta, tais como: o Plebiscito e o 

Referendo Popular, consagrando a soberania popular exercida através do sufrágio universal,6 

como mecanismos de legitimação da sociedade, que passa a opinar e decidir sobre questões e 

temáticas relevantes para o conjunto da população. Nessa direção, o texto constitucional  

sacramenta “Todo o poder emana do povo que o exerce [indiretamente] por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição [grifo meu]”.7 Insere-se 

ainda, neste mesmo princípio a possibilidade de formulação de Projetos de Lei a partir da 

iniciativa da população ou de suas organizações sociais, garantida a sua tramitação nas Casas 

legislativas. 

A instituição e regulamentação dos Conselhos de gestão setorial das políticas sociais, 

como expressão dessa nova realidade, crava na Constituição de 1988 em seu TÍTULO VIII, que 

trata DA ORDEM SOCIAL, as formas de participação da comunidade “na formulação das 

políticas e no controle das ações” nas áreas da Seguridade Social (Capitulo II, Seção I, Art.194, 

inciso VII); da Saúde (Capitulo II, Seção II, Art.198, inciso III); da Assistência Social (Capitulo 

                                                           
5 O texto constitucional promulgado em 1988, reflete a própria contradição da sociedade, avançando em alguns 
tópicos, mantendo ou retroagindo em outros. Especificamente quanto à Educação, o embate centrará na temática do 
financiamento e da forma de gestão, confrontando os defensores da escola pública, organizados num Fórum Nacional 
de um lado e do outro, os setores ligados à escola privada, apresentando o texto constitucional, ao final, um resultado 
mais próximo às propostas dos primeiros.  
 
6 BRASIL, Constituição da República Federativa do. Artigo 14, Capitulo IV: Dos Direitos Políticos.  
 
7 Idem, Artigo 1º, Parágrafo único. 
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II, Seção IV, Art. 204, inciso II); e da Educação (Capitulo III, Seção I, Art. 206, inciso VI), 

assegura também, na sua composição a participação paritária do conjunto de seus membros, 

originários de todos os setores e/ou categorias interessadas na questão, bem como a definição de 

sua natureza deliberativa como forma de garantir o efetivo controle da população sobre a 

execução das políticas sociais. 

“Especificamente no que diz respeito ao planejamento municipal, a Constituição Federal 

estabelece o princípio da ‘Colaboração das entidades da sociedade civil no Planejamento 

Municipal’ (art. 29)” (DE LA MORA, 1996, p. 271). 

Recentemente aprovado, o Estatuto da Cidade estende o princípio da participação social 

para todo o conjunto de políticas urbanas: política fundiária, regularização da posse da terra, uso 

e ocupação do solo, proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural, transportes, habitação, 

saneamento e, em fim, a qualquer programa que contribua para a melhoria das condições de 

habitabilidade da população. Tal avanço no campo formal, depois de longos anos de debate 

parlamentar, resultou de intensas mobilizações de diversos setores sociais: Centrais de 

movimentos populares, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, organismos de classe como o 

Instituto de Arquitetos do Brasil, Associações científicas e universitárias, entre outras. 

Segundo STEIN (2001, p. 79), “Após a Constituição de 88, vários Conselhos de 

representação descentralizada e paritária foram criados, cobrindo diferentes setores da política 

social, e outros, já vigentes [à época — a exemplo dos Conselhos de Educação nos três níveis de 

governo], sofreram atualizações”, passaram de organismos participativo com caráter consultivo 

e composição não representativa — uma vez que eram escolhidos pelo titular da pasta entre 

pessoas de notório saber —, para representações sociais de caráter eletivo e deliberativo, 

ampliando-se ainda, no caso da Educação às unidades de ensino, com a criação e 

institucionalização dos Conselhos Escolares.  

Depois da promulgação da nova Carta portanto, todo o ordenamento jurídico teve que ser 

reformulado ou simplesmente criado, para adequar-se à nova realidade política pós-ditadura. 

Assim, são os novos diplomas legais que passarão a delimitar, precisar e complementar a Carta 

Magna. No campo das Políticas Públicas estes diplomas legais são: o Estatuto da Criança e do 

adolescente (Lei nº 8.064/90), da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), Lei Orgânica da 
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Assistência Social, (Lei nº 8.742/93), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e, 

por último, o anteriormente citado, Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001). 

Para RAICHELIS (2001, p. 62) os Conselhos emergem como um constructo institucional 

que se opõe à histórica tendência clientelista, patrimonialista e autoritária do Estado brasileiro. 

Tal posição não significa para a autora, que exista um consenso formado sobre o significado 

político desses conselhos e as conseqüências de sua institucionalização, essas questões continuam 

despertando questionamentos quanto à oportunidade, à validade e os efeitos políticos dessa 

participação popular nesses espaços institucionais.8  

A despeito dessa polêmica, os Conselhos se constituem, ainda na opinião da autora, em 

importantes canais de participação coletiva e de criação de novas relações políticas entre 

governos e cidadãos e, principalmente, de construção de um processo de intervenção permanente, 

na medida em que objetiva-se com a ampliação da participação nesses espaços  além de propor 

alternativas de políticas públicas , “criar espaços de debates públicos, estabelecer mecanismos 

de negociação e pactuação, penetrar na lógica burocrática estatal para transformá-la [grifo 

meu] e, exercer o controle socializado das ações e deliberações governamentais” (RAICHELIS, 

2001, p. 62). 

 Quanto à criação dessas novas relações entre governos e cidadãos, De La Mora (1996), 

afirma que estas decorreram do processo de redemocratização que a sociedade brasileira 

vivenciou a partir dos anos 80, o autor nos oferece uma sistematização dessas formas 

preexistentes de relações entre Estado e Sociedade ordenando-as em cinco tipos distintos, que 

passo a descrevê-los sucintamente:  

A “Primeira forma de relacionamento numa sociedade plural”, se caracterizaria pela 

desigualdade, essa perspectiva parte do pressuposto de que “a sociedade é composta por grupos, 

categorias e classes sociais” (p. 261-262), com interesses econômicos antagônicos e níveis 

diferenciados de acesso aos bens de consumo e de satisfação das necessidades elementares. Tais 

diferenças determinariam a condução das Políticas Públicas para a reprodução dessa desigualdade 

e para a sua legitimação;  

                                                           
8 Retomarei essa questão mais adiante, quando for tratar do meu objeto de estudo. 
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A “Segunda forma”, associa a desigualdade econômica à desigualdade e à injustiça fiscal, 

que, de modo geral, isenta o grande capital e tributa os assalariados, colocando os beneficiários 

das Políticas Públicas em situação de exclusão;  

A “Terceira forma”, se caracterizaria pela tomada de consciência, de parcelas da 

sociedade, do nível de exploração e exclusão a que estão submetidos e da possibilidade de se 

organizarem para intervir nessa realidade numa perspectiva de conquista e de preservação de 

direitos. “Surgem assim os movimentos sociais, que denunciam, protestam, reivindicam, 

solicitam ou exigem o atendimento de suas necessidades” (DE LA MORA, 1996, p. 264). No 

entanto, tais movimentos, ainda segundo o autor, têm, dialeticamente, na força e legitimidade de 

suas lideranças por um lado, e por outro, no conseqüente envolvimento, cada vez maior, dessas 

lideranças com os canais de negociação institucionais, o distanciamento da base que os 

fortaleceram e os legitimaram, levando-os ao enfraquecimento. Ou ainda, levando “a cooptação 

pura e simplesmente das lideranças populares pelos representantes do poder local reforçando a 

perda de força e de legitimidade”(p. 265); 

Na “Quarta forma de relacionamento entre governo e cidadãos”, os movimentos sociais 

assumem o papel de prestadores dos serviços públicos, buscando saídas comunitárias e 

alternativas à ineficiência e à ineficácia do Estado, objetivando complementar e ampliar o acesso 

aos serviços básicos. No entanto, tais formas não são puras, “a maior parte das organizações 

populares, mesmo as mais reivindicativas desenvolvem alguma ação comunitária e, mesmo as 

entidades mais assistencialistas, desenvolvem ações de pressão” (DE LA MORA, 1996, p. 266), 

essas últimas, em larga medida, centram-se no objetivo de garantir pleno financiamento de suas 

ações assistenciais, que seriam, em última instância, de responsabilidade exclusiva do poder 

público. E, finalmente;  

A “Quinta forma”, que emerge, segundo o autor, como síntese das formas anteriores, e 

expressa uma postura progressista é resultante do processo de redemocratização da sociedade 

brasileira e funda-se “na participação, na gestão das políticas públicas através da formulação, 

normatização e controle das ações das Políticas Públicas, sejam elas promovidas pelo governo, 

pela iniciativa privada ou ainda pelas organizações comunitárias” (p. 271). Trata-se da 

consagração, como princípio constitucional da gestão democrática das políticas sociais enquanto 

espaço de participação da sociedade na elaboração, execução e fiscalização das Políticas 
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Públicas, entendida aqui como importante mecanismo de preservação, conquista e ampliação de 

Direitos numa perspectiva de superação da atual forma de sociabilidade fundada nas 

desigualdades a partir da institucionalidade, posição essa, como afirmei, predominante na 

intelectualidade progressista brasileira.  

Ao contrário dos Conselhos de natureza consultiva aos quais competia apenas apreciar, 

opinar, assessorar, discutir e no limite sugerir ações e encaminhamentos à esfera pública 

competente — sem que esta tivesse a obrigatoriedade de acatá-las —, os Conselhos de natureza 

deliberativa, dentre os quais, o Conselho de Educação e o Conselho Escolar, além das funções 

anteriormente relacionadas, compete-lhes ainda, deliberar e eleger prioridades, tendo poder de 

decisão sobre um extenso leque de questões relacionadas tanto a definição do projeto político 

pedagógico da escola, quanto a administração e aplicação de recursos destinados a unidade 

educacional, acompanhando a efetivação das resoluções e fiscalizando a correta aplicação dos 

recursos materiais e financeiros da e na instituição escolar. 

Portanto, como vimos, o Conselho, pós-Constituição de 88, com o avanço qualitativo na 

redefinição de sua natureza (agora deliberativa), constitui-se num importante instrumento de 

participação coletiva e de controle social das políticas sociais, “permitindo a superação de 

práticas individualistas e grupistas, favorecendo o associativismo, a proliferação de idéias, as 

representações, a expressão do pensamento crítico”(COSTA, 2000, p. 78). Podendo ainda, 

contribuir para a organização e conscientização política da comunidade, formando novas 

lideranças políticas comprometidas com os interesses das classes subalternas. “O Conselho de 

natureza deliberativa é o que melhor pode contribuir, ativa e efetivamente, para que a 

democratização e a autonomia da escola sejam alcançadas” (ANTUNES, 2002 p. 24). 

 

Participando dos órgãos colegiados, os seus membros exercitam o poder, 
apreendem seus processos e mecanismos, conhecem suas possibilidades e 
limites e, sobretudo aprendem a conviver com as diferenças, sem 
renunciar à diferença, mas acatando a vontade da maioria e respeitando 
as peculiaridades das minorias. Isto é a base comportamento 
democrático (DE LA MORA, 1996, p. 277-278). 
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2. 3. A Gestão Democrática da Educação 

 

A Educação em particular, enquanto política pública, é afirmada como prioridade por 

parte de lideranças e autoridades políticas de todas as matizes ideológicas. É elencanda como 

ação fundamental de administrações públicas, em todas as esferas de poder, que propugnam a 

necessidade de garantir o acesso e a permanência na escola, assegurando também, a qualidade do 

ensino público oferecido à população.  

No entanto, a despeito e ao largo dos discursos, a realidade, visivelmente predominante, 

reflete o descaso a que a educação vem sendo relegada ao longo dos anos: são estruturas físicas 

inadequadas, sem manutenção e conservação; são professores desmotivados, mal remunerados 

que correm de uma escola para outra, numa estafante e desumana tripla jornada de trabalho, 

necessária para complementar sua renda familiar, e que, por conseqüência, impede o profissional 

de se atualizar, refletir e aprimorar sua prática docente. 

As causas para essa dessintonia entre discurso e prática, entre propósitos propagados e a 

materialização destes, tem preocupado e norteado o trabalho de inúmeros estudiosos, defensores 

da efetiva universalização de uma educação pública e de qualidade em todos os níveis.  

Se determinar as causas do desmonte da educação na esfera pública não constitui tarefa 

simples tão pouco consensual — conduzindo a reflexão ora para o eixo do financiamento e da 

aplicação dos recursos, ora para a definição das prioridades, por vezes centrada nos aspectos 

materiais, outras vezes centrada nos aspectos político-pedagógicos, ou ainda, em determinações 

estruturais, nas relações econômicas de uma forma de sociabilidade fundada nas desigualdades 

sociais —, emerge na atualidade — a partir do conceito de democracia, participação e 

descentralização, como vimos —, uma ampla reflexão quanto à importância da participação 

popular em mecanismos de gestão colegiada das políticas sociais como a melhor forma de 

resgatar/implantar uma educação de qualidade. A questão posta agora consiste em estabelecer 

quem toma as decisões e como toma, ou seja, quem são os sujeitos e quais são os mecanismos de 

formulação e gestão dessas políticas? Tal alternativa busca a partir da intervenção da população 

(a quem em última instância se dirigem tais políticas), o meio mais adequado e legítimo de 

resolução dos problemas, de definição, condução, execução e fiscalização das políticas públicas. 
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A participação possibilita à população um aprofundamento de seu grau 
de organização e uma melhor compreensão do Estado, influindo de 
maneira mais efetiva no seu funcionamento. 
Em relação à escola, ela contribui para a democratização das relações 
de poder no seu interior e, consequentemente, para a melhoria da 
qualidade do ensino. Todos os seguimentos da comunidade podem 
compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais 
profundidade todos os que nela estudam e trabalham, intensificar seu 
envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali 
oferecida (GADOTTI e ROMÃO, 2000, p. 16) 

 

Assim, nessa perspectiva, o processo de democratização da gestão das políticas públicas 

e, em especial, da educação se fortalece a partir da participação popular através:   

 

“da chamada Gestão Democrática [da Educação], enquanto processo e 
prática educativa (incide sobre a cultura política) e política (pressupõe a 
partilha do poder), na perspectiva de uma cidadania plena [grifo meu]. A 
gestão democrática implica na participação dos diferentes sujeitos e 
segmentos sociais nos processos decisórios, compartilhando 
responsabilidades, articulando interesses e na transparência das ações” 
(CAVALCANTE, mimeo). 

 

A Gestão Democrática da Educação, em especial, traz-nos um elemento novo, 

qualitativamente diferenciado dos demais Conselhos de participação da sociedade nos espaços 

institucionais, que é consubstanciado na criação dos Conselhos Escolares garantindo a 

participação e o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar, numa forma de 

participação direta, apesar do caráter representativo da escolha dos conselheiros, mas direta, na 

medida em que coloca em evidência a participação de todos os atores que conformam a escola 

(professores, funcionários, pais e alunos).  

Os membros dos conselhos, escolares responsáveis pela gestão de cada unidade 

educacional, são eleitos diretamente pela comunidade escolar, ao passo que, em larga medida a 

maior parte dos membros dos conselhos gestores das políticas públicas  nas demais áreas, 

mesmo tendo conquistado a prerrogativa da decisão e não mais, apenas de opinião , compõem-

se de representantes de seguimentos e/ou categorias profissionais que, no seu conjunto, estão 

alheios ao processo, não opinam na escolha de seus representantes, ou seja, esses Conselhos são 
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compostos por pessoas escolhidas, na maioria das vezes, no restrito âmbito das direções das 

entidades e instituições representativas da sociedade civil organizada, constituindo-se, portanto, 

em representação de representantes.9 

A efetivação da participação da sociedade na gestão pública, chamando para si o controle 

social dessas políticas — no caso da educação, para além dos muros da escola; da preocupação 

com a melhoria da qualidade do ensino, para a diminuição da evasão e da repetência —, pode 

contribuir para o avanço da organização da própria comunidade, incentivando-a, motivando-a, 

enfim despertando as consciências para a importância da participação de cada um e do conjunto 

da sociedade, na busca da melhoria da qualidade do ensino, na efetivação dos chamados direitos 

de cidadania, enfim na busca por melhores condições de vida, podendo levar, ao mesmo tempo 

que desvela o caráter excludente da ordem capitalista, à necessidade de romper com essa forma 

de sociabilidade, como único caminho para avançar na construção de um mundo melhor, de uma 

sociedade plenamente livre.10  

Afirma VILLAS-BOAS (1994, p. 55), "é preciso conquistar ampla adesão à participação 

direta na gestão, abrindo espaços, criando canais, gerando processos participativos onde se 

reconheçam as diferenças entre as demandas institucionais e das organizações e movimentos 

populares". No entanto, destaco, dentro de uma perspectiva progressista, que tenha como 

horizonte último a necessidade da superação do atual modelo econômico. 

Como vimos no capitulo anterior, a maioria da intelectualidade brasileira situa-se numa 

perspectiva de transformação social pela via democrática, partindo dessa perspectiva a 

intervenção da sociedade em suas lutas e mobilizações, em instrumentos de controle social das 

políticas públicas, ou mesmo, em vitórias eleitorais encetariam um processo contínuo e 
                                                           
9 Uma interessante exceção a esta regra é apresentada por DE LA MORA, Luis. O prezeis como instrumento de 
conquista da cidadania: avaliação da participação dos representantes das Organizações Populares dos membros das 
Entidades de Assessoria e dos Funcionários Públicos no FORUM do PREZEIS. Recife: dezembro 1988 / agosto de 
1991, (mimeo), onde relata a experiência de constituição das Comissões de Urbanização e Legalização do Programa 
de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (assentamentos populares a serem consolidados e inseridos 
na malha urbana na cidade do Recife, assegurando a permanência da população no local original, sob a coordenação 
da COMUL). Cada Comul, segundo o autor, está constituída por dois representantes da Prefeitura, um de uma ONG 
escolhida pelas lideranças das organizações de bairro do local, e 2 representantes eleitos por todos os moradores da 
ZEIS, maiores de 16 anos. 
 
10 Uso a expressão cunhada por TONET, Ivo. Democracia ou liberdade? – Maceió: EDUFAL, 1997, que vislumbra 
na superação do modo de produção capitalista, a única forma de poder alçar uma outra forma de sociabilidade 
efetivamente igualitária, comunista.  
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progressivo de conquistas de direitos que, de forma cumulativa, pela via da institucionalidade — 

a partir da qual construiríamos uma hegemonia social dos setores subalternos —, possibilitaria a 

passagem para uma outra forma de sociabilidade, fundada como diz CAVALCANTE, na 

construção da “cidadania plena”, ou ainda, nas palavras de RAICHELIS, capaz de “penetrar na 

lógica burocrática estatal para transformá-la” (ambas anteriormente citadas), nesta perspectiva 

a necessidade da participação é justificada pelo discurso da cidadania, como alternativa à 

hegemonia neoliberal, buscando construir e ampliar os espaços de participação na sociedade em 

direção a superação das desigualdades, pela via das conquistas.  

Nessa mesma linha de raciocínio, GOHN, considera imprescindível a participação dos 

movimentos sociais nos espaços institucionais, argumentando que “eles expressam aspirações de 

maiorias organizadas que, salvo raras exceções na história, lutam pela democratização do 

acesso aos bens de serviços públicos, e não pela apropriação privada de privilégios, lucros” 

(1998, p. 13). 

O discurso da cidadania, como vimos anteriormente, encontra duras críticas em alguns 

teóricos marxistas que  reafirmam a luta de classes como motor da história e que consideram que 

o conceito de cidadania implica numa aceitação tácita das regras do jogo. Para WELMOWICKI  

(2000, p. 66), “exige um compromisso dos cidadãos com as leis vigentes [constituindo-se numa 

clara postura de] defesa da ordem”. Assim, para o autor, o exercício da cidadania pressupõe uma 

postura de acomodação ao capital e não vislumbra sua superação, busca, em última instância, tão 

somente sua domesticação, e a suavização dos seus efeitos e, definitivamente, pavimenta o 

discurso da integração Capital e Trabalho, perfeitamente sintonizado e identificado com a 

perspectiva teórica da social democracia. 

Em seu artigo “Participação social na gestão das políticas públicas: legitimação ou 

transformação”, DE LA MORA, ressalta o caráter dialético da participação social e da 

construção da cidadania, afirmando que tais mecanismos “tanto pode tornar-se um instrumento 

de legitimação da ordem capitalista vigente, quanto um instrumento do desenvolvimento da 

consciência crítica e da luta pela transformação social” (mimeo). Segundo o autor se aceitamos 

o caráter dialético das relações e da organização social devemos reconhecer que um ou outro 
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desfecho pode vir a concretizar-se, defendendo que não é dialético afirmar que todo processo de 

participação e construção da cidadania deverá sempre e deterministicamente levar-nos a 

processos de transformação, ou sempre a processos de legitimação e manutenção da 

subordinação. 

Particularmente, como afirmei, comungo com TONET (1997), na compreensão da 

democracia, da cidadania, e dos direitos, como constructos da sociabilidade burguesa estando 

sua atuação limitada a esta, sem contudo, negar a importância da luta pelo aprofundamento da 

democracia e pela conquista de direitos de cidadania, como momentos privilegiados no processo 

de mobilização, organização e de tomada de consciência dos mecanismos que estruturam a vida 

societária, tendo claro que estas formas de intervenção estão limitadas aos marcos da atual forma 

de organização da sociedade, não se constituindo, portanto, como afirma, entre outros, Carlos 

Nelson Coutinho (1980 e 1992), no único caminho das transformações estruturais por nós 

desejadas.  

Nessa perspectiva, considero extremamente importante, as experiências de 

democratização das políticas sociais implementadas em vários estados e municípios brasileiros  

nos últimos anos, pois como afirma GADOTTI (2000, p. 66), “A participação pertence à própria 

natureza do ato pedagógico”,  no entanto, se por um lado, na afirmativa do autor, ela educa e 

conscientiza o sujeito para a necessidade de intervir socialmente e, ao mesmo tempo, desvela os 

mecanismos de exploração ideologicamente ocultados nos valores que fundam a sociabilidade 

burguesa, por outro lado, ela pode deseducar, no sentido de manter a passividade e a 

subserviência e o controle de um determinado grupo social em função dos interesses dominantes, 

como procurarei demonstrar no capítulo seguinte.  

Na educação brasileira o princípio da Gestão Democrática — 15 anos depois de 

consagrada constitucionalmente —, segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE), até junho de 2002, conforme a tabela  nº 01, estava implantado em 33,3%, 

um terço dos estados e 49,8% das capitais brasileiras. Tais informações, no entanto, baseiam-se 

exclusivamente no aspecto formal, no critério da regulamentação legal da Gestão Democrática 

nas unidades da Federação, sem analisar a forma de sua implantação, a sua efetivação e a sua 

eficácia — como princípio norteador da administração escolar que, além de apresentar uma 

considerável vantagem frente à esfera estadual, as capitais, pelas próprias características 
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econômicas e sociais, onde se concentra o centro da administração e da vida política regional, 

contam ainda com um grande contigente populacional, tornando-se, por conseguinte o centro 

irradiador das organizações e movimentos sociais em suas lutas e reivindicações por participação 

na vida política metropolitana. 

 

TABELA Nº 01 
SITUAÇÃO DOS ESTADOS COM GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS 

 SIM  % NÃO % 
Estados 09 33,3 18 66,5 
Capitais  13 48,8 14 51,2 

                                       Fonte: CNTE 
 

A experiência dos Conselhos com seus instrumentos coletivos de participação popular — 

as eleições diretas para diretor de escola e as Conferências de educação — têm resultado, 

segundo a bibliografia disponível, na ampliação dos níveis de participação dos sujeitos — pelo 

menos no aspecto quantitativo  — que compõem cada um dos setores envolvidos no processo.  

Quanto ao aspecto qualitativo este é demonstrado a partir de um tipo de participação autônoma, 

crítica,  questionadora e reivindicativa, exigindo do Estado o atendimento às suas reivindicações 

e necessidades básicas. A esse respeito, o que dispomos são estudos isolados, aos quais o 

presente trabalho vem a se somar, indicando, ao meu ver, a necessidade da construção de uma 

análise mais ampla desse mecanismo de gestão democratizada, o que efetivamente extrapola os 

limites da formatação da presente pesquisa. No entanto, o aumento dos espaços de participação e 

intervenção da sociedade na esfera das políticas sociais, indiscutivelmente aumenta também o 

nível de tencionamento provocado pelo aumento da pressão social em áreas como: Educação, 

Saúde, Assistência e Securidade, bem como na área das políticas urbanas: como a luta por 

moradia, pela posse da terra, pela regularização fundiária, por  temáticas ambientais, entre outras 

e, frente a incapacidade do atual modelo econômico de subverter sua lógica fundada na 

acumulação, para atender ou satisfazer tais demandas, poderá levar, acredito, a um momento de 

ruptura institucional, provocado pela impossibilidade de conciliar interesses antagônicos 

característico de uma sociedade de classes. 
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2. 4. Mecanismos descentralizadores da gestão educacional  

 

A nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), regulamenta os 

avanços da Constituição de 1988 e reafirma o princípio da Gestão Democrática da Educação, 

escrevendo em seu Título IV, que trata “Da Organização da Educação Nacional”, a participação 

dos profissionais da educação — na elaboração do projeto pedagógico — e da comunidade 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, garantindo ainda, em seu Art. 15, que “os 

sistemas de ensino asseguraram às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público”.11 

Na esfera federal, a legislação deixará a cargo dos sistemas educacionais de cada estado e 

município a regulamentação das “normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, de acordo com suas peculiaridades”, em Alagoas, por exemplo, caberá à Constituição 

Estadual prever a criação dos Conselhos Municipais de Educação — deixando sua 

regulamentação e definição de sua competência para legislação ordinária —  e que reafirmará “a 

participação da comunidade escolar no planejamento das atividades administrativas e 

pedagógicas, acompanhadas por assistentes sociais, psicólogos e profissionais do ensino”.12 

  

2. 4. 1. Os Conselhos Escolares 

 

Além dos Conselhos de Educação, instituídos como organismos máximo de definição e 

elaboração de toda a política educacional em âmbito nacional, estadual e, agora, municipal, 

passam a compor também o conjunto dos mecanismos da gestão educacional numa perspectiva 

democrática, o Conselho Escolar e o processo de eleição de Diretor de escola.  

Quanto ao Conselho Escolar, este compõe-se, paritariamente, por todos os segmentos que 

integram a unidade escolar: alunos, professores, funcionários técnico-adminstrativo e pais ou 

responsáveis pelos alunos menores (o limite de idade que assegura o status civil da auto 

                                                           
11 Lei nº  9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes Bases da Educação Nacional. 
 
12 Constituição do Estado de Alagoas de 1989. 
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representação do aluno é alvo de intensos debates entre os defensores dessa política participativa, 

sendo em grande parte seguido o limite mínimo de 16 anos para que o aluno tenha o direito ao 

voto dentro processo democrático da gestão escolar). Com exceção do diretor da escola, que, de 

modo geral, é membro nato do Conselho, todos os demais membros são eleitos diretamente pelo 

seu segmento, em processo aberto e amplamente divulgado, garantindo-se a igualdade de 

condições aos postulantes da representação de cada segmento no Conselho Escolar. Todo o 

processo eletivo, bem como a estruturação do Conselho, seu funcionamento, suas atribuições e 

competências, devem ser assegurado e regulamentado pelo Regimento Comum, amplamente 

discutido e aplicado a toda rede indistintamente. 

 

2. 4. 2. A eleição para diretores de escola 

 

 Tradicionalmente o cargo de diretor de escola compõe o quadro de cargos comissionados 

designados pelo chefe do Executivo municipal ou estadual, como expressão, segundo ROMÃO e 

PADILHA (2000, p. 91), de uma “estrutura administrativa autocrática, vertical e hierarquizada, 

fundamentada numa rede de ensino ou num sistema educacional burocrático e fechado”.  

Nomeados e demissíveis ad nutum, unilateralmente. Portanto, dependendo 

exclusivamente da vontade e/ou dos interesses políticos do governante de plantão, tais cargos 

constituíram-se historicamente numa considerável base para “negociações” e barganhas 

políticas,13 alimentando as relações clientelistas e paternalistas que marcaram profundamente “o 

fazer” política da política brasileira.  

Neste quadro, a gestão democrática consolidada com o mecanismo da eleição direta para 

diretor escolar que representa o ápice desse processo, transfere para a comunidade escolar a 

prerrogativa da escolha entre os candidatos postulantes aquele que, atendida as condições 

técnicas preliminares estabelecidas no Regulamento Único da Gestão na esfera da educação 

pública, demonstre durante o processo eleitoral, uma maior capacidade e sensibilidade política, 

                                                           
13 As áreas de Educação e Saúde, tanto nos níveis municipal e estadual, pelas características e abrangência de suas 
ações, com numerosas unidades espalhadas para atender toda a população em sua jurisdição administrativa, 
concentram as maiores quantidades de cargos comissionados (ou de confiança), o que atrai os interesses da maioria 
dos políticos ciosos de ampliarem suas bases de apoio, com a possibilidade de “empregar” um maior número de 
cabos eleitorais, ampliando ainda, e principalmente, sua capacidade de influenciar um número bem maior de 
eleitores, usuários dos serviços públicos.    
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expressa na sua habilidade de articulação, de convencimento e de arregimentação de aliados e 

partidários de seu programa de gestão à frente da escola. 

Esse processo de construção de consensos e de identificação de interesses, por outro lado, 

leva o gestor a um maior comprometimento com a comunidade escolar, depositária de enormes  

expectativas, expressa principalmente, neste caso, na melhoria das condições em que o ensino é 

ministrado. Por outro lado, pode expressar outros interesses, vinculados à esfera privada e 

individual, sustentados à custa de promessas de favorecimento e benefícios de alguns, em 

detrimento dos interesses gerais da coletividade. Portanto, o comprometimento do gestor eleito 

pode assentar-se em parâmetros éticos e políticos que objetivem a melhoria na qualidade da 

educação, ou simplesmente (mesmo que não explicitados nas falas, nos programas e propostas 

eleitorais ― que, de modo geral, não se diferenciam no nível do discurso), na manutenção e 

perpetuação das relações de poder e das áreas de influências de grupos dominantes e 

oligárquicos.  

 A instituição da Gestão Democrática com a implantação do Conselho Municipal e do 

Conselho Escolar e das eleições para diretores de escola, mesmo regulamentado no campo formal 

e transformadas em lei, apesar de obrigar os governantes ao seu cumprimento, não garante por si 

mesma, de uma hora para outra, o fim das práticas conservadoras arraigadas na cultura política 

nacional, como a interferência de interesses estranhos à atividade pedagógica a exemplo das 

tentativas de cooptação de “profissionais” da política, movidos por objetivos eleitoreiros, 

oferecendo favores e benefícios pessoais. Tão pouco, e por conseqüência, evita que a pressão e a 

influência político-econômica desvirtue o processo, transferindo para dentro da escola e para o 

interior de uma política nitidamente progressista, os vícios de uma ação política conservadora 

ainda presente em nossa sociedade e que se busca superar.  

Segundo DE LA MORA (1996), para a consolidação e efetivação de um sistema de 

gestão democrática sustentável e eficaz necessário se faz que se preencham quatro pré-condições: 

“vontade política”, enquanto consciência e vontade coletiva; “competência técnica”, para uma 

intervenção qualificada, fundada no conhecimento e numa clara compreensão dos problemas e 

assuntos pautados para o debate; “habilidade”, no sentido de ser um bom articulador, 

conquistando aliados para suas posições e, finalmente, a garantia dos “meios” — a aprovação de 

leis, a criação de mecanismos institucionais e a implementação de programas e processos de 
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gestão democrática, quarta pré-condição, que, segundo o autor, constitui-se numa decorrência dos 

três primeiros aspectos considerados centrais para a efetivação de mecanismos de gestão 

participativa. Se estas não existirem, o programa, o processo, o mecanismo, ainda segundo o 

autor, não funcionará. 

Muito mais que mudanças nos instrumentos legais (de extrema importância para sua 

consolidação, continuidade e aprofundamento), necessário se faz construir novos valores 

políticos e culturais que, para além do “salve-se quem puder”, do “primeiro eu depois os meus”, 

enfim, para além do individualismo burguês, avance na crítica à essa sociedade sedimentando 

referenciais de uma alternativa de sociabilidade fundada na igualdade e na plena satisfação das 

necessidades humanas. Se esse processo — que é essencialmente pedagógico, como afirmou 

GADOTTI —, não vislumbrar a superação da atual ordem econômica, como objetivo a ser 

construído, estaremos mudando a forma apenas para maquiar e legitimar velhos conteúdos. 
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CAPÍTULO III 
 

O processo de implantação da Gestão Democrática na Rede de Ensino de Maceió 

 

 

3. 1. Antecedentes 

 

 Consagrada como princípio constitucional, a Gestão Democrática da Educação só começa 

a ser implementada como ação prioritária de governo no município de Maceió, capital do estado 

de Alagoas, a partir de 1993, com a vitória, no último pleito eleitoral, da coligação “Frente 

Maceió Popular”  uma aliança político-patidária situada ideologicamente no campo da 

esquerda , composta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo Partido dos Trabalhadores – 

PT e pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, que enfrentou e derrotou eleitoralmente duas 

outras candidaturas representativas de setores divergentes da elite local.  

A vitória eleitoral da coligação “Frente Maceió Popular”, portanto, rompe com uma longa 

seqüência de revezamento das oligarquias no exercício do poder local. Tal fato se reveste de um 

enorme significado, representando um grande avanço político, notadamente num estado que teve 

sua formação histórica profundamente marcada, por práticas clientelistas, paternalistas e 

fisiológicas, constituída como expressão das relações e do exercício de uma determinada forma 

de poder político que tem na propriedade da terra o seu fundamento.  

Desta forma, inaugura-se em Alagoas uma nova fase da sua história, que conduzirá  

dada a influência que exercem as capitais sobre os municípios interioranos , constituindo-se 

num importante centro propagador de ideais progressistas, especialmente aquelas que sediam os 

núcleos de poder político, concentrando as instituições e órgãos executivos tanto da esfera 

estadual quanto da esfera federal. Levando à mudanças, também, no comando político em nível 

estadual, pois, como afirma CARVALHO (1993, P. 39), “a ‘opinião pública’ alagoana 

concentra-se em Maceió, de onde partem quase todos os movimentos renovadores da política 

estadual”.14  
                                                           
14 A época Maceió contava com uma população estimada em 629.041 habitantes, segundo Censo realizado em 1991 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, A cidade que ocupa uma área de 512,8 dos 
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Tal influência verificar-se-á em 1998  após um período em que os partidos que 

formaram a aliança política, vitoriosa de 93, estiveram rompidos e disputando entre si a sucessão 

municipal, quando da reaproximação entre estes, o que viabilizará a formatação de uma nova 

coligação com vistas à disputa do pleito estadual. Com caráter mais amplo15, essa nova aliança 

política levará o PSB (agora em seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Maceió), à 

conquista do governo estadual.  

O Programa eleitoral apresentado pela Coligação Frente Maceió Popular em 1992  que 

passou a fundamentar a intervenção política de seus partidários, encetando um processo que 

culminará com a mudança no comando político na capital da “terra dos marechais”, dos coronéis 

e das oligarquias , entitulado: “Maceió para todos”, centrava suas propostas numa perspectiva 

de democratização do Estado. Assim, dos seis “princípios” norteadores das ações de Governo à 

frente da Prefeitura Municipal de Maceió, quatro referiam-se à descentralização político 

administrativa e à democratização das esferas de poder do município, com a implementação de 

ações que possibilitassem e incentivassem uma ampla participação da sociedade na elaboração e 

na  fiscalização da execução das ações e prioridades do novo governo.  

No entanto, no rol das propostas gerais (doze no total), apenas uma se referia diretamente 

aos “princípios fundamentais” elencados, afirmando no item “g” o compromisso com a 

instituição dos “conselhos municipais nas diversas áreas da administração (meio ambiente, 

saúde, educação, cultura, transporte, habitação, saneamento...)”. Curiosamente, no 

detalhamento das ações, por áreas específicas, tal prioridade só aparece na lista das principais 

bandeiras nas áreas de Saúde e Turismo. Com formulações bem distintas, o primeiro propõe 

“instituir o Conselho Municipal de Saúde que garanta a participação popular ou controle social 

                                                                                                                                                                                            
27.933,1 Km² do território alagoano, no Nordeste brasileiro, apresentava uma densidade demográfica calculada em 

1.410,35 habitantes por Km², contra apenas 90 habitantes por Km² em todo o Estado, demonstrando assim, o alto 

nível de concentração populacional na capital alagoana.  
 
15 Ampla demais segundo seus críticos, entre os quais eu me incluo, composta pelo PSB /PDT / PT / PST / PTN / 
PPS / PSN / PMN / PV / PRP / PRONA / PC do B / PT do B, apesar da presença maciça de partidos situados no 
campo “centro-esquerda”, percebe-se a presença de partidos de direita, “siglas de aluguel” e, até mesmo de extrema 
direita como o PRONA. O perfil político dos integrantes e a composição de algumas dessas legendas, em Alagoas, 
abrigava, à época, representantes das oligarquias locais, pessoas denunciadas por envolvimento em esquemas de 
corrupção, com a violência e com o sindicato do crime no estado. 
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de forma paritária...” o segundo, prevê a “criação de um Conselho Municipal de Turismo 

garantindo a participação empresarial e da sociedade civil [!]”. Quanto ao incentivo à 

participação da sociedade de modo geral, limita-se a proposta de instituir o “controle social dos 

preços no mercado público” e de assegurar a municipalização dos serviços de transporte coletivo 

com “a garantia da participação do empresariado [?]”.16 

 As contradições, equívocos, omissões ou mesmo a ênfases em diferentes setores da 

sociedade, em momentos distintos do mesmo texto e, especialmente, no que se refere à 

participação, na melhor das hipóteses, como afirma CARVALHO (1993), expressa “a 

fragilidade das instituições, partidos incluídos, [sendo] uma marca das sociedades politicamente 

atrasadas [onde] a vida partidária [...] somente existe nos períodos pré-eleitorais”( p. 94-95).17 

Vencidas as eleições e assumido o comando político do município — em janeiro de 1993 

—, o novo governo irá se defrontar, com uma enorme diversidade de problemas a exigirem 

soluções imediatas. Especificamente no aspecto  educacional (área de investigação do presente 

trabalho), o quadro com que se deparará o governo recém eleito e empossado, e a equipe que 

assumia a Secretaria Municipal de Educação – SEMEC,18 foi classificado como “desolador” e 

“caótico”, apresentando elevados índices de evasão escolar e de repetência no ensino 

fundamental, além do completo sucateamento da rede física, da falta de material pedagógico, da 

ausência de capacitação de seu corpo docente e, ainda, do rebaixamento salarial a que estavam 

submetidos os profissionais da educação.  

 

Os professores viviam uma situação de humilhação, com salários 
defasados e o Estatuto do Magistério, desrespeitado. O número de alunos 
matriculados era de 26 mil, o segundo grau não funcionava em nenhuma 

                                                           
16 Todas as citações deste parágrafo, foram retiradas do texto Maceió para todos: plano para uma gestão municipal 
popular, apresentado pela Frente Maceió popular, Maceió, 1992. 
 
17 O autor considera a eleição da chapa: Ronaldo Lesa e Heloísa Helena para prefeito e vice em finais de 1992, uma 
derrota política, na medida em que a coligação PSB/PT não conseguiu eleger nenhum vereador, refletindo o peso real 
e a pouca influência desses dois partidos na sociedade alagoana. A chapa de vereadores que contou com 26 
candidatos só obtive, somados os votos de todos os candidatos, “aproximadamente 10% dos [votos] dados ao 
candidato a Prefeito”, expressão, segundo o autor, da fragilidade histórica da esquerda alagoana.  
 
18 A sigla SEMEC, será modificada para SEMED  denominação que será doravante utilizada no presente trabalho 
 a partir da Lei nº 4228 de 29 de julho de 1993, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, 
ajustando-a as novas necessidades criadas pela implementação da Gestão Democrática na rede municipal de ensino 
de Maceió. 
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das escolas da rede [municipal], e sete das unidades de ensino do 
município encontravam-se com os prédio e os professores cedidos, no 
horário noturno, para a rede Cenecista, que cobrava da população pelos 
serviços oferecidos [sic] utilizando para isso, a verba pública (SEMED, 
1995,  p. 5). 

 

Um diagnóstico que deixa claro o descaso a que estava submetida a educação pública no 

município de Maceió, além de uma clara apropriação privada de bens e recursos públicos tão 

comum na nossa cultura política, situação essa que o novo governo se propunha a modificar.  

 

3. 2. A situação do ensino público na rede estadual de ensino 

 

 Em nível estadual, o panorama também não era dos melhores, com a intensificação dos 

conflitos entre servidores públicos e as administrações que se sucederam no Palácio dos Martírios 

(sede do governo estadual) a partir da segunda metade da década de 1980 e que permanecerá por 

quase toda a década de 1990, agravando-se ano após ano, o que resultará numa crescente queda 

dos índices de matrículas, justificadas pela amplitude da crise também vivenciada no estado com 

conseqüências mais drásticas e em patamares muito mais elevados, dado a demanda e a 

amplitude de sua rede de ensino.19 

 

“Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de 
Alagoas – Sinteal, em 1993, por conta das sucessivas greves de 
professores e servidores que reivindicavam melhores salários e condições 
de trabalho, 30% das escolas (cerca de 136 unidades) tiveram o ano 
letivo cancelado. Quase 60% dos estabelecimentos de ensino fecharam as 
portas à população [...] por absoluta falta de condições de trabalho 
(SEMED, 1995, p. 5).  

 

O aprofundamento da crise financeira e administrativa do Estado, nos anos subseqüentes, 

quando o Governo sequer conseguia honrar com o pagamento do funcionalismo público —

chegando a acumular oito meses de salários atrasados —, provocando o conseqüente 
                                                           
19 As causas econômicas, políticas e sociais que levaram ao aprofundamento da crise institucional, em um estado 
“sem vocação” industrial e onde o poder político foi construído às custas do inchaço da máquina estatal com a 
distribuição indiscriminada de favores políticos em forma de empregos públicos ainda carece de um estudo mais 
aprofundado. 
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agravamento do nível de pobreza — num estado com baixo nível de industrialização e onde o 

setor público tem peso considerável na economia, com grande absorção da mão-de-obra local, 

dependendo a atividade comercial do impulso gerado pela circulação monetária dos vencimentos 

desse funcionalismo —, além da ausência absoluta de prioridades e/ou da incapacidade de 

gerenciamento dos governos que se sucederam, especialmente quanto à implementação de 

políticas sociais compensatórias voltadas para minimizar os efeitos da crise nos setores menos 

favorecidos da população e, finalmente, complementando esse panorama caótico, o acirramento 

dos conflitos sociais decorrentes desse quadro de crise institucional,20 especialmente com as 

constantes greves do funcionalismo público estadual que, no caso específico da educação, por 

mais de uma vez, pôs em risco a conclusão do ano letivo, prejudicando milhares de alunos e 

levando ao descrédito no ensino público, promovendo, consequentemente, a elevação dos níveis 

de evasão escolar na rede estadual de ensino.  

O desabafo de Cristina Montenegro apud SEMED, mãe de aluno da escola José Correia 

Costa é ilustrativo da gravidade dessa situação: “Meu filho saiu da escola estadual porque os 

professores só viviam em greve (...) na escola do estado a situação ficava cada vez pior” (1995, 

p. 5). 

Dados da própria Secretaria Estadual de Educação e do Desporto – SED, de 1992, 

atestavam que para cada 100 alunos matriculados na rede, apenas 12 chegavam a concluir a 5ª 

série do primeiro grau, o que significava uma perda de 88% em cada ano letivo, bem acima da 

média nacional, apontada em 1995 pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da 

Infância – Unicef, situado em torno dos 61% .21 

Como conseqüência dessa crise, verificada, como disse, desde o início da década de 90, 

quatro anos depois os níveis de evasão escolar vão se situar nas marcas de 41% na educação pré-

                                                                                                                                                                                            
 
20 Essa situação que culminará, alguns anos depois, com o confronto ocorrido em 17 de julho de 1997, na praça 
Pedro II, tendo de um lado servidores públicos (entre os quais policiais civis e militares fortemente armados) e de 
outro soldados do exército, armados de fuzis, com a “missão” de evitar o acesso dos servidores as dependências da 
Assembléia Legislativa onde seria votado o impeachment do então governador Divaldo Suruagy, por pouco não se 
transformou numa grande tragédia, chegando a serem efetuados alguns disparos. Este episódio da história recente de 
Alagoas é descrito por ALMEIDA, Leda Maria de. Rupturas e permanências em Alagoas: o 17 de julho de 1997 em 
questão. Maceió, Catavento, 1999. 
  
21 Informações veiculadas no Jornal Gazeta de Alagoas de 01.06.1997, p. A-11 e de 08.06.1997, p.A-24.  
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escolar, em 50.7% no Primeiro Grau e em 42,2% no Segundo Grau,22 no mesmo período o 

Estado vai se manter entre as regiões que apresentavam os maiores índices de analfabetismo do 

país, dados do IBGE e do Ministério da Educação e Cultura de 1996, apontavam que, entre os 

alagoanos 27,77% da população era constituída de analfabetos e cerca de 10% dos que se diziam 

alfabetizados, tinham menos de um ano de escolaridade. Segundo tais informações, Alagoas era o 

estado que detinha, à época, o maior número de crianças de 7 a 14 anos fora das escolas, o que 

representava um universo de 92 mil estudantes alagoanos fora das salas de aulas, o equivalente a 

18% das crianças nessa faixa etária, o dobro da média nacional que era de 9% num contingente 

que girava em torno de 2 milhões e setecentos mil de alunos.23 

Tal situação irá se agravar mais ainda nos anos subseqüentes em função do aumento da 

evasão escolar com a continuidade das constantes e prolongadas greves do funcionalismo 

público, em protesto pelo atraso no pagamento dos salários, somado às debilidades deixadas pela 

implantação  de forma irresponsável  de um Programa de Desligamento Voluntário – PDV,24 

que segundo levantamento realizado pela SED, dos 21.270 servidores da educação do estado, 

12.580 aderiram ao Programa ou foram exonerados pelo decreto 37.104, que demitiu os 

contratados a partir de 1983 sem concurso público — até então amparados por uma Emenda 

Constitucional que leva o nome de seu idealizador, o então Governador José Tavares —, restando 

apenas 8.692 funcionários na educação estadual.25 O resultado mais visível desse programa foi 

salas de aulas vazias, sem professores e sem alunos.  

Em março de 97, após uma greve que perdurou por seis meses, as aulas na rede estadual 

são retomadas para a conclusão do ano letivo de 1996, finalmente concluído em junho daquele 

mesmo ano. Neste retorno às aulas verificou-se uma enorme evasão nas escolas estaduais, na 

escola Moreira e Silva, por exemplo, localizada no Centro Educacional Antônio Gomes de Barros 

                                                           
22 Apesar da mudança na nomenclatura dos níveis de ensino para Ensino Fundamental e Médio, utilizarei a 
nomenclatura usual da época. 
   
23 Jornal Gazeta de Alagoas de 28.10.1997, p. A-5 
 
24 A aplicação desse Programa sem o necessário planejamento, trouxe para o estado, especialmente para as áreas de 
Saúde e Educação problemas tão graves que ocupara as manchetes da mídia local por um longo período, abordando 
os problemas por ele criado e/ou aprofundados. 
 
25 O Jornal de 23.02.1997 
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– CEAGB,26 dos 2.382 alunos matriculados nos três turnos em 1996, apenas 860 renovaram suas 

matrículas para o ano letivo seguinte. No mesmo complexo, o Instituto Educacional José Correia 

da Silva Titara, o número de turmas foram reduzidas pela metade.27  

Tal situação só vai começar a dar sinais de recuperação a partir de março de 1998, quando 

é iniciado o novo ano letivo da rede estadual de educação, com 220 mil alunos matriculados em 

todo o estado, além dos 12 mil matriculados no programa “Toda criança na escola” (uma 

iniciativa do governo federal que visava o combate ao analfabetismo no estado).28 Entretanto, 

essa sensível melhora verificada em relação ao semestre anterior, vai se situar bem abaixo da 

capacidade da rede estadual e das 350 mil matrículas efetuadas do período anterior, expressando, 

na verdade, a entrada em vigência (a partir de janeiro daquele mesmo ano), da Lei que instituiu o 

Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEF, significando uma mudança substancial no 

financiamento da educação nacional com o governo central repassando os recursos para estados e 

municípios com base no número de matrículas realizadas para o ano letivo, o que levou estados e 

municípios a uma verdadeira caça aos alunos. 

A falência da educação em nível estadual, verificada na década de 90, vai favorecer, no 

mesmo período, o aumento da demanda por vagas nas escolas particulares na cidade de Maceió. 

Pesquisa do GAPE, veiculada na edição de 08.06.1997 do jornal Gazeta de Alagoas, revelou que, 

do universo dos alunos matriculados no município de Maceió, 73,77% estavam na rede privada, 

11,31% na rede municipal e apenas 9,95% na rede estadual (ver tabela que se segue nº 02 ).  

 

TABELA nº 02 
DISTRIBUIÇÃO DOS FILHOS / ALUNOS POR REDE DE ENSINO. 

Rede % 
Particular 73,77% 
Pública municipal 11,31% 
Pública estadual 9,95% 
Pública federal 3,62% 
Outras  1,35% 

Fonte: GAPE / Jornal Gazeta de Alagoas, 08.06.1997, p. A-25 
                                                           
26 Um complexo e educacional que abriga 12 unidades de ensino, um centro de formação destinado à capacitação dos 
servidores, um instituto de tecnologia e a sede do Conselho Estadual de Educação. 
 
27 Jornal Tribuna de Alagoas, 04.06.1997 
 
28 Jornal Gazeta de Alagoas, 07.03.1998 



 64

Favorecidas por essa conjuntura desfavorável e pela desconfiança generalizada na escola 

pública, o aumento da demanda pela rede particular de ensino, vai fomentar o “mercado 

educacional” na cidade, aumentando, consequentemente, o número de estabelecimentos de ensino 

particulares e, com eles, o número de denúncias, cada vez mais constantes, da prática de preços 

abusivos. Neste período, os empresários do ensino, vão impor índices de reajustes de suas 

matriculas e mensalidades bem acima dos níveis estipulados pela planilha de reajuste do governo 

federal (em torno de 4%), chegando em alguns casos a marca dos 20% (Ver tabela nº 03).  

 

TABELA Nº 03 
MAJORAÇÃO DA MATRÍCULA E MENSALIDADES NAS ESCOLAS PRIVADAS DE 
MACEIÓ – REFERÊNCIA 1997/1998 
 

Colégio Turma Matrícula 
97 

Matrícula 
98 

% Mensal. 
97 

Mensal. 
98 

% 

Pré-escolar 99,90 119,90 20,02 119,50 119,50 - 
Primeiro 
Grau 

117,35 141,00 20,1 141,00 141,00 - 
 
Carlos 
Drumond 

Segundo 
grau 

De 123,25 
a 130,70

De 148,00 
a 156,50

20,08 
19,47 

De 
148,00 a 

156,50 

de 148,00 
a 156,50 

- 
- 

Pré-escolar 131,00 145,00 10,69 125,00 139,00 11,20 
Primeiro 
Grau 

De 123,25 
a 130,70

De 123,25 
a 130,70

- 
- 

De 
134,00 a 

142,00 

de 149,00 
a 158,00 

11,19 
11,27 

 
Batista 
Alagoana 

Segundo 
grau 

De 123,25 
a 130,70

De 123,25 
a 130,70

- 
- 

De 
148,00 a 

165,00 

de 164,00 
a 183,00 

10,81 

Pré-escolar 93,28 113,63 21,82 113,63 129,00 13,53 
Primeiro 
Grau 

86,88 105,83 21,81 105,83 120,00 13,9 
 
Santíssima 
Trindade 

Segundo 
grau 

150,00 - - 150,00 - 

Pré-escolar 115,00 135,00 17,39 115,00 135,00 17,39 
Primeiro 
Grau 

De 120,00 
a 130,00

De 135,00 
a 145,00

12,5 
11,54 

De 
120,00 a 

130,00 

de 135,00 
a 145,00 

12,5 
11,54 

 
Albert 
Einsten 

Segundo 
grau 

140,00 155,00 10,71 140,00 155,00 10,71 

Fonte: Jornal Gazeta de Alagoas, 23.11.97, p. D-8. 
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O breve panorama sobre a situação da educação pública em nível estadual, aqui traçado, 

carece de maior aprofundamento, o deverá ser feito num estudo específico, no entanto, tal 

reflexão se fez necessária dadas as conseqüências desse quadro caótico e sua repercussão no 

município de Maceió, provocando também, um considerável aumento na demanda por vagas nas 

escolas da rede municipal, especialmente dos setores mais empobrecidos da sociedade, que não 

dispondo de recursos para custear o ensino privado, e que vêem na educação sua única 

possibilidade de ascensão social, passam a exercer uma maior pressão sobre a SEMED, 

reivindicando a ampliação do número vagas por ela ofertadas. 

 

3. 3. A Gestão Democrática em Maceió: Primeiros passos, primeiros desafios 

 

Diante do quadro anteriormente descrito, que, como afirmei, repercutia com grande 

intensidade na capital alagoana, pretendia a equipe que naquele momento (1993) assumia a 

SEMED, criar as condições que possibilitassem “construir uma escola autônoma, com 

capacidade de gerir sua própria política educacional, orientada pela Gestão Democrática 

enquanto opção politicamente possível à recuperação do sistema de ensino de Maceió” 

(SEMED, 1995, p. 3). 

 Para reverter o quadro alarmante de analfabetismo e evasão escolar verificado até 1992 na 

rede municipal, a SEMED assume como compromisso, democratizar o ensino e a gestão 

educacional elencando dentre os inúmeros desafios “acabar com a ingerência política partidária 

na administração da Secretaria” (FRANÇA et al., 1995, p. 22). 

Apostavam portanto, os novos condutores da política educacional na cidade de Maceió, na 

descentralização e na participação da sociedade como meio para solucionar os graves problemas 

diagnosticados, recuperar o sistema de ensino e fomentar uma cultura de gestão e controle social 

da política pública de educação.  

Neste sentido, foi dado encaminhamento aos procedimentos legais para a 

institucionalização dos mecanismos que legitimariam a gestão democrática  Conselhos 

Escolares e Eleição de Diretores , para as escolas da rede municipal de ensino. Ambos os 

mecanismos, mesmo legalmente amparados nos três níveis da administração pública (federal, 

estadual e municipal), esbarraram, num primeiro momento, com uma série de  dificuldades para a 
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sua efetivação, não compatíveis com os preceitos democráticos que norteavam a política global 

do governo, face às práticas próprias da cultura autoritária e mandonista local, da qual tratarei no 

capitulo seguinte. 

Como afirmamos anteriormente, a implantação de formas democratizantes de gestão da 

coisa pública constituiu-se numa bandeira e num compromisso de campanha do grupo político 

que assumiu a Prefeitura Municipal de Maceió a partir de janeiro de 1993, e que, efetivamente foi 

implementada em algumas áreas da administração municipal (Saúde, Educação e Transportes) a 

partir daquele período.  

Assim, na área da Educação, regulamenta-se a Gestão Democrática, instituindo-se 

formalmente, os mecanismos de participação popular, inicialmente com a criação e 

implementação dos Conselhos Escolares, que “juntamente com a direção, escolhida pelo voto de 

todos que compõem a comunidade escolar [passam a compartilhar], as decisões sobre a 

organização dos trabalhos no âmbito das escolas”,29 constituindo-se em espaços de intervenção 

política daqueles atores sociais. e, logo em seguida, com a regulamentação do processo de 

Eleição de Diretores das unidades de ensino e, finalmente, a criação do Conselho Municipal de 

Educação como órgão normativo, deliberativo e fiscalizador do Sistema de Ensino — Lei 4.401 

de 10 de dezembro de 1994.  

Com relação às Conferências de educação, como instância máxima de definição da 

política em nível municipal — proposta, inicialmente, para ser realizada a cada dois anos —, 

mesmo fartamente utilizada ainda no primeiro governo do PSB — com a realização de três 

conferências em quatro anos de governo —, cairá no esquecimento nos períodos seguintes. 

Quanto à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, esta 

foi reformulada internamente30 para atender às novas demandas posta pelo novo governo, com 

destaque para a criação do Departamento de Gestão Democrática – DGD, com o objetivo de 

coordenar e fortalecer o processo de gestão democrática, incentivando, implementando, 

acompanhando e avaliando a participação da comunidade escolar, a participação e o trabalho dos 

                                                           
29  Jornal Educação e Cidadania – Informativo  da Secretaria Municipal de Educação, Maceió, junho de 2000. 
  
30 Lei 4228/29.07.1993. 
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conselheiros, responsabilizando-se ainda, por sua capacitação e pela articulação de parcerias para 

a execução do seu projeto político pedagógico. 

No entanto, a disposição e a “vontade política de garantir a gestão democrática”,31 da 

parte daqueles que estavam à frente da Secretaria de Educação, não foi facilmente assimilada 

pelos usuários do sistema, nem mesmo pelo corpo funcional da própria Secretaria, “a 

democratização das decisões esbarrou em valores estabelecidos e encontrou resistência por 

parte dos que não assimilaram a viabilidade do projeto”(SEMED, 1995, p. 7), em alguns casos, 

porque simplesmente não acreditavam na possibilidade de sua efetivação  tipo de ceticismo 

mais presente no segmento dos pais de alunos, historicamente mantido do lado externo dos muros 

da escola, alheios à vida escolar e habituados a um tipo de relação individualizada, competindo-

lhe apenas, discutir questões relacionadas a seus próprios filhos (assim mesmo restritas ao 

relacionamento e ao comportamento pessoal do aluno ou, mesmo, ao nível da burocracia: 

matrículas, documentos, transferências, etc.), sendo a administração da escola da competência 

exclusiva de seus diretores  quanto ao corpo docente, tal descrença expressava-se no temor 

desse segmento de que tal abertura os fragilizasse, ferindo a sua autonomia pedagógica ou mesmo 

pondo em xeque sua competência profissional e/ou por representar um maior comprometimento 

pessoal, mais trabalho e patrulhamento de suas atividades. Segundo Maria José Moraes, à época 

técnica da SEMED, hoje respondendo pela Diretoria de Gerenciamento Escolar, apud SEMED 

(1995, p. 8), “com os professores a gente encontrou muita rejeição, porque para a maioria seria 

uma forma de fiscalizar o trabalho deles”. 

Na escola Rui Palmeira (uma escola de porte grande para a realidade alagoana, com 18 

salas e capacidade para 2.420 alunos), por exemplo, apontada pelos técnicos do D.G.D. – 

Departamento de Gestão Democrática da SEMED,32 como uma das unidades que “apresenta 

maior resistência às mudanças, persistindo práticas conservadoras e autoritárias naquela 

escola”, segundo depoimento de Roberto Pereira Martins, aluno daquela unidade educacional, a 

comunidade escolar escolheu como diretor um professor contrário à organização dos estudantes, 

que criou dificuldades e até proibiu o funcionamento do Grêmio Estudantil, e, ainda segundo 

                                                           
31 Jornal O Diário, 15,09,93. 
 
32 Doravante utilizarei a sigla D.G.D. para me referir ao Departamento responsável pela implantação e 
acompanhamento da Gestão Democrática da SEMED. 
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aquele aluno, práticas clientelistas se constituíram na marca de todo o processo eleitoral, com 

promessas de garantia de vagas, o diretor acabou por garantir sua continuidade à frente da escola, 

agora legitimado pelo processo eleitoral conquistando o apoio da maioria dos pais, funcionários e 

professores, esses últimos, mais resistentes às mudanças propostas, entendendo-as como 

conseqüência de uma política que exigiria mais profissionalmente e aumentaria 

consideravelmente, segundo esses profissionais, sua carga de trabalho (SEMED, 1995, p. 10). 

Frente à persistência de práticas que se buscava superar, advertia Lenilda Luna de 

Almeida, técnica da DGD apud SEMED (1995), “neste processo é preciso ter paciência, pois 

construir os conselhos escolares não é garantia de democratização. Não podemos perder de 

vista que as velhas formas de relação,[sic] individualistas, são predominantes (p. 10). 

Na mesma linha de raciocínio a então Secretária de Educação Maria José Viana, 

afirmando que “o processo é lento” e “espinhoso” e que muitas vezes as novas posturas têm de 

conviver com velhos vícios, arremata: 
 

O primeiro passo para a democratização do sistema escolar na rede 
municipal foi incluir a participação da família e dos integrantes da 
escola. É claro que este não é um percurso fácil. Não se muda 
mentalidades da noite para o dia, mas não podemos perder de vista que a 
Gestão Democrática [grifo do autor] é o instrumento de maior força 
para chegarmos ao ensino de qualidade (SEMED, 1995, p. 16). 

   

A desconfiança e o descrédito inicial dos pais  segundo os documentos e registros do 

DGD  foi logo substituído por um forte engajamento destes no processo, diante da 

possibilidade de interferirem no planejamento e na gestão escolar, experiência da qual, como 

afirmei, estiveram até então alijados. Quanto aos professores, surpreendentemente, estes 

permaneceram como o maior foco de resistência. 

Visando aprofundar o debate sobre a necessidade e a viabilidade da política de 

democratização da gestão educacional, a Secretaria realiza atividades de capacitação voltadas 

para a sensibilização dos setores envolvidos no processo. Resulta dessa reflexão, segundo os 

relatório do DGD, a disposição coletiva dos participantes no engajamento e na defesa de sua 

implementação, estabelecendo-se ainda, a necessidade de elaboração do Regimento Interno dos 

Conselhos Escolares, que norteasse todos os procedimentos. Tal documento foi discutido e 
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“aprovado posteriormente em assembléia geral que reuniu as 43 escolas da rede municipal em 

setembro de 1994” (SEMED, 1995, p. 12).  

Entre os dias 23 e 26 de agosto daquele mesmo ano, realiza-se a I Conferência Municipal 

de Educação com o tema “Educar para a Cidadania”, objetivando “traçar a política 

educacional do município de Maceió”, sendo precedida por pré-conferências como forma de 

preparar o debate, levando-o a todos os segmentos da comunidade escolar e ampliando-o a 

setores da sociedade civil organizada, instituições públicas, privadas e/ou filantrópicas 

interessadas em contribuir no processo. Para além dos debates e resoluções norteados pelas 

temáticas da universalização do ensino fundamental, municipalização, qualidade e participação 

popular, teve como resultado mais palpável da iniciativa, e também objetivo inicial proposto na 

convocatória, foi a elaboração do anteprojeto de lei33 que instituía o Conselho Municipal de 

Educação.34 

Entendida como coroamento do processo de implantação da gestão democrática no 

município de Maceió, serão realizadas entre os dias 13 e 15 de dezembro de 1994, as eleições 

diretas para diretores e diretores adjuntos das 43 unidades educacionais da rede municipal de 

ensino da cidade. Tendo sido realizados, até a presente data, quatro pleitos com vistas à eleição e 

renovação dos mandatos dos gestores das unidades de ensino que compõem a rede municipal (ver 

tabela nº 04). 

 A II Conferência Municipal de Educação com o tema: “Educação Popular, desafio atual 

do ensino público”, é realizada entre os dias 19 e 23 de setembro de 1995. Dentre as temáticas 

discutidas no evento, além daquelas relacionadas ao acesso e permanência na escola, a 

erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental e médio, abordou-se a 

questão da autonomia financeira da escola como elemento também determinante para a efetiva 

democratização da educação na esfera municipal. Pela proposta aprovada na Conferência os 

recursos do Fundo Municipal de Educação deveriam ser direcionados diretamente para as 

                                                           
33 Anteprojeto que origina a Lei 4.401 de dezembro de 1994. 
 
34 Outros diplomas legais farão referência ao papel e a função do Conselho Municipal: a lei 4.940 de janeiro de 2000, 
que institui o Sistema Municipal de Ensino, estabelece no Parágrafo Único do Artigo 3º, que o Conselho Municipal 
de Educação passa a integrar “a estrutura do Sistema Municipal de Ensino de Maceió [...], com funções normativas 
e de supervisão e atividades permanentes definidas por lei”; o Decreto 5.997 de setembro do mesmo ano, irá 
regulamentar a referida Lei, reafirmando o Conselho Municipal como integrante do Sistema Municipal de Ensino; e, 
finalmente, a sanção da Lei 5.133 em junho de 2001 que clarifica os critérios para a sua composição. 
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escolas, ficando a definição de sua aplicação sob a responsabilidade do Conselho Escolar, a quem 

caberia ainda fiscalizar a aplicação destes recursos. 

 

TABELA Nº 04 
DATAS DAS ELEIÇÕES E MANDATOS DOS DIRETORES DE ESCOLA DA REDE DE 
ENSINO DE MACEIÓ 

 DATA DA ELEIÇÃO BIÊNIO   POSSE 
1ª 13, 14 e 15 de dezembro de 1994 1995 / 1996 28.01.95 
2ª 06 de março de 1997 1997 /1998 23.04.97 
3ª 21 de outubro de 1999 1999/2001 23.11.99 
4ª 21 de novembro de 2001 2002 / 2003 01.2002 
5ª Prevista para 11 novembro de 

2003 
2004 /2005 Prevista  

01.2004 
           Fonte: Departamento de Gestão Democrática / SEMED 

 

Prevista na atual LDB, a descentralização da aplicação dos recursos financeiros 

destinados à educação brasileira, elege a escola como principal unidade executora desses 

recursos, à escola cabe além de “elaborar e executar sua proposta pedagógica”, compete-lhe 

também “administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros”(artigo12, incisos I e 

II), busca assim, os responsáveis pela condução da política educacional em Maceió, normatizar 

em nível municipal, os avanços consagrados na nova Carta Magna do país e regulamentados pela 

Lei Federal nº 9.394/96.  

Outro aspecto relevante para o fortalecimento de tal política e para o presente estudo, 

refere-se à outra temática debatida na mesma Conferência, trata-se da “garantia da participação 

efetiva dos segmentos organizados da sociedade na avaliação do processo educacional”, debate 

esse que apontava para a efetivação e formalização de mecanismos de formulação, fiscalização e 

controle da política educacional em Maceió, abrindo espaço para criação de mecanismos que 

assegurasse a ampla participação da sociedade na discussão e formulação da política para a 

cidade, a exemplo das Conferências de Educação, realizadas pela SEMED, e pensada como 

instância máxima de deliberação da política educacional na capital alagoana — estranhamente a 

institucionalização de tal mecanismo não é efetivada.  

 Ainda durante a realização da II Conferência foram coletados dados que constituíram um 

relatório inicial, parte integrante do Prontuário de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço 
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Social da Universidade Federal de Alagoas, elaborado pelas graduandas de Serviço Social Ana 

Kátia Batista França, Auta Maria de Oliveira, Maria da Conceição dos A. Costa e Silvia Maria 

Alvarez Francisco, sob a orientação da professora Gilmaíza Macedo da Costa, que buscava 

mensurar a percepção do processo de democratização da gestão escolar, por eles vivenciado, a 

partir da implantação dos Conselhos Escolares. As informações coletadas e analisadas naquele 

mesmo ano detectam:  

 

...questões que indicam dificuldades nesse importante aspecto da atuação 
dos conselheiros. A participação é qualificada como inexistente; 
duvidosa; insuficiente; exige maior envolvimento; apresenta desinteresse 
da comunidade. Os problemas referentes à participação dos membros 
nos conselhos são atribuídos à postura autoritária da direção, luta de 
poder, falta de amadurecimento da prática participativa, despreparo 
para funções dos conselheiros, ausência de cultura democrática e 
inexistência de clareza da função social da escola e dos educadores 
(FRANÇA et al. 1996, p. 46).  

 

 O resultado da coleta de dados supra mencionada é confirmado, no mesmo prontuário, 

pelas entrevistas realizadas com 26 conselheiros dos diferentes segmentos de 9 escolas da rede 

municipal de ensino, que buscou aferir a opinião destes acerca  do processo de implantação e 

funcionamento dos Conselhos Escolares. Dos entrevistados 42,3%, afirmaram encontrar-se o 

Conselho em plena atividade, atribuindo seu bom desempenho a “muito trabalho” e ao “empenho 

de todos”, ao passo que 38,46%, caracterizaram como tendo uma atividade limitada, devido ao 

“baixo nível de participação”, motivada por diferentes aspectos, os 19,23% restantes indicaram a 

inatividade absoluta dos conselhos em conseqüência de “reformas na escola” ou por puro 

“desinteresse dos conselheiros”. 

Buscando desenvolver um método baseado na observação objetiva dos fatos e não nas 

opiniões dos agentes engajados que, segundo DE LA MORA (1996), tendem a adotar posturas 

excessivamente otimistas ou, no outro extremo, excessivamente pessimistas (como demonstram 

os dados apresentados anteriormente), profundamente influenciados pela subjetividade expressa 

nas opiniões formuladas pelas pessoas envolvidas no processo, o autor desenvolveu um 

instrumento metodológico para aferição da qualidade, da intensidade e legitimidade da política de 
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gestão democrática nas Políticas Públicas, instrumento esse que utilizarei no monitoramento do 

meu objeto de estudo. 

Afirmando ainda, que durante os diversos debates realizados nas escolas ─ quando da 

preparação da referida conferência ─, observou-se uma grande dificuldade na mobilização da 

comunidade, FRANÇA et al. (1995, p. 13), sustentam que essa dificuldade aliada à “falta de 

sintonia entre o conselho e o corpo da escola [além da] falta de registro das reuniões”, vão se 

constituir nas principais falhas do processo de implementação da Gestão Democrática para logo 

após concluir que “não há uma aceitação geral por parte dos usuários, pela forma como foi 

implantado o processo da gestão democrática, partindo de uma resolução da SEMED e não de 

uma necessidade das escolas”. Tal procedimento é justificado pelos técnicos da SEMED, como 

única saída frente a um modelo autoritário fundado no princípio da “hierarquia”, da 

“competência”, e da “confiança”, caracterizada por relações clientelistas, fisiológicas e 

paternalistas. Em outro texto as mesmas autoras reafirmam:  

 

a necessidade do processo participativo, não surgiu no interior das 
próprias escolas, mas da proposta da Administração Central, enfrentando 
o efetivo despreparo dos diversos segmentos que compõem a escola. 
[concluindo que] não houve uma preparação das bases em tempo 
suficiente [...] gerando focos de resistência à mudança (FRANÇA et al., 
1996, p. 37). 

 

 Caracterizando uma forma de participação, que DE LA MORA (1996), classifica como 

“imposta”, argumentando que “a participação, como a liberdade e a democracia só [encontram 

uma base de sustentação] solidamente constituída quando [resultam] do esforço coletivo de um 

grupo” (p. 279). A participação portanto, deve resultar da conquista a partir da mobilização e da 

organização da sociedade civil. Assim, a adesão, o engajamento e o comprometimento se darão 

por uma necessidade coletiva, pela afirmação da “vontade política” coletiva, e não pelo desejo 

ou pela vontade individual de um dirigente ou pela implantação de uma diretriz política-

administrativa de um governo transitório. 

 A III Conferência é convocada no apagar das luzes do governo Lessa, realiza-se entre os 

dias 04 e 06 de dezembro de 1996, portanto, após as eleições municipais e no clima de 

continuidade do governo “socialista”, com a eleição da ex-vereadora Kátia Born, presente ao 
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evento. Com o tema “Educação pública e cidadania em final de milênio”, o relatório final 

elaborado por uma comissão inter-institucional composta por representantes do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação – SINTEAL, da Central Única dos Trabalhadores – CUT, da 

SEMED, do Centro de Educação – CEDU/UFAL, da Secretaria Estadual de Educação – SED e 

da Federação das Associações de Moradores de Alagoas – FAMOAL e aprovado em plenário 

propõe como resolução a...  

 

manutenção do Conselho Municipal, dos Conselhos escolares, da eleição 
direta para diretores e do fundo municipal de educação 
[compromentendo-se ainda, em] aprofundar a autonomia escolar nos 
aspectos administrativos, orçamentários e pedagógico para que cada 
coletivo escolar defina seu projeto político pedagógico e gerencie seus 
recursos (LIMA, mimeo).  

 

 Diante da mudança no comando da administração municipal, mesmo 

representando a prefeita recém eleita a continuidade do PSB no governo, as resoluções expressam 

a preocupação com a continuidade do processo iniciado em 1993, na medida em que estas não 

aponta nenhuma novidade, decidem sobre questões que já estavam implementadas e 

regulamentadas no plano formal, enfim, decidem sobre o que já estava decidido. Enfim, delibera 

na verdade, pela “manutenção” da política de Gestão Democrática no Sistema educacional do 

município. Expressão ainda dessa mesma preocupação é o debate sobre a condução daquela 

secretaria a partir de então, a Conferência discute e delibera sobre o comando da SEMED, 

optando por um perfil técnico, com compromisso político com a manutenção da Gestão e com o 

seu aprofundamento, propõe e resolve por aclamação pela indicação de Betânia Toledo, técnica 

da Secretaria e ex-Secretária Adjunta da gestão Maria José Viana. 

 

Eu me lembro que na hora que foi colocado isso aqui o nome dela foi 
colocado na assembléia, estava todo mundo lá, me lembro porque eu 
estava lá e a Kátia [prefeita eleita] estava lá e nome da Betânia foi 
aclamado por unanimidade para ser a secretária e ela [refere-se a 
prefeita eleita Káta Born] disse tudo bem, está garantido, no momento 
ela garantiu, mas quando ela assumiu ela não cumpriu com isso” 
(depoimento de Vera Lúcia França de Lima – técnica da SEMED). 
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3. 4. O cenário atual 

 

Transcorridos dez anos desde que iniciou-se o processo de implantação da gestão 

democrática na rede de ensino municipal de Maceió, alguns dos problemas inicialmente 

detectados persistem: o órgão da secretaria responsável pelo gerenciamento da política (o 

Departamento de Gestão Democrática – DGD), a despeito da competência técnica de seus 

profissionais  contando hoje com nove servidores pertencentes ao quadro permanente da 

Secretaria, sendo duas assistentes sociais, duas pedagogas e cinco professores, com a 

responsabilidade de acompanhar as oitenta e cinco escolas, que compõem, a rede municipal de 

ensino de Maceió , depara-se com a permanências de velhas práticas da política tradicional, 

algumas identificadas desde o inicio do processo e que ainda não foram superadas, outras 

expressando a continuidade e/ou a adequação da proposta política implantada há uma década, a 

comportamentos e práticas que se pretendia extinguir, tal persistência no entanto, resulta de uma 

reorientação política na condução do executivo municipal, ao longo do três mandatos do PSB, à 

frente da Prefeitura Municipal, reverberando nas secretarias e órgãos da administração como um 

todo. 

A prática mais comum nas administrações anteriores e no modelo tradicional de 

administrar a coisa pública consistia no loteamento de cargos, na repartição de parcela do poder 

entre os ocupantes do Legislativo, seja com a nomeação direta de políticos no exercício de 

mandatos eletivos, seja nomeando pessoas de sua confiança, como forma de barganhar apoio, 

construindo uma maioria governista no Legislativo, com base no velho fisiologismo. 

Tal procedimento, assimilado pela administração “socialista”, conduziu a nomeação de 

secretários, motivados por contingências e interesses particulares e imediatos e, na maioria das 

vezes, sem muita afinidade com a proposta política anunciada nos palanques eleitorais, ou 

mesmo, já implementada pela nova administração. 

Prestes a concluir o terceiro mandato consecutivo de uma mesma agremiação partidária à 

frente do executivo municipal: Ronaldo Lessa (1993-1996) e Kátia Born (1997-2000 e 2001-

2004), Maceió teve, neste mesmo período, por oito vezes mudanças no comando da SEMED (ver 

tabela nº 05).  
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TABELA Nº 05 

SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MACEIÓ DE 1993 A 2003 
Secretário Partido Período  Formação  

Maria José Vianna PT 
Hoje PSB 

Janeiro de 1993 a 
março de 1996 

Especialista em Educação com 
militância sindical 

Pedro Verdino de Lima PT 
Hoje PSB 

(06.02.96 - interino)  
28.03.96 a 26.04.96 
(secretário nomeado) 

Técnico em Edificações (Nível 
Médio) 

José Márcio Lessa PSB De abril a dezembro 
de 1996 

Odontólogo e professor da 
Universidade Federal de Alagoas 

Alberto Mendonça 
Cavalcante 

PSDB 
Hoje PSB 

Janeiro de 1997 a 
abril de 1998 

Vereador eleito a época é 
Engenheiro Civil e professor da 
antiga Escola Técnica Federal 
(atual CEFET). 

Maurício Quintella 
Lessa 

PSB Abril de 1998 a 

fevereiro de 2000 

Advogado (a época vereador 
eleito). 

Maria Betânia Toledo PSB Fevereiro a dezembro 
de 2000 

Pedagoga com Pós-Graduação 
em Educação Popular, técnica e 
especialista da SEMED 

Ana Dayse Resende 
Dorea 

S/P 
(indicação 
do PSDB)

Janeiro de 2001 a 
junho de 2003 

Médica pediatra e professora da 
Universidade Federal de Alagoas 

Ana Paula Siqueira 
Sarmento 

PSB Junho de 2003 Doutora em Relações Públicas e 
professora da Universidade 
Federal de Alagoas. 

Fonte: SEMED 
 

Dentre os titulares que assumiram o cargo de Secretário Municipal de Educação, a 

primeira, professora Maria José Viana, foi a responsável pela implantação da Gestão 

Democrática na educação municipal, aposentando-se no início de 1996, deixando em seu lugar, 

primeiro interinamente e logo depois efetivado no cargo, Pedro Verdino de Lima, à época 

dirigente do Partido dos Trabalhadores, que permaneceu por apenas dois meses no exercício da 

função, desligando-se da administração municipal após o rompimento do PT com o PSB, e a 

conseqüente saída de seus militantes e filiados da estrutura governamental. O terceiro a ocupar o 

cargo de secretário da Educação ainda durante o governo Lessa (PSB), foi José Márcio Lessa que 

permanecerá à frente da SEMED até o final da administração — primo do então prefeito, 

assegurou, no pleito seguinte a eleição de seu filho, Maurício Quintella Lessa, vereador por 
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Maceió (dois anos depois o já vereador viria a assumir pessoalmente a Secretaria de Educação). 

Garantida a continuidade do Partido Socialista Brasileiro à frente do Executivo Municipal, com a 

eleição da odontóloga, ex-sindicalista e ex-vereadora, Kátia Born (também do PSB), assumirá o 

comando da Secretaria de Educação, ainda durante seu primeiro mandato — rompendo o 

compromisso firmado na III Conferência Municipal de Educação a exatos 25 dias antes de 

assumir o mandato. 

Ainda na primeira gestão Kátia Born dois vereadores eleitos e em pleno exercício do 

mandato, viriam a assumir o cargo de secretário da educação: o primeiro, Alberto Cavalcante 

Sexta-Feira, importante liderança política do PSDB, que comporá, no momento subseqüente, a 

chapa como vice-prefeito, na reeleição da prefeita Born, conformando naquela oportunidade uma 

aliança política com um perfil diferenciado daquele de 1993, unindo PSB e PSDB no comando da 

Prefeitura de Maceió. O então secretário Sexta-Feira, como é popularmente conhecido foi 

substituído um ano depois pelo também vereador, Maurício Quintella Lessa, que se manterá no 

cargo até janeiro de 2000, pavimentando e assegurando sua reeleição à Câmara Municipal, 

afastando-se do cargo no limite do prazo determinado pela legislação eleitoral. Com o 

afastamento do vereador/secretário para disputar a reeleição, assumirá finalmente o cargo a 

técnica da SEMED que havia sido indicada, como vimos, três anos antes na III Conferência 

Municipal de Educação.  

Desta forma assume a educadora Maria Betânia Toledo, membro da equipe que implantou 

a Gestão democrática na rede municipal, dando um novo impulso em direção ao aprofundamento 

do processo. No entanto, apesar de formalmente conduzida ao cargo, por sua rápida passagem à 

frente da SEMED, parece não ter exercido muito mais que uma interinidade, sendo substituída 

(dez meses depois), logo após a posse formal da Prefeita reeleita, pela médica pediatra e 

professora universitária Ana Dayse Resende Dorea, que acaba de renunciar ao cargo (junho de 

2003) para disputar a eleição para Reitora da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, sendo 

substituída pela Relações Públicas e também professora da UFAL, Ana Paula Siqueira Saldanha. 

Chegamos assim, ao oitavo secretário de educação em três mandatos, exercidos por dois políticos 

de uma mesma agremiação partidária na cidade de Maceió.  

Tal rotatividade na direção de uma Secretaria política e estrategicamente importante, que 

passa a ser ocupada periodicamente, em sua maioria, por políticos com perspectivas ideológicas 
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diferenciadas, para atender a interesses particulares e momentâneos, numa estratégia claramente 

eleitoreira, em um governo que se posicionava ideologicamente no campo da esquerda, é na 

verdade, como disse, expressão de uma mudança na orientação política do executivo municipal e 

da capitulação à velha maneira de se fazer política na região, fundada na troca de favores.  

Fruto de “arrumações” e acordos obscuros para atender a interesses particulares 

vinculados ao pragmatismo eleitoral, a grande rotatividade na condução política da educação 

municipal, efetivamente, trará problemas para a consolidação e o aprofundamento dos 

mecanismos de participação do modelo de gestão implementado na educação em Maceió.  

Refletindo as dificuldades ainda presente no processo de Gestão Democrática na educação 

municipal, afirmava Zildeide Lima, funcionária a quinze anos da SEMED e membro do corpo 

técnico do D.G.D. desde os primeiros momentos de sua implantação. 

 

não há uma compreensão clara do que é gestão democrática, as pessoas 
[refere-se ao corpo funcional da SEMED, incluindo seus dirigentes] 
pensam que a gestão democrática é apenas um departamento da SEMED, 
e não é só isso, gestão democrática mais que um departamento é um 
princípio de ação política a partir e em função do qual todas as ações da 
Secretaria deveriam estar subordinadas.  

 

DE LA MORA (2001), identifica na criação de Departamentos específicos para gerir a 

implantação e o acompanhamento da Gestão Democrática, um elemento inibidor dessa política, 

na medida em que, como relata a professora, o resto do sistema tende a agir de forma a explicitar 

uma compreensão distorcida do Departamento, onde a responsabilidade da implantação e o 

desenvolvimento de ações que busquem o fortalecimento da política fica a cargo de uma equipe 

específica, eximindo as pessoas que compõem os demais setores de trabalho de qualquer 

comprometimento com o engajamento no processo.  

A clareza de perspectiva, da gestão enquanto ação coletiva e diretriz de governo, segundo 

a mesma servidora, predominou na Secretaria nos primeiros anos de implementação da Gestão 

Democrática, apresentando problemas já a partir da primeira substituição no comando da 

SEMED, quando o processo começa a “emperrar”, as dificuldades crescem e os problemas se 

avolumam: 
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A Gestão Democrática teve um salto de qualidade somente na gestão da 
Maria José Vianna, com o Sexta-feira [Alberto Cavalcante] houve um 
retrocesso, Ana Deyse, ela não fez grande coisa não, mas pelo menos ela 
não proibia, porque com o Sexta-feira emperrava, com o Maurício 
Quintella emperrava, com a Ana Deyse as coisas voltaram a caminhar, 
só que não há um investimento por parte do Gabinete [dos secretários]. 

 

Outro problema de fácil constatação e que reflete tal desinteresse, percebe-se na não 

convocação, nos dois últimos mandatos (até o momento — setembro de 2003), da Conferência 

Municipal de Educação que, segundo seus idealizadores, como vimos, deveria se constituir na 

instância mais ampla e democrática de formulação da política global no campo educacional, com 

a realização de pré-conferências preparatórias, realizadas por regiões política e estrategicamente 

delimitadas.  

Prevista inicialmente para acontecer a cada dois anos, tal intencionalidade, somente se 

efetivou durante o Governo Ronaldo Lessa, quando da gestão de Maria José Viana, à frente da 

Educação municipal e ao final daquele governo, quando se buscava, como vimos, assegurar  a 

continuidade do processo. No período seguinte, durante os dois mandatos subseqüentes da 

prefeita Kátia Born, cairá no esquecimento.35 Sem que tenha sido regulamentada no campo 

formal, os eventos realizados, se constituirão em expressão da “vontade política” individual de 

um grupo — os pioneiros do processo de implementação da Gestão Democrática no município —

, esgotando-se nela mesma, os certames aconteceram informalmente, sem que tenha sido 

priorizada a sua regulamentação legal, desobrigando as autoridades constituídas da 

implementação de suas resoluções.  

Como explicar um erro tão primário no trato institucional, parece que a legitimação 

conferida pela ampla participação da sociedade é o suficiente para assegurar a implementação do 

processo, parecem acreditar que o legítimo se imporá ao jurídico-formal. As dificuldades que se 

apresentarão nos momentos subseqüentes explicitarão este grave equívoco. 

Quanto a não regulamentação das Conferências, Ana Tojal, assistente social e uma das 

técnicas da SEMED à época, confirma:  

                                                           
35 Uma observação mais atenta quanto à prática política do Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo menos nos 
estados e cidades vizinhas, a exemplo de Recife, durante o governo Arraes, podemos perceber que tal partido político 
não cultiva as instâncias democráticas de gestão. 
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A princípio não lembro de nenhuma regulamentação das Conferências 
Municipais de Educação, acredito que não exista nada regulamentado, 
era um processo. Os passos foram dados aos poucos, tínhamos que 
romper resistências, cada passo dado era motivo de comemoração, a 
regulamentação da eleição de Diretores [aprovada na Câmara de 
vereadores e sancionada pelo prefeito] foi uma grande vitória, 
comemoramos muito esse fato, mas depois mudanças políticas ocorreram 
e as Conferências terminaram por não mais acontecer. 

  

A Conferência Municipal de Educação, “como ‘fórum’ máximo de deliberação dos 

princípios que deverão nortear as ações das Escolas da Rede Pública Municipal”, só vai ser 

legalmente instituída a partir do Decreto nº 5.997 de 14 de setembro de 2000, que regulamenta o 

sistema municipal de Ensino, constituído pela Lei 4.949 de 06 de janeiro de 2000,36 estipulando 

ainda a sua periodicidade: “no mínimo, uma vez, no período correspondente a cada gestão 

municipal” (Art. 14). Tal  regulamentação, no campo jurídico-formal, não por acaso, dar-se-á na 

gestão de (ou como conseqüência de ações implementadas nesta) Maria Betânia Toledo que 

assumiu o comando da Pasta em fevereiro de 2000.  

Mesmo considerando um grande avanço, a regulamentação ― apesar de tardia (após sete 

anos de implantada a Gestão Democrática) ―, mesmo não impondo limites a sua realização, 

retroage — em relação às intenções daqueles que a idealizaram —, quando estabelece a 

obrigatoriedade (“mínima”, é verdade) de uma Conferência a cada quatro anos. 

A partir de 01 de janeiro de 1997, assume a Prefeitura de Maceió a odontóloga e ex-

vereadora Kátia Born. Em entrevista a um jornal local, o já anunciado, novo secretário de 

Educação e vereador eleito, Alberto Cavalcante (PSDB), mais conhecido como Alberto Sexta-

Feira, ou simplesmente Sexta-Feira — sob o impacto de uma filosofia adminstrativa diferenciada 

em relação aos governos anteriores e das resoluções da III Conferência —, assegura que será 

dada continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido. “Nossa intenção é aprofundar a 

gestão democrática, as conferências municipais de educação [grifo meu] e o trabalho que já 

                                                           
36 A referência a criação da Conferência inserida no bojo do Decreto 5.997/00, como demonstram os depoimentos 
anteriores, não era conhecido pelas pessoas entrevistadas. Só tive acesso a esta informação ao final da pesquisa, 
quando vasculhava a legislação educacional em busca de informações sobre o Conselho Municipal de Educação.  
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existe”,37 destacando que esse teria sido “o segredo do sucesso dos dois (sic) secretários que o 

antecedera”.38 Palavras ao vento, como afirmei, as Conferências não mais voltarão a acontecer. 

Ainda como conseqüência desse jogo político entre Executivo e Legislativo, das 

negociações e arranjos visando a “governabilidade”39  traduzido no meio político pela máxima 

“é dando que se recebe”  e os acordos daí decorrentes, que, em sua maioria, implicaram na 

abertura de espaços dentro dos órgãos da administração pública municipal para políticos 

detentores de mandatos eletivos, que, como vimos, passaram a ocupá-los pessoalmente ou com a 

indicação de cabos eleitorais e/ou membros da própria família, preenchendo cargos 

comissionados em todos os níveis e escalões do governo. Mais especificamente, em relação à 

SEMED, “vítima” dos acordos políticos que resultou na grande rotatividade no comando da 

instituição, verificamos ainda, na estrutura interna daquela secretaria, a presença de cabos 

eleitorais e de familiares de vários parlamentares em seus diferentes departamentos e setores, 

como afirma uma técnica da instituição:  

 

As secretarias municipais também servem como currais deles 
[vereadores], quando você vai ver os chefes de departamentos, são 
pessoas que não tem nada a ver com a educação, para você ter uma idéia 
a nossa chefe, chefe dos Conselhos Escolares, é uma menina que não 
terminou o segundo grau, que foi colocada por um político, pelo Artur 
Lira, que na época era vereador [hoje deputado estadual em segundo 
mandato], ninguém pode mexer. Em cada departamento tem dois, três 
que ninguém mexe. É cunhado do cicraninho é irmão do cicraninho, 
neste departamento [refere-se ao Departamento de Dados e Informações] 
tem logo duas, parentes do vereador Jorge Sexto [vereador do PSDB em 
terceiro mandato consecutivo que concentra sua área de atuação na 
região onde está localizada a sede da SEMED], tem a família dele quase 
toda aqui. Ainda permanece a velha oligarquia. 

 

 E voltando suas baterias para seu setor de trabalho denuncia:  
 

                                                           
37 Jornal Gazeta de Alagoas, 21.12.1996. 
 
38 Idem. 
 
39 Expressão muito utilizada para justificar as concessões e a troca de favores entre os diferentes Poderes no sentido 
de garantir uma maioria folgada no Legislativo que possibilite a aprovação, sem problemas nem obstruções, das 
matérias de interesse do governo de plantão. 



 81

“A outra também [referindo-se a atual diretora da DGD] é indicação. 
Entrou com a atual secretária [refere-se a Ana Dayse Dórea], é da 
família Resende [...] antes era uma parente do Artur Bernardes, que foi 
secretário de Saúde, depois entrou uma parente do Sexta-feira”, então 
vereador no exercício do cargo de Secretário de Educação. 

 

Esta situação de preenchimento dos cargos de coordenação e chefias intermediárias na 

estrutura administrativa da SEMED pelo critério do parentesco, havia sido denunciada, poucos 

minutos antes da entrevista com a técnica do DGD, por uma professora na assembléia da 

categoria, convocada pelo Sindicato do Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas – 

SINTEAL, e realizada no auditório da própria SEMED, com o objetivo específico de discutir as 

propostas de reformulação no instrumento legal que regulamenta o processo de eleição para 

diretor de escola. 

O Diretor de escola, apontado, na construção teórica dos mais variados documentos por 

mim analisados, como elemento central para a implantação desse processo é, ao mesmo tempo, 

apontado como o “nó crítico” do sistema. Numa sociedade formada dentro de uma cultura 

autoritária, onde a lógica predominante consiste na apropriação do público pelo privado, os 

professores eleitos ou reconduzidos, para o comando das unidades de ensino, vão apresentar 

enormes dificuldades no convívio com práticas democráticas: “diretor não quer professor que se 

envolva na escola, quer professor leigo, porque professor esperto incomoda” desabafava uma 

professora da escola Padre Pinho (que encontrei casualmente no DGD), denunciando a 

perseguição promovida, contra ela, pela diretora de sua escola. Na mesma linha e ratificando as 

palavras da professora, arrematava uma servidora da SEMED: “depois que é eleito o diretor tem 

a comunidade em suas mãos [...] ele faz o que quer”.   

Para uma importante dirigente da SEMED, a permanência de diretores oriundo dos 

governos anteriores e que foram legitimados dentro do processo democrático com as eleições 

subseqüentes e que, logo após, eternizaram-se no poder a partir da utilização do mecanismo de 

inversão de chapa com seus adjuntos. Tal mecanismo foi amplamente utilizado para burlar o 

princípio da não reeleição por mais de um vez, assegurado no Regimento Unificado dos 

Conselhos Escolares, constitui-se numa das principais causas, segundo aquela mesma dirigente, 

para o entrave do processo. 



 82

O resultado de tal manobra, resultará na manutenção de um mesmo grupo político no 

controle da unidade escolar, constituindo-se em verdadeiras oligarquias dentro daquele micro 

espaço de poder, perpetuando-se na direção da escola indefinidamente. Ainda segundo a mesma 

servidora, no exercício de um cargo de direção, “tem escola em que os diretores estão lá desde a 

aplicação da Gestão Democrática, feita no período da Maria José Vianna, permanecendo no 

poder até hoje, usando mecanismos de alternância nos cargos: hoje eu sou diretor, você é meu 

adjunto; amanhã você é o diretor e eu o adjunto”. 

Foi durante a gestão do segundo vereador-secretário no comando da SEMED, que começa 

a tomar corpo, um movimento liderado por diretores de escolas no sentido de extinguir o 

processo de eleição para gestor escolar numa postura claramente reacionária, voltada para a 

manutenção do patrimonalismo político de seus cargos de direção. 

Tal grupo de diretores, na sua maioria, remanescentes do período anterior, não satisfeitos 

com a fórmula encontrada para assegurarem a permanência de seu controle político à frente das 

escolas, passaram a defender abertamente o fim das eleições para diretores e diretores adjuntos 

das escolas, chegando a oficializar suas pretensões e proposições regressistas, através de um 

documento subscrito por vários desses diretores, ao então Secretário de Educação Maurício 

Quintella Lessa, vereador em primeiro mandato com forte base eleitoral nas escolas municipais.  

A postura do então secretário é lamentada e classificada de omissa e conivente com as 

pretensões do movimento regressista capitaneado por parcela dos diretores de escola: 

 

Esse movimento que busca acabar com a Gestão Democrática surgiu 
ainda no período do Maurício Quintella, parecia que tinham [os 
Diretores] o respaldo deles lá [do Secretário e da maioria dos 
vereadores governistas], porque eles diziam que isso ia passar [na 
Câmara de Vereadores], fizeram um abaixo assinado e levaram ao 
Maurício Quintella e ele aceitou, se ele fosse um camarada 
comprometido com a Gestão Democrática ele acabaria logo com esse 
movimento. Porque a questão de ser Diretor: você não é diretor, você 
está diretor, é temporário, você está hoje, amanhã não. Eles acham que é 
um cargo vitalício e hereditário (entrevista com uma técnica do DGD).   

 

Em julho de 2003, esse mesmo grupo de diretores cria a Associação dos Diretores e Ex-

Diretores das Escolas Públicas de Maceió – ADEEPAM, constituída por esse mesmo grupo — 
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dos doze professores que compõem a direção da entidade apenas dois estão em primeiro mandato 

(ver tabela nº 06) — e que explicitamente afirmam em seu objetivo, entre outros, “[...] lutar 

contra a discriminação e injustiça social [?] praticada contra os diretores das escolas de 

Maceió”.  

 

TABELA Nº 06 
COMPOSIÇÃO DA RECÉM CRIADA ADEEPAM 

Nome Cargo na 
ADEEPAM 

Escola Municipal Na Direção da 
escola desde * 

Edmar Rodrigues de Oliveira Presidente Antídio Vieira 1994 
Marileide dos Santos Vice-Presidente Pompeu Sarmento 1994 
Mª Gorete Fernandes de Oliveira Secretária Geral Almeida Leite 1997 
Luciene Lima Costa  Segundo Secretário Zumbi dos 

Palmares 
1997 ** 

José Ronaldo Lima  Tesoureiro Haroldo da Costa 1997 
Miguel Archanjo da Rocha Segundo Tesoureiro Jayme de Altavila 1994 
Marcus Vinícius Cabral Dir. Esporte e Lazer Bonifácio 1997 *** 
Lucien M. do Nascimento Setor Jurídico Pedro Café  2001 
Luciano Austrelino da Silva Dir. Comunicação Lenito Alves 1997 
Marilúcia Almeida Soares Arte e Cultura Eulina Alencar 1994 
Jorge Bento da Silva Dir. de Saúde Arnon de Mello 2002 
Relond Martins Cavalcante de 
Castro 

Dir, de Adm. de 
Patrimônio 

Silvestre Péricles Adjunto em 94 
Diretor em 2001 

  *    Nos períodos aqui descritos consideram os resultados das eleições para diretores promovidas pela SEMED, não                     
        computando, portanto, o exercício em tais cargos no período anterior.    
 **  A escola é construída e inaugurada em 1996, portanto a professora está na sua direção desde o início. 
*** A atual diretora adjunta está na direção desde 1994 e desde 1997 se reveza na direção com Marcus Vinicius. 

 

Naquele mesmo ano a ADEEFAM obtém uma significativa vitória na tramitação da lei 

que buscava reformular a normatização do processo de eleições para diretores de escola. O 

espírito da proposta — elaborada num amplo debate coordenado pelo DGD a partir da realização 

de plenárias, debates e discussões por segmento —, visava estancar o mecanismo de vitaliciedade 

desenvolvido pelos diretores de escola para se manterem no poder, a partir do revezamento com 

seus adjuntos. A proposta encaminhada pelo Executivo municipal à Câmara de Vereadores, 

propunha no Parágrafo 1º do Artigo 2º, a ampliação de dois para quatro anos o mandato dos 

diretores eleitos para gerir a unidade escolar, proibindo expressamente a reeleição. O Parágrafo 2º 

do mesmo artigo que estabelecia o veto à participação dos atuais Diretores e Vice-Diretores no 
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pleito, foi suprimido na redação final da lei,40 numa bem articulada intervenção dos diretores 

agora representados pela ADEEPAM, junto à bancada governista na Câmara de Vereadores, 

assegurando, numa possível re-reeleição, para aqueles que já completavam uma década na 

direção de “suas” escolas, agora agraciados com a possibilidade de revalidação de seus mandatos 

por mais quatro anos.  

 A interferência política na condução dos destinos da educação municipal, aqui claramente 

presente dentro SEMED, aponta, como afirmei anteriormente, para a permanência de uma prática 

política condenada pelos pioneiros, responsáveis pela implantação da Gestão Democrática em 

Maceió, elegendo a sua superação como um desafio a ser vencido, uma meta a ser alcançada e 

que, ao que tudo indica, foi abandonada pelos chefes do Executivo municipal ao longo dos anos.  

Portanto, é a partir dos elementos aqui minimamente assinalados e, transcorridos pouco 

mais de uma década desde que iniciou-se a implantação da Gestão Democrática na rede de ensino 

municipal de Maceió, que nos parece possível e oportuno realizar um estudo minucioso acerca do 

atual estágio de seu desenvolvimento. Ao nosso ver, num primeiro olhar, já é possível apontar 

para uma predominância das permanências — pelo menos ao nível do órgão gerenciador da 

política —, de práticas políticas conservadoras assentadas no clientelismo e no velho e carcomido 

fisiologismo, em contraponto às rupturas objetivadas pela política democratizante do governo que 

a implementou. No entanto, antes de me deter ao objeto específico de estudo, onde buscarei 

identificar tais permanências e rupturas no ambiente escolar, parece-me oportuno realizar uma 

incursão à história, buscando na concretude de sua construção os condicionantes que moldaram 

os costumes de toda uma sociedade e conformaram seus valores, determinando, ao que parece, a 

permanência de uma cultura oligárquica, fundada na apropriação privada do público, questão esta 

que tratarei no próximo capítulo.  

                                                           
40 Lei 5.313 de 01 de setembro de 2003 
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CAPITULO – IV  

A HERANÇA CONSERVADORA NO COMPORTAMENTO POLÍTICO 

ALAGOANO 

 

4. 1. Um pouco da História 

 

O atual estado de Alagoas só vai se constituir como espaço politicamente autônomo, 

passadas quase duas décadas do século XIX, quando emancipado do estado de Pernambuco. 

A emancipação política de Alagoas constituiu-se, numa reação do Império aos ventos 

liberalizantes soprados pela Revolução Pernambucana de 1817. De caráter separatista e 

republicano, o movimento sedicioso deflagrado em Pernambuco não encontrará na elite 

alagoana, uma base de sustentação sólida, as adesões iniciais deveram-se, muito mais ao tom 

estardalhante das notícias que chegavam da capital da província, dando a Revolução como 

fato consumado em todo o território nacional e, por isso mesmo, bem ao gosto do adesismo 

local, amealhando, inicialmente, apoios consideráveis de alagoanos “...uns mais ou menos 

platônicos outros puramente oportunistas”.41  

Predominantemente, o que se verifica na comarca de Alagoas é uma reação 

conservadora, expressão da fidelidade da aristocracia rural, preponderantemente canavieira, 

ao Governo Imperial, fidelidade esta, que se constituirá na causa primeira, segundo alguns 

autores, da separação da Comarca alagoana da Província de Pernambuco (ocorrida ainda 

durante o conflito) como prêmio a tão clara demonstração de submissão e subserviência, 

enfraquecendo a província vizinha, inflamada por ideais separatistas, e engrossando a reação 

Imperial contra aqueles sediciosos. Assim, como forma de reconhecimento a tão contundente 

demonstração de lealdade, logo após a derrota definitiva dos revoltosos, “S. M. El-Rei Nosso 

Senhor”, resolveu elevar à categoria de Província a antiga comarca de Alagoas. 

Cavalcanti, ressalva que outros autores alagoanos, como Craveiro Costa (1967) e 

Jayme de Altavila (1962), defendem a inevitabilidade da emancipação, dado o nível de 

desenvolvimento da Comarca, afirmando ainda, que os acontecimentos de 1817 apenas 

precipitaram esse desfecho, minimizando o caráter conservador de tão importante 

acontecimento.  

Guardadas as diferentes interpretações, quanto às motivações imperiais para a 

concessão da tão festejada autonomia política, parece-me claro que tais acontecimentos 

                                                           
41 Expressão utilizada por Craveiro Costa, em  A Emancipação das Alagoas. Maceió/AL, Publicação do Arquivo 
Público de Alagoas, 1967. 
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expressam, na sua essência, a tradição conservadora das elites locais, avessas a novidades e a 

inovações, comportamento esse recorrente na sua trajetória histórica, expresso no “apoio ao 

sistema estabelecido, na resistência às mudanças ou [ainda, na] adesão às mudanças já 

consumadas” (CAVALCANTI, 1979, p. 51).  

Mesmo conquistando o status de Província em circunstâncias tão controversas, as 

raízes da constituição social, da agora autônoma Alagoas, como a de todo o território 

brasileiro, remontam ao ano de 1500, quando aqui aportaram os portugueses em sua bem 

sucedida expansão marítimo-comercial, iniciada quase um século antes, com a conquista de 

Ceuta, ao Norte do continente Africano, nas margens do Mediterrâneo, e com o conseqüente 

estabelecimento do “Pacto Colonial”, sistema econômico que submeterá e reduzirá aquelas 

terras e a nova sociedade que ali começa a se gestar, à mera produtora de matéria prima e/ou 

produtos primários, para o mercado europeu. “É este o verdadeiro sentido da colonização 

tropical, de que o Brasil é uma das resultantes, e ele explicará os elementos fundamentais, 

tanto no econômico como no social, da formação e evolução históricas dos trópicos 

americanos” (PRADO, 1948, p. 16).  

 Da ótica lusitana é só a partir de 1500 que nossa história se inicia. Sem entrar no 

mérito do debate quanto à validade de uma periodização da história brasileira que parte desta 

perspectiva,42 sem dúvida nenhuma, a presença européia no continente americano dá inicio a 

uma nova fase histórica, determinando a inserção deste nas relações capitalistas mundiais —  

mesmo que de forma subalterna. Assim, não vislumbrando qualquer vantagem econômica na 

ocupação deste território, a ação empreendida pela Coroa Portuguesa limita-se, nesta fase, à 

extração do pau-brasil para abastecer o mercado europeu 

 Buscavam os portugueses, com as colônias africanas e agora com suas possessões de 

“além mar”, fortalecer a empresa comercial, para tanto, as novas terras deveriam fornecer 

matéria-prima às manufaturas lusitanas e ao mercado europeu. As colônias deveriam ainda se 

constituírem num novo mercado consumidor dos produtos da Metrópole e, principalmente, 

deveriam se constituir em novos fornecedores de metais preciosos à abastecer os cofres da 

insaciável e potentosa nobreza portuguesa. 

                                                           
42 Fundada numa perspectiva eurocêntrica de superioridade cultural, tradicionalmente é atribuído ao 
“descobrimento” o sentido de um marco inaugural da História da América e do Brasil: o ato que produziu o 
nascimento de um novo mundo. Contrapondo-se a esta visão autores como José Murilo de Carvalho que, em “O 
encobrimento do Brasil”, ressalta que, “Falar em "descobrimento", implicava dizer (à época das comemorações 
dos “500 anos”) que “aquelas gentes e civilizações só tinham passado a ter existência real após a chegada dos 
europeus”. Implicava ainda, “dar um tom falsamente neutro a um processo que foi violento e genocida.”. 
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 Porém, tais expectativas foram frustradas, como atestam os depoimentos dos primeiros 

europeus que por aqui chegaram, Pero Vaz de Caminha escreve: 

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra 
coisa de metal, ou ferro; nem lha vimos (...) Em tal maneira é 
graciosa [as terras] que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; 
por causa das águas que tem!  
Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será 
salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa 
Alteza em ela deve lançar. 43 

 

Como vemos, Caminha além de apontar para a não existência dos cobiçados metais 

preciosos, antecipa uma possibilidade de exploração agrícola dessas terras, além é claro, de 

destacar que o melhor investimento seria “salvar essa gente”, uma população, aos olhos do 

estrangeiro, “primitiva”, “tosca”, porém “dócil”, que “salva”, viria a engrossar o exército de 

cristãos no mundo terreno. 

Outro relato que me parece digno de nota e que revela a intencionalidade dessas 

expedições que se lançaram mar-à-dentro durante todo o século XV afirma: “...nos 

achávamos muito engolfados na altura da terra de Vera Cruz ou Brasil... da qual se tira 

grande quantidade de canafístula e de pau-brasil; e não achamos mais nada de valor.44 

Portanto, não encontrando, naquele vasto e exuberante território, nenhum metal 

precioso, tão pouco nenhuma atividade comercial entre os nativos que sobreviviam extraindo 

do meio natural apenas o extremamente necessário para sua subsistência, restava naquele 

momento o consolo de uma terra e um povo férteis para um futuro empreendimento agrícola e 

para a ampliação do rebanho da Santa Madre Igreja, a partir da conversão daqueles povos 

“ingênuos” e “gentis”, à fé Cristã. Diante desta realidade, limita-se a expedição cabralina ao 

ato simbólico de posse das terras – antecipadamente assegurada pelo Tratado de Tordesilhas – 

com a celebração da primeira missa, e em seguida, rumar para o promissor Oriente.  

Na ausência dos cobiçados metais, resta a Portugal, nesse primeiro momento, como 

forma de garantir alguma rentabilidade daquelas terras e sua inserção no modelo mercantil 

europeu, a extração do pau-brasil. Muito cobiçada pelos franceses, a valiosa madeira não será 

explorada diretamente pela Coroa portuguesa, sua extração dar-se-a através da concessão dos 

direitos de exclusividade na comercialização a mercadores portugueses, liderados por 

                                                           
43 Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, que se constituiu no primeiro registro escrito de 
nossa história, a Carta apresenta um minucioso relato do descobrimento do Brasil. 
 
44 Afirmação atribuída a um florentino que viajava na armada de Afonso de Albuquerque. Citado por MENDES 
Jr. et al. Em: Brasil História – texto e consulta. Volume 1. São Paulo: Brasiliense, 1993, 5ª edição, p.68. 
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Fernando de Noronha. A relativa facilidade de acesso ao extenso litoral, com densa floresta e 

a abundante oferta da madeira vermelha de grande aceitação no mercado europeu, aliada à 

sede predatória dos comerciantes portugueses resultou numa “...exploração rudimentar que 

não deixou traços apreciáveis, a não ser na destruição impiedosa e em larga escala das 

florestas nativas donde se extraia a preciosa madeira” (PRADO JUNIOR, 1973, p. 26). 

Além da extração do pau-brasil, feita, como vimos, por concessionários privados e 

“piratas estrangeiros”45 as terras brasileiras permaneceram sob relativo abandono, durante as 

três primeira décadas, desde que por aqui aportaram os primeiros navegadores lusitanos, 

passado esse período, Portugal vê-se obrigado a ocupar suas possessões na América. A posse 

daquele vasto e, portanto, promissor território, não mais estaria assegurada, apenas com a 

precária vigilância realizada por esparsas expedições à costa brasileira.  

Para não perder a posse sobre as “terras de além mar” e, principalmente, para 

assegurar seus propósitos mercantis frente às incursões de outras nações européias ao Novo 

Mundo e, além disso, frente à crise econômica que se avizinhava com os sinais de 

esgotamento do outrora rentável comércio das especiarias com as Índias que registrava quedas 

cada vez mais acentuadas de rentabilidade, provocadas, entre outras coisas, pela quebra do 

monopólio comercial português no Oriente, com a presença de outras nações disputando as 

preciosas mercadorias, resultando no aumento da concorrência, levando ao crescimento da 

oferta das “especiarias” (que passaram a chegar em abundância), inundando a península 

Ibérica e a Europa com os artigos de luxo, antes escassos naquela região, provocando, desta 

forma, a queda dos preços e, consequentemente, dos lucros auferidos ao final das 

dispendiosas expedições às Índias. Além disso, as recentes descobertas de ouro e prata pelos 

espanhóis em suas colônias americanas, reacendeu as esperanças de que haveria ouro nas 

possessões portuguesas, encontrá-lo portanto,  seria então, uma questão de tempo. 

Desta forma, a opção posta é, ocupar e povoar a colônia ou perdê-la para as nações 

estrangeiras de presença constante nas costas brasileiras. A partir de tal constatação, o 

primeiro grande desafio posto à Coroa Portuguesa é construir um modelo de colonização que 

assegurasse a posse e pudesse substituir o comércio com as Índias com baixo custo e alta 

rentabilidade para a Metrópole. É assim que as Capitanias Hereditárias irão se constituir numa 

alternativa de recuperação da economia lusitana. Concebida a partir de um modelo de 

colonização de ocupação e exploração centrado na grande propriedade fundiária, na 

monocultura da cana-de-açúcar e no trabalho escravo — mais uma vez, com a concessão do 

                                                           
45 Sobre a presença de outras nações européias no território brasileiro ver Costa, Craveiro. História das Alagoas – 
Resumo didático. Maceió/Al.: Secretaria da Educação e Cultura, 1983, p. 6-7.  
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direito de exploração de suas possessões americanas a particulares, em troca do pagamento de 

impostos, estipulados em percentuais da produção e da riqueza auferida. 

 Entregue a um donatário, em geral, um nobre ou um rico comerciante com suas 

clientelas e parentes, este é também agraciado com o título de Capitão e, a partir da emissão 

da “Carta de Doação” é investido de amplos poderes, dentro dos limites da fatia de terra a ele 

confiada pela Coroa portuguesa, constituindo-se num instrumento d’El Rei no processo de 

ocupação territorial da colônia, assegurando, definitivamente, a posse das terras no Novo 

Mundo à Metrópole portuguesa. 

 A aparente contradição, na implementação de um modelo de colonização autonomista 

e descentralizante proposto por uma monarquia absolutista e, portanto, centralizadora e 

patrimonialista, encontra sua justificativa na própria economia portuguesa: com pouca 

disponibilidade financeira para financiar tão arrojado empreendimento, dado a imensidão das 

terras a explorar, e não estando disposta a correr riscos, dispondo de recursos indispensáveis à 

manutenção de seu domínio político e econômico no Oriente, a Coroa optou, como afirmei, 

por colocar esse empreendimento nas mãos de particulares, que teriam de viabilizar os 

recursos necessários para financiá-lo. Como afirma MENDES Jr. et al: 

 

Apesar da tendência comum européia de centralização, continuavam 
os monarcas a enfeudar bens, rendas e direitos da coroa a seus 
parentes, servidores, à nobreza empobrecida e mesmo a burgueses, de 
cujos capitais necessitavam (...) Tratava-se de uma medida útil, já 
que, através dela, promovia o povoamento e desenvolvimento das 
terras, sem abdicar de seu senhorio eminente e suprema jurisdição 
sobre elas (...) os amplos poderes dados aos donatários não entravam 
em contradição com a tendência centralizadora da política 
portuguesa, pois ‘importava oferecer aos colonizadores tão decididas 
e evidentes vantagens, e uma condição por tal forma excelente que, 
desagregando-os do torrão ou desviando-os do chamariz do Oriente, 
os arrastasse a um empreendimento aventuroso e eriçado de 
obstáculos. Com as doações hereditárias de vastas províncias 
brasílicas e com o sistema de sesmarias gratuitas, que era o seu 
indispensável complemento, atingia-se esse desideratum’(1993, p. 90-
91).  

 

Portanto, a relativa autonomia dos donatários se restringiria à administração da porção 

de terras a ele conferida, assegurando-se ainda a autoridade imperial o recolhimento dos 

impostos devidos. Como atesta FAORO: 
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As relações entre os capitães–governadores e os reis e entre os 
potentados rurais e o governo tiveram, de um lado acentuado cunho 
patrimonial, pré-moderno. O donatário caracteriza-se pela qualidade 
dupla, de fazendeiro e autoridade, sem a fusão de ambas, fusão 
incompatível com a ordem legal portuguesa. (...) O rei delimitou as 
vantagens da colonização, reservando para si o dízimo da colheita e 
do pescado, o monopólio do comércio do pau-brasil, das especiarias e 
das drogas, o quinto das pedras e metais preciosos. O governo 
português não punha no negócio o seu capital, ao tempo escasso e 
comprometido com outras aventuras. Servia-se de particulares (...) 
acenando-lhe com a opulência e o lucro fácil, móveis de ação 
tipicamente capitalista, como capitalista seria a oferta aos pobres da 
fácil vida americana. A propriedade rural brasileira tomou fôlego e 
se expandiu para a exploração de artigos exportáveis, ligados ao 
mercado mundial pela via de Lisboa (1975, p. 131). 

 

 Por outro lado, tais concessões de terras e títulos com caráter hereditário e, vinculado a 

estes, uma série de privilégios inerentes a tal autoridade, levará inevitavelmente, ao 

fortalecimento desta, o que poderia despertar desejos autonomistas, demandando ações 

comandadas de Lisboa, no sentido de restringi-la, de contê-la. Mesmo com o retorno da 

centralização administrativa expressa na instituição do Governo Geral, e a nomeação de Tomé 

de Souza — medida que expressa essa preocupação com o crescimento da autoridade e da 

autonomia dos Capitães — “serão mantidos intocados os privilégios vitalícios e hereditários 

dos donatários, bem como a dupla dimensão de seu poder, preservando-se os aspectos 

público e privado de sua autoridade” (VERÇOSA, 1996, p. 246).  

 Constituindo-se inicialmente como parte do território da Capitania de Pernambuco, 

como vimos, Alagoas, só recentemente, terá conquistado a sua autonomia política, no entanto, 

mesmo com inúmeros registros de incursões, de diversas nações européias, principalmente 

francesas a seu atual território, a colonização efetiva do futuro Estado, só vai se dar a partir da 

última década do século XVI e esta dar-se-á bem ao estilo da região, nos moldes de “um 

empreendimento familiar, com grupos entrelaçados por laços de parentesco” (VERÇOSA, 

1996, p. 253). Ou ainda, nos termos de MARILENA CHAUI, conformam-se relações de 

parentesco, de cumplicidade ou de compadrio entre os que se julgam iguais e, “entre os que 

são vistos como desiguais o relacionamento assume a forma do favor, da clientela, da tutela 

ou da cooptação”(2001, p. 89).   

O tripé em que irá se fundar a economia e a sociedade alagoana — latifúndio, 

monocultura e trabalho escravo — irá produzir um tipo de organização social bem específica:  
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“nos domínios rurais, a autoridade do proprietário não sofria réplica, 
tudo se fazia consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e 
despótica. O engenho constituía um organismo completo e que tanto 
quanto possível, se bastava a si mesmo. [A base dessa organização 
será a família patriarcal] onde os vínculos biológicos e afetivos que 
unem ao chefe os descendentes, colaterais e afins (...) irão 
preponderar sobre as demais considerações” (HOLANDA, 1991, p. 
47-48). 

 

 È incontestável a força e a importância da economia canavieira no processo de 

ocupação do território brasileiro durante o período colonial. Alimentados pela existência de 

um mercado externo promissor, os engenhos irão se proliferar por toda a região produtora e a 

partir deles surgirão os diversos núcleos de povoamento, como de resto em outras regiões 

produtoras, com uma evidente concentração na região litorânea e às margens dos grandes rios, 

determinado, evidentemente, pelas dificuldades de transporte da matéria prima — a cana-de-

açúcar — para os engenhos, aquela época feito por via fluvial utilizada também para o 

escoamento da produção. 

 O quadro abaixo (tabela nº 07), também citado por CAVALCANTI (1979), dá uma 

idéia da proliferação dessas unidades produtivas em território alagoano: 

 

Tabela nº 07 
CRESCIMENTO DO PARQUE AÇÚCAREIRO ALAGOANO (1630-1905) 

 
ANO BASE 

 
ENGENHOS 

% de aumento do 
número das unidades 

produtoras 
1630 13 - 
1774 69  430 
1802 180 260 
1824 316 77 
1879 632 100 
1897 933 48 
1905 964 3,4 

Fonte: Santana, 1970, p. 181. 
 

Constituindo-se no elemento propulsor do povoamento e da formação de novas vilas e 

municípios, o Engenho propiciará também a ascensão das famílias patriarcais da aristocracia 

canavieira que passará a dominar, cada vez mais, a vida econômica e política da colônia. “As 

oligarquias locais, resistentes ao controle central, terão sua base no século XVI” (FAORO, 

1975, p. 133). Mesmo com o advento da industrialização e o aparecimento das primeiras 

usinas no alvorecer do século XX, multiplicando-se por todo o território com uma 
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produtividade que ultrapassa em muito os velhos engenhos, provocando a inevitável 

decadência dos antigos banguês, a estrutura social permanecerá inalterada:  

 

...não se deu um rompimento brusco ou uma substituição radical ao 
nível das elites. O empreguismo, os laços de sangue, o compadrio, e 
outros mecanismos de acomodação, fizeram com que a ascensão de 
um setor não significasse o necessário aniquilamento do outro, mas a 
rearrumação, uma mudança parcial de proeminência” 
(CAVALCANTI, 1979, p. 46).  

 

 Dentro desta nova realidade, os antigos banguezeiros, como afirma CAVALCANTI, 

seriam transformados em numa nova categoria, a dos “fornecedores de cana”, portanto 

reinseridos num novo modelo produtivo de mesma base econômica, como fração de uma 

mesma e poderosa aristocracia, a canavieira, agora com novo papel econômico-social, 

fornecendo às modernas usinas a matéria-prima principal para seu funcionamento. 

 Com a Proclamação da República, assistimos ao fortalecimento do poder local em 

contraposição ao centralismo imperial, agora substituído pela descentralização republicana, 

pelo estadualismo. Nas palavras de TENÓRIO, “...de certo modo, o novo regime foi a 

concretização dos interesses das oligarquias ou dos grupos detentores do poder econômico 

nos Estados, afirmando mais adiante que do ponto de vista das relações sociais, não haverá 

modificações: “No plano das relações entre o proprietário da terra e o colono, produtor 

direto, nenhuma alteração aconteceu, continuando intocada a forma de distribuição de 

riqueza” (1997, p. 8-9). 

 

 Em Alagoas, os apelos à liberdade e ao progresso, trazidos pelos ventos republicanos 

enquanto ideais de prosperidade e desenvolvimento, não tiveram grande penetração na 

sociedade local, os poucos núcleos republicanos surgidos por estas terras até então, eram 

ignorados pela elite dominante. No entanto, confirmada a notícia das mudanças ocorridas no 

país, apressam-se todos a saudar o novo regime. 

 

O frágil núcleo republicano local, que vegetava na maior 
indiferença por parte da maioria da classe dominante, viu abrir-se à 
sua frente uma torrente de novos adeptos que surgiam eufóricos ou 
reservados de todos os lados, como se fossem republicanos desde o 
nascimento, oferecendo apoio incondicional ao regime (TENÓRIO, 
1997, p. 63). 
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 Esse adesismo explícito verificado no comportamento político alagoano, não é uma 

característica particular, exclusiva desse povo, determinada por sua herança genética ou por 

alguma determinação geográfica, tal comportamento — melhor  traduzido na fala de velho 

coronel paraibano: “eu não mudei, o Governo é que mudou, eu continuo no Governo.” — tem 

sua determinação fundada na base econômica da sociedade, que, mesmo mudando o sistema 

ou a forma de governo, mantém a mesma estrutura produtiva: latifúndio e monocultura. E, 

que irá explicar a aparente contradição verificada no crescimento do poder coronelístico ao 

tempo em que se registra sua decadência econômica.  

A era da prosperidade e da hegemonia canavieira nordestina sofre seu primeiro abalo 

com a concorrência do açúcar paulista, que além de disputar o mercado externo com a 

produção alagoana, representou uma grande queda no mercado interno, na medida em que, o 

estado de São Paulo, agora grande produtor de açúcar, representava considerável fatia do 

mercado consumidor no país. À concorrência e à queda do mercado consumidor interno, 

segue-se a concorrência do açúcar antilhano e do açúcar de beterraba produzido na Europa. 

 Esse contexto, de grande concorrência, imposto ao principal produto alagoano “motor 

e vagão da economia local”,46 sofrerá ainda um outro revés, o deslocamento do centro das 

decisões políticas para o centro sul, embalados pela emergente economia cafeeira. Desta 

forma, debilitados economicamente, os coronéis estarão mais dependentes do poder regional e 

central, reafirmando, segundo CAVALCANTI, o caráter delegado de seu poder. 

 Às vésperas da inauguração da República, o café já representava 61,5% das 

exportações brasileiras, acumulando um crescimento de 40% em relação a sua participação 

em 1830, enquanto que, no mesmo período, o açúcar despencou no volume de produtos 

exportáveis, caindo de 26,7% em 1830 para 9,9% em 1880, conforme as tabelas nº 08 e nº 09, 

que seguem: 

 

Tabela nº 08 
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ NO SÉCULO XIX 

ANO CAFÉ 

1830 43,8% 
1850 48,8% 
1870 56,6% 
1880 61,5% 
Fonte: Bastos; 1994, p. 120 

                                                           
46 Expressão utilizada por TÉNÓRIO, 1997, p.49 
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Tabela nº 09  
DECLÍNIO DA EXPORTAÇÃO DO AÇÚCAR BRASILEIRO NO SÉCULO XIX 

ANO AÇÚCAR 

1840 26,7% 
1860 12,3% 
1880 9,9% 
Fonte: Bastos; 1994, p. 120 

 

 Essa nova realidade econômica fragiliza a já velha elite de senhores de engenho que 

dominava a política nacional, no entanto, sua forte presença no cenário político local, 

compondo a maioria das representações parlamentares, exige agora uma nova acomodação, 

indispensável para atender aos novos e diferentes interesses dos setores dominantes da 

sociedade brasileira. Com a República e a Constituição que a consolidou, o controle das 

maquinas estaduais — com arrecadação de impostos de exportação, antes não permitido aos 

estados e a possibilidade de criar novos impostos no âmbito regional — fortalece o poder 

local, esse controle passa a depender agora de um intricado jogo de compromissos, assim, 

institucionaliza-se, a partir dessa nova conjuntura, a política de compromissos recíprocos, 

fundados na fidelidade e na lealdade — agora garantidos pelo pacto federativo —, entre os 

diferentes setores da elite dominante, detentores de cargos executivos e também legislativos, 

nas diversas esferas de poder, estabelecendo uma ligação que vai do presidente ao líder local, 

passando pelo governante do poder estadual. Constrói-se assim, uma nova e verdadeira 

pirâmide de compromissos, onde os estados economicamente mais fortes — São Paulo e 

Minas Gerais — passam a se revezar no poder central, na denominada “política do café com 

leite”. 

Nos demais estados da República o compromisso será firmado través da “política dos 

governadores”, a partir dela as oligarquias regionais passam a usufruir de maior autonomia 

político-administrativa em suas regiões e, principalmente, na condução do processo eleitoral. 

Em troca, os governadores passam a garantir o necessário apoio e sustentação política ao 

presidente de plantão, garantindo-lhe a eleição de parlamentares dóceis ao governo central. 

Consolida-se, desta forma, o poder das oligarquias regionais e sua sobrevivência política 

estará garantida à medida que tiver habilidade para negociar e estabelecer compromissos de 

reciprocidade com os coronéis — agora enfraquecidos e cada vez mais dependentes dos 

recursos do Governo estadual e federal. 

Nos municípios, onde a ineficiente máquina estatal não chega, serão os coronéis, pai, 

padrinho e autoridade política e policial, os responsáveis pelo atendimento das demandas 
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sociais, pela resolução de pequenos conflitos e pelo atendimento às carências e aos favores 

pessoais — aqui insere-se ainda as relações de compadrio47, fundadas em compromissos mais 

íntimos e mesmo afetivos —, demandados por um eleitorado predominantemente rural e 

completamente desassistido. 

Tal responsabilidade, de substituição do Estado só pode ser exercido pelo coronel, 

dado a sua fragilidade econômica, anteriormente apontada, graças a reciprocidade e atenção 

que lhes dispensa o Executivo Regional, assegurando-lhe os recursos necessários em forma de 

benefícios e obras públicas para a região — como estradas, hospitais, energia elétrica, entre 

outras —, que as condições estruturais do município não poderiam arcar, como também a 

garantia da prerrogativa da indicação das autoridade públicas lotadas na municipalidade, em 

troca, evidentemente, do necessário apoio político-eleitoral, traduzido pela capacidade do 

coronel de arrebanhar votos para os candidatos governistas que passam a ser candidatos do 

coronel e, consequentemente, a merecer e receber a gratidão e o reconhecimento, em forma de 

voto. Ao mesmo tempo, a garantia de uma votação expressiva ao candidato situacionista, 

apoiado pelo coronel, fortalece e consolida ainda mais o seu prestígio político frente às 

autoridades do governo estadual e central, fechando o circulo de compromissos (traduzidos 

em benefícios) / de fidelidade (traduzida em votos) / de renovados compromissos (traduzidos 

em mais benefícios, na dimensão do prestígio demonstrado pelo volume de votos 

“conquistados”). 

Desta forma, estabelece-se uma relação de dependência entre as diferentes esferas de 

poder que “sem a liderança do coronel” — fincada na estrutura agrária do país —, “o governo 

não se sentiria obrigado a um tratamento de reciprocidade, e sem essa reciprocidade a 

liderança do ‘coronel’ ficaria sensivelmente diminuída” (LEAL, 1976, p. 43). 

 

Essa partilha do poder torna-se, no Brasil, não uma ausência do 
Estado (ou uma falta de Estado), nem, como imaginou a ideologia da 
“identidade nacional”, um excesso de Estado para preencher o vazio 
deixado por uma classe dominante inepta e classes populares 
atrasadas ou alienadas, mas é a forma mesma de realização da 
política e da organização do aparelho do Estado em que os 
governantes e parlamentares “reinam” ou, para usar a expressão de 
Faoro, são os “donos do poder”, mantendo com os cidadãos relações 
pessoais de favor, clientela e tutela... (CHAUI, 2001, p.91).  

                                                           
47 Instituição católica criada pelo Papa Santo Higino no século II, no Compadrio, estabelece-se uma relação de 
compromissos entre o padrinho – em geral cidadão de posses –, que divide com o pai biológico a 
responsabilidade pelo bem estar do afilhado. Ter um grande número de afilhados, posteriormente, passou a 
representar sinal de prestígio social, passando os afilhados a compor a extensa lista da clientela dos senhores 
romanos. 
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As contendas verificadas a partir da contestação do poder de um determinado coronel 

resultando em disputas políticas, levavam quase sempre, a eleições tumultuadas, marcadas 

pela fraude, pela violência e mesmo pelo confronto armado entre eleitores, partidários de cada 

facção. No Nordeste tais cisões entre grupo de coronéis e famílias oligárquicas levou à 

proliferação de partidos, com feições de “associações de famílias rivais ou clubs privés [grifo 

do autor] das oligarquias regionais” (CHAUI, 2001, p. 93), que, portanto, representavam 

setores da mesma aristocracia dominante e que se estenderá por toda  a República Velha. 

Neste contexto, o resultado das urnas, via de regra, irá legitimar os mais fortes e influentes 

coronéis, também, via de regra, apoiados pela oligarquia dominante em âmbito regional. 

Assim, “com base nesse sistema foi possível a emergência e [a] consolidação, ao longo de 

toda a República Velha, de um sólido sistema oligárquico dominado por, no máximo, duas ou 

três famílias poderosas em cada Estado” (MENDES Jr. et al., 1983, v. 3, p. 190). 

 Na base dessa pirâmide de compromissos estará o eleitor — teoricamente, o detentor 

individual e coletivamente, do único instrumento de legitimação do poder no novo sistema: o 

voto —. Em sua maioria trabalhadores rurais, analfabetos ou semi-alfabetizados, compondo 

um contigente formado por antigos escravos e seus descendentes, mal remunerados, carentes 

de direitos sociais, assistenciais e, principalmente, carentes de direitos trabalhistas,48 por isso 

mesmo, submetidos a um regime de semi-escravidão, dependentes da caridade e da 

benevolência do coronel e, tendo neste, na maioria dos casos, a única possibilidade de 

satisfação de suas necessidades. 

 

“Em geral, o acerto das condições de trabalho era apenas verbal, 
registrando-se, no entanto, variadas situações contratuais. Conforme 
a região, os trabalhadores recebiam diferentes denominações: 
moradores, que podiam ser ou não meeiros — também chamados 
camaradas ou colonos — que habitavam a fazenda; alugados, 
alugados que apenas cumpriam uma tarefa determinada; agregados, 
de definição mais complexa, que se constituíam em camaradas ou em 
pequenos sitiantes dos arredores; arrendatários, que cultivavam 
terras consideradas, na maior parte das vezes, estéreis ou de 
necessário desbravamento” (JANOTTI, 1981, p. 43). 

                                                           
48 Uma legislação que regulamente e assegure direitos básicos ao trabalhador rural, só passará a existir no Brasil 
a partir de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, que visava estender aos trabalhadores do campo os 
benefícios da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, entretanto tal legislação nunca saiu do papel. É só com  
a Constituição de 1988 que finalmente estará assegurada a igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e 
rurais. Os benefícios “concedidos a partir de 1930, com a criação do Ministério do Trabalho e a regulamentação 
da primeira legislação trabalhista da história brasileira sancionada em 1943, constituíram-se em direitos 
exclusivos dos trabalhadores urbanos filiados aos sindicatos oficiais, reconhecidos pelo governo a partir da 
outorga da “Carta Sindical”, instrumento de controle político do governo sobre as organizações sindicais dos 
trabalhadores, antes livres, autônomas e independentes. 
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Esta é a lógica que, frente ao crescimento da importância da população rural, com a 

ampliação do contigente eleitoral assegurado agora pelas modificações na norma jurídica, 

com o estabelecimento, a partir da Constituição republicana, do direito de voto a todos os 

cidadãos maiores de 21 anos (desde que não fosse mendigo nem analfabeto), em substituição 

ao voto censitário, que antes limitava esse direito àqueles que comprovassem uma renda 

mínima, consagrando dessa forma, o princípio da universalidade49 no direito ao exercício do 

voto. 

Assim, dependente da unidade produtiva, com uma remuneração que mal lhe 

assegurava a subsistência e tendo no mandatário local sua única ligação com o poder público, 

sua única possibilidade de acesso à saúde, à educação e ao próprio emprego, constitui-se essa 

horda de desassistidos — como forma de gratidão ou pela simples coerção —, para o coronel 

— seu benfeitor e autoridade política e econômica maior na localidade —, um exército de 

eleitores cativos, fiéis, integrantes de um verdadeiro curral eleitoral, que é tangido como gado 

para onde o coronel ordenar, transfigurando cada um e todos ao mesmo tempo, na moeda de 

troca, desse complexo jogo de poder fundado na fidelidade, no compromisso, na troca de 

favores e na dependência. É nessa relação que residirá a força das oligarquias estaduais, 

dependente do controle “...dessa massa eleitoral incapacitada, impotente para participar do 

processo político que lhes fora aberto com o regime representativo” (MENDES Jr. et al., 

1983, v. 3, p. 189), de forma verdadeiramente livre e autônoma. 

 Ao contrário do que se poderia supor, a instalação da República não encontrará 

resistências em Alagoas, muito pelo contrário, encontrará um ambiente muito favorável para 

se consolidar. Pouco afeita a enfrentamentos com o poder central, a aristocracia agrária 

alagoana “metamorfoseia-se” em republicana, ciosa de assegurar seus interesses particulares. 

A notícia de que seriam dois alagoanos os primeiros a assumirem a Presidência e a Vice-

Presidência da República, recém proclamada, será motivo de grande satisfação e intensas 

comemorações da sociedade local. Alagoas nunca fora tão republicana. 

 

“Não houve enfretamento entre monarquistas e republicanos: todos 
eram agora republicanos, como haviam sido, até o dia 15 de 
novembros, monarquistas (...)  
A palavra de ordem entre as principais lideranças locais, antigos 
adeptos da ordem imperial, era reconhecer o novo estado de coisas e, 

                                                           
8 O sufrágio universal, assegurado pela Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891, traz uma expressão 
de universalidade bastante limitada, excluindo desta, as mulheres e os analfabetos, que só terão esse direito 
garantidos em momentos mais recentes da nossa história. 
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dada a sua irreversibilidade, preparar-se para influir na 
reorganização institucional, nas eleições e na ocupação de cargos 
chaves da administração” (TENÓRIO, 1997, p. 65-66). 

  

 A ausência de um espírito libertário, de um ideal separatista na elite agrária alagoana, 

pôde ser apreendido num episódio bem anterior de nossa história, quando da invasão 

holandesa a estas terras, patrocinado pela Companhia das Índias Ocidentais, empresa de 

capital privado que deteve o monopólio da exploração da América e da África por 24 anos. O 

que se verifica naquele momento é um prolongado período de acomodação desses setores à 

administração batava, e, principalmente, aos alvissareiros recursos empregados pelo governo 

holandês na modernização da empresa açucareira. Quando da substituição de Maurício de 

Nassau, que levou a mudanças nos rumos da administração colonial, agora decidida a cobrar 

dos senhores de engenho seus débitos para com a coroa flamenga, a reação que se 

desencadeia é uma ardorosa repulsa aos estrangeiros — agora invasores —, engrossando a 

reação lusitana que culminará com a expulsão definitiva dos holandeses das terras brasileiras. 

Mesmo tendo claro as motivações de ordem econômica, aparentemente, tal reação não 

desperta na elite local — ainda pertencente à capitania pernambucana — nenhum sentimento 

nativista ou separatista, sentimento este, diga-se de passagem, que levou a inúmeras revoltas 

ao longo de todo território brasileiro durante o período colonial e depois, com maior 

efervescência, no Primeiro e Segundo reinados. Agora por conveniência, combate-se o 

“invasor”, expulsa-se os holandeses, não para constituir uma nação independente mas, para se 

aliar, aderir, submeter-se mais uma vez, aos colonizadores portugueses. 

 

A eles [senhores de engenho], na verdade, importavam apenas os 
lucros, não contando com quem iriam dividi-los: se com a coroa 
portuguesa ou com a Companhia das Índias Ocidentais. Sua 
fidelidade às potências ibéricas ia até onde não houvesse prejuízos em 
seus rendimentos ou em seu status (MENDES JR.,1983, p. 173). 

  

A única reação nativista registrada na história de Alagoas, apresenta, como afirma 

CAVALCANTI (1979), uma conformação sui gêneris, pois empreende uma ampla 

participação popular, com a mobilização de negros, índios, setores médios e proprietários 

rurais em torno de um movimento sedicioso: a Cabanagem — que diferentemente de sua 

congênere que eclode em Belém, na Província do Pará e espalha-se pelo Baixo Tocantins e, 

pelo Amazonas, a princípio como uma reação às nomeações de governantes impostos pelo 

distante poder central, mas que adquire um caráter de contestação às péssimas condições de 
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vida a que eram submetidas amplas parcelas da população local —. Em Alagoas a 

participação dos senhores de Engenho, que contou ainda com a complacência do Governo 

provincial, em franca e inédita oposição ao poder central, busca o retorno ao absolutismo 

monárquico como forma de garantir a estabilidade econômica frente ao conturbado período 

regencial.  

A despeito das diferentes motivações que levaram negros, índios e a população branca 

empobrecida a aderirem à Cabanagem alagoana, emprestando-lhe uma imagem progressista e 

popular na sua forma (contraditando com seu conteúdo), o movimento revela-se retrógrado, 

almejando o regresso do imperador ao poder depois de sua abdicação. Segundo 

CAVALCANTI: “Esta seria a primeira e única vez que os setores da oligarquia canavieira 

[alagoana] se levantariam contra o poder central, mesmo considerando o caráter 

reacionário e regressista do movimento” (1979, p. 57-58), para mais adiante concluir que: 

 

Alagoas, enfim, pode representar um quadro peculiar de cristalização 
de um comportamento conservador e de uma ideologia autoritária e 
de resistência às mudanças, decorrentes, em parte, do tipo de base 
econômica e das relações sociais; em parte pelo isolamento espacial e 
cultural, pela pouca exposição às correntes reformistas ou 
revolucionárias do pensamento contemporâneo. Seus senhores-de-
engenho e seus barões do Império, ou seus coronéis e seus marecháis 
da República, são símbolos de um modelo ou de um “modus vivendi”, 
ou “modus operandi”, político que nos chega como subsídios para 
uma melhor compreensão do fenômeno brasileiro. 
A monocultura canavieira, as milícias privadas, os vínculos de 
parentesco a nível das elites, os redutos eleitorais fechados e 
manipulados em um sistema político oligárquico e ideologicamente 
conservador, constituem-se em um pano de fundo para o surto de 
coronelismo que reconheceu na República Velha e depois (1979, p. 
65-66).  

 

Pelo exposto, e para além do caráter conservador e adesista da elite local, podemos 

constatar que, historicamente, as disputas pelo poder e pela hegemonia política que tiveram 

curso na sociedade alagoana, foram profundamente marcadas por uma conformação cultural, 

onde os interesses privados, individuais, de parentes e/ou agregados serão os elementos 

centrais das contendas verificadas no curso da história. Esta forma de sociabilidade onde mais 

vale a invocação da relação pessoal, do regionalismo, configurando uma invasão permanente 

do público pelo privado, como vimos, encontra suas raízes ainda no modelo econômico 

mercantilista, que reservava à Colônia o papel de mero fornecedor de matérias primas, ao 

tempo em que reforçava sua dependência dos grandes centros capitalistas. 
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Tal situação de dependência se reproduzirá na sociedade civil, onde “o poder pessoal, 

decorrência linear do econômico, se fortalece desde a colônia, onde o poder político não se 

estrutura plenamente” (JANOTTI, 1981, p.12), permanece no Império e será aperfeiçoado na 

república, corporificando-se no fenômeno social conhecido como coronelismo.  

Ocupará o coronel, no âmbito local, o vácuo deixado pela fragilidade da estrutura 

administrativa do Estado, expressa, mais claramente, na dificuldade deste se fazer presente 

nas mais longínquas regiões do território nacional e na conseqüente ou mesmo, deliberada 

incapacidade de desenvolver suas funções/atribuições e prover as necessárias políticas 

públicas. Tal ausência, resulta na partilha do poder em territórios de domínio exclusivo, 

individualizado e como expressão de interesses particulares, que, como vimos, para CHAUI 

(2001), não representa, de forma alguma, uma ausência ou a falta de um Estado, mas uma 

forma de Estado. 

Neste vácuo, como vimos, assumirá o coronel, para si, a responsabilidade da prestação 

de serviços e benefícios em forma de favores e em troca de apoio e lealdade de sua clientela, 

estabelecendo-se, desta forma, um forte e duradouro laço de submissão pessoal, que perdurará 

por toda a República Velha até finais da década de 20, quando segundo MENDES Jr. et al.. A 

partir da Revolução de 1930, será inaugurado... 

 

(...)uma nova fase da política nacional, onde suas reivindicações 
passam a ser atendidas não mais segundo um esquema de favoritismo 
clientelistico mas, sim, pelo reconhecimento de que a unidade política 
das classes dominantes tem como denominador comum e pano de 
fundo não a competição intraclasse mas a homogeneização das 
condições objetivas que permitem ao conjunto da burguesia dominar 
toda a nação (1983, v. 3, p. 192-193) 

 

 
 
4. 2. Do Coronel ao Coronelismo 

 

O termo coronel, de onde se originou o vocábulo coronelismo, que expressa uma 

relação social baseada numa política de favores e compromissos recíprocos, advém da Guarda 

Nacional que foi criada em 18 de setembro de 1831, e constituía-se no mais alto posto de 

comando daquela instituição militar, posto esse, preenchidos por indicação do governo 

central, como concessão e reconhecimento de prestígio político dos chefes e mandatários 

locais.  
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Criada inicialmente com o objetivo expresso de “defender a Constituição, a liberdade, 

a manutenção e a integridade do Império”,50 tencionava Feijó, na verdade, a formação de 

uma milícia composta pela população nativa, ao mesmo tempo, disciplinada e fiel ao governo, 

dado a desconfiança e insegurança institucional, com o Brasil guardado por um exército 

regular com forte presença portuguesa em seus quadros e aderindo em diversas regiões às 

agitações populares. Assim, buscava-se com a criação da Guarda Nacional a sustentação do 

regime, agora sob a forma de Regência, com a instituição de uma força capaz de garantir a 

ordem interna e exercer o monopólio da violência na repressão aos movimentos sediciosos 

que pipocavam pelo país a fora. 

Inicialmente, os oficiais de alta patente eram eleitos pelos demais membros da Guarda 

num processo coordenado pelo Juiz de Paz no próprio município, processo esse, que pelas 

características econômico e sociais da região, dava à aristocracia rural, maior poder de 

barganha, desde então esse processo passa a alimentar as disputas entre suas facções pelo 

poder local. 

Só a partir do II Reinado, com a “reação conservadora”, é que o Estado brasileiro, 

assume uma feição mais centralizadora e a Guarda inicia um processo onde suas funções, 

inicialmente e institucionalmente militares serão reduzidas, ampliando significativamente sua 

intervenção política. 

Como afirma CAVALCANTI, mesmo com a desmobilização da Guarda determinada 

pela Lei nº 2.395 de setembro de 1873, suas relações com o mundo político continuariam 

inalteradas, ao contrário, até aumentaria pois a ausência de encargos militares, deixaria mais 

tempo livre para o trato com o poder. Com sua extinção em maio de 1916, estaria completada 

a “transição da Guarda Nacional como instituição para o Coronelismo, como fenômeno 

sociológico e político de expressão do poder local...” (1979, p. 74). 

Portanto, originário da Guarda Nacional como derivação da patente de coronel, que 

passará a representar sinônimo de poder local, tradicionalmente, o termo coronelismo passou 

a  ser usado para expressar o poder político dos grandes proprietários de terras que dominaram 

a cena política brasileira até finais dos anos trinta do século passado e que, no caso alagoano, 

permanecerá vivo, mesmo que decadente, até finais dos anos 80 e início dos anos 90. 

No entanto, ao contrário do vocábulo que o originou, o conceito coronelismo apresenta 

diferentes entendimentos na literatura que trata o tema, diferenciando-se fundamentalmente 

quanto a sua base determinante: 

                                                           
50 Trecho do Artigo 1º da Lei que a criou editada em 18 de agosto de 1831, citado por CAVALCANTI (1979, p. 
74). 
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É assim que Victor Nunes Leal, em seu clássico texto “coronelismo, enxada e voto”, 

que expressa a compreensão predominante na literatura que aborda essa temática, aponta a 

propriedade da terra como elemento determinante desse sistema de domínio político e ainda, 

para além da base econômica, sua fonte de poder seria medido pela sua força eleitoral, assim 

em troca da manutenção, do respeito e da inviolabilidade do seu “território” — do exercício 

do poder local — os coronéis realizavam alianças eleitorais garantindo os votos necessários à 

manutenção na esfera estadual e federal das forças políticas situacionistas. 

 

(...) concebemos o “coronelismo” como resultado da superposição de 
formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura 
econômica e social inadequada. Não, pois, mera sobrevivência do 
poder privado, cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico de nossa 
história colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação do 
poder privado (...) 
(...) é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 
poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência 
social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras...(LEAL, 
1976 p. 20). 

 

O controle político local estaria garantido pelo altíssimo nível de pauperização do 

“elemento rural”, ungido à “cidadania” republicana, após a consagração constitucional do 

“sufrágio universal”. Tal prerrogativa, no entanto parece não ter grande significado prático 

para o homem do campo, a não ser como retribuição aos benefícios auferidos pela boa graça 

do potentoso senhor local, pois, “...é dele que recebe os únicos favores que sua obscura 

existência conhece”(1976, p. 25).  

Desta forma, ainda segundo LEAL, “a força eleitoral empresta-lhe [ao coronel] 

prestígio político, natural coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de 

dono de terras”. O autor  não fala de uma hegemonia que abranja toda a municipalidade, 

refere-se a uma hegemonia territorial limitada à sua propriedade, dado que um único coronel 

não detém a escritura patrimonial de todo um município. A municipalidade, em regra é 

composta por diversas fazendas e, portanto, por diferentes proprietários, que podem se 

constituir em facções diferentes da mesma aristocracia. Irá se credenciar frente ao governo 

estadual aquela facção que for mais eficiente e arregimentar o maior volume de eleitores e, 

consequentemente, sua consagração em votos. As disputas políticas não traduziriam em si 

uma perspectiva classista, tão pouco se dariam entre os que se posicionam no campo do 

governo ou no campo da oposição, os diferentes setores, dissidentes entre si, “...não se batem 

para derrotar o governo no território do município, a fim de fortalecer a oposição de um 



 103

partido estadual ou nacional não-governista: batem-se para disputar, entre si, o privilégio de 

apoiar o governo e nele se amparar” (p. 49), é o ser governo, o estar no governo, o que 

importa. 

Em “O coronelismo numa visão sociológica”, Maria Izaura Pereira de Queiroz, 

identifica o fundamento do mandonismo local e da organização social brasileira, no grupo 

familiar, “composto por parentes, aderentes e agregados”. Nesta perspectiva, portanto, a 

origem da estrutura coronelista estaria na parentela e o fundamento desta, na posse de bens de 

fortuna. Partindo dessa premissa, somente indivíduos bem aquinhoados de fortuna herdada ou 

adquirida teriam a possibilidades de fazer favores e granjear clientelas, o que parece não 

corresponder com a realidade, na medida em que identificamos mesmo em regiões de lavoura 

decadente e proprietários empobrecidos a manutenção de seu prestígio social, assegurado pelo 

peso e força da máquina estadual. “A melhor prova de que  o ‘coronelismo’ é antes sintoma 

de decadência do que de manifestação de vitalidade dos senhores rurais, nós temos neste 

fato: é do sacrifício da autonomia municipal que ele se tem alimentado para sobreviver” 

(LEAL, 1976, p. 57). 

Numa outra vertente, FAORO vai afirmar que a origem do poder político dos 

coronéis, não se encontra na propriedade da terra mas, o elemento determinante do poder 

local “reside no ‘prestígio’ e na ‘honra social’, que são tradicionalmente reconhecidos” 

(1979, p. 636). 

Considero que, é a propriedade privada da terra que irá determinar os níveis de 

prestígio e reconhecimento da autoridade coronelista, é assentada na base de uma economia 

agrária e na existência de uma elite fundiária e sua parentela, que emerge, que se desenvolve e 

que se consolida, um complexo sistema de relações de poder fundado em compromissos 

recíprocos dentro de um modelo representativo. Se a influência política coronelista cresce a 

medida em que este decai economicamente, é na condição de proprietário privado e a partir 

dela, que seu poder tem lastro e determina sua capacidade de arrebanhar clientes e agregados 

para sua área de influência.  

A despeito das diferentes interpretações, quanto às determinações deste fenômeno, 

atribuída pelos diversos autores, não há dúvidas quanto ao caráter do exercício desse poder, 

marcado pela confusão permanente entre o público e o privado e pela apropriação do primeiro 

para atender/satisfazer interesses particulares. Prática essa, inerente ao patrimonialismo da 

Primeira República e, que de alguma forma, permanecerá e marcará a cultura política do povo 

brasileiro, principalmente nas regiões onde as modernas relações capitalistas de produção não 
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se desenvolveram plenamente, onde o processo de industrialização não se consolidou. Enfim, 

onde permanece uma estrutura agrária arcaica, montada no latifúndio e na monocultura, 

especialmente, como no caso alagoano, da cana de açúcar. 

Nos centros urbanos a influência do coronelismo só decrescerá com o processo de 

urbanização e as mudanças políticas ocorridas a partir da década de 1930, com a ascensão ao 

poder central de Getúlio Vargas afinado com os anseios de modernização e industrialização 

defendido pela burguesia nacional, e pela centralização autoritária característica daquele 

momento histórico. O que não significará a extinção das relações coronelistas, ao contrário, 

no meio rural, permanecerá intocada a sua tradicional influência.  

 

Verifica-se que houve acomodação do governo às regras políticas dos 
coronéis, mesmo em fins do período do Estado Novo. O governo 
federal aceitou a continuação da autonomia local dos coronéis, uma 
vez que as atividades agrárias ainda representavam o suporte básico 
da economia nacional (SÁ, 1974, p. 31).  

 

Nas áreas onde sua condição de proprietário assegura-lhe prestígio político e 

densidade eleitoral, seu apoio continuará sendo determinante na definição da política regional. 

Afirmando a origem do coronelismo predominante no Nordeste, na propriedade da 

terra, via lavoura e pecuária, SOUZA (1995, p. 29-30), destaca que hoje a base de sustentação 

dessas relações “...deixou de ser a propriedade da terra e passou a ser a política 

assistencialista-paternalista e clientelista. Política [esta] garantida e beneficiada pela 

máquina administrativa local, assim como pelas relações dos chefes com as esferas estadual 

e federal, o que coloca sob a dependência dos chefes a população local”. 

Constituindo-se historicamente como instrumento do exercício e da manutenção do 

poder na sociedade brasileira, as relações clientelistas,51 constituem-se, ainda hoje, na tônica 

da prática política da elite dominante, agora extremamente diversificada, porém 

profundamente influenciada por uma tradição conservadora. Dizia-nos Jaques le Goff, que o 

processo de mudança de mentalidade é lento e que não se pode querer que comportamentos 

arraigados mudem por decreto. Os setores mais conservadores são mais resistentes à 

mudanças e têm uma enorme capacidade de se adequar e/ou adequar as novas demandas 

                                                           
51 Para BOBBIO e MATTEUCCI, em seu Dicionário de política, o conceito clientelismo tem sua origem 
relacionada “...particularmente à clientela romana, que não deu apenas o nome ao fenômeno, mas é 
indiscutivelmente seu exemplo mais conhecido. Em Roma entendia-se como clientela uma relação entre sujeitos 
de status diverso que se urdia à margem, mas na órbita da comunidade familiar [numa] relação de dependência 
tanto econômica como política (1986: 177-178)”. 
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sociais e institucionais à necessidade da manutenção do seu status quo, sem que isso 

represente nenhuma ruptura, nenhuma mudança na sua essência. Assim, é a partir dessa 

reflexão, amparada o exemplo histórico da evolução da sociedade alagoana, que podemos 

constatar a permanência dessas mesmas práticas, na institucionalidade alagoana nos dias de 

hoje. 

É partindo desta acertiva, e tendo como pano de fundo essa trajetória histórica, que me 

propus à analisar do processo de implementação da política de Gestão Democrática da 

Educação, implantada pela Prefeitura Municipal de Maceió a partir de 1993, e buscando 

identificar possíveis entraves ao avanço e consolidação desse modelo de gestão participativa, 

optei — dada a formatação e as limitações do presente trabalho —, por um estudo de caso, 

delimitando meu objeto de estudo a observação do Conselho Escolar da Escola de Ensino 

Fundamental Hévia Valéria Maia de Amorim do qual tratarei no próximo capitulo. 
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CAPÍTULO V 

UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA? 

O CASO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HÉVIA VALÉRIA MAIA DE 

AMORIM 

 

 O presente capítulo trata da pesquisa empírica, no qual busquei conformar o perfil 

sócio-econômico da região em que está inserida a unidade escolar escolhida como objeto de 

estudo, para, a partir deste e dos elementos teóricos construídos e delimitados nos capítulos 

anteriores, descrever e analisar a prática do Conselho Escolar daquela unidade de ensino e 

identificar a permanência ou não de práticas paternalistas e clientelistas como elementos 

inibidores da efetivação e do aprofundamento de uma gestão efetivamente democrática na 

educação municipal. 

   

 

5. 1. O Bairro 

 

 A Escola de Ensino Fundamental Hévia Valéria Maia de Amorim está situada no 

Bairro do Tabuleiro dos Martins, periferia da cidade de Maceió, capital de Alagoas, mais 

precisamente, por trás do Campus Universitário A. C. Simões, onde foram erguidos no início 

da década de 1980 dois conjuntos habitacionais: o Conjunto Parque Universitário e o 

Conjunto Village Campestre I, este último passou a denominar, genérica e popularmente, os 

residenciais ali construídos e que contam com um total de 264 unidades, destinadas, segundo 

alguns dos mais antigos moradores, a oferecer opção de moradia aos professores da 

Universidade Federal de Alagoas. É portanto, uma área originariamente habitada por famílias 

de classe média. Tais características (nível econômico e baixa densidade populacional), por si 

só já indica que ali não haveria demanda para a construção e instalação de uma escola pública. 

A construção de uma escola pública naquele local é resultado de uma série de contingências 

— sobre as quais passo a tratar em seguida — sendo determinada pela demanda da região 

circunvizinha, composta por diferentes comunidades com características, perfil populacional e 

origens diversas, comunidades que se formaram a partir de conjuntos habitacionais — a 

exemplo dos residenciais descritos anteriormente —, loteamentos e áreas invadidas. 

 De todas essas localidades o Residencial Tabuleiro dos Martins e o Conjunto 

Graciliano Ramos são os mais recentes, construídos e inaugurados no início da década de 

1990, o primeiro constitui-se num conjunto de edifícios numa área aberta que foi todo murado 
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pelos moradores, transformando-se num condomínio fechado. Composto de 31 prédios de 

apartamentos, totalizando 496 unidades residenciais, é o único nas proximidades com todas as 

artérias calçadas, dispondo de área de lazer e mesmo de uma escola privada de 1ª a 4ª série, 

instalada no prédio onde deveria funcionar a Associação dos Moradores. O segundo, é um 

complexo composto por 2.084 casas e uma população projetada em torno de 8 mil pessoas.52 

Tendo apenas a via de acesso pavimentada, é, na região, o que dispõe de maior e melhor 

infra-estrutura, conta com três linhas e terminal de ônibus, posto de saúde, prédios para 

instalação de escolas e creches, quadras de esportes, campo de futebol, igrejas, uma praça em 

fase de conclusão e um sólido e variado comércio.  

Ambos os conjuntos habitacionais foram construídos e comercializados dentro de um 

pretenso programa de habitação popular, que, na verdade, pelo alto custo das prestações de 

suas unidades, elevou o nível de comprovação de renda exigida para o seu financiamento, 

criando dificuldades para a aquisição da tão sonhada “casa própria” por pessoas de baixo 

poder aquisitivo. O custo dessas unidades vai levar também a um alto índice de inadimplência 

dos seus mutuários, que em sua maioria, atingiu a “renda mínima” exigida juntando os 

rendimentos de dois ou três familiares, acendendo o pavio de uma bomba de efeito retardado, 

na medida em que esses mutuários passaram a ter reajustes nas suas prestações calculados 

com base na renda inicialmente declarada e que o mutuário isoladamente não dispunha, não 

conseguindo portanto,  suportar o impacto dos reajustes na prestação do imóvel.  

Os habitacionais aqui descritos têm em comum o fato de possuírem e administrarem o 

próprio sistema de abastecimento de água, caracterizando-se também, como residenciais 

majoritariamente ocupados pela chamada classe média — palperizada é verdade —, são 

profissionais liberais, professores, militares e funcionários públicos de modo geral. Possuem 

ainda, como característica comum, Associações de Moradores, bem estruturadas e 

solidamente capitalizadas a partir da arrecadação da tarifa da água.53 

 Integram ainda a região, os Loteamentos Acauã e Parque das Árvores, o primeiro, 

contando com 841 lotes de 200 e 300m², com, até o momento, pouco mais de 60% das 

propriedades cadastradas na associação dos moradores, sendo que algumas dessas ainda em 
                                                           
52 Todas as informações referentes quantificação das unidades habitacionais que constam na presente 
caracterização do bairro foram fornecidas pelas associações de moradores de cada localidade, como também a 
estimativa populacional, que tem como critério a média de quatro pessoas por residência, o que, em bairros 
periféricos, é uma projeção subestimada.  
 
53 Esta é uma característica que foge à regra, uma vez que as associações comunitárias, de modo geral, 
apresentam deficiência financeira e incapacidade de recolher contribuições voluntária para sustentar suas 
atividades, sejam elas políticas, sociais, administrativas ou mesmo assistenciais, dependendo, em larga medida, 
do poder público e/ou de um “padrinho” para bancar suas ações e projetos. 
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fase de construção, portanto, tendo quase metade de sua área desabitada. A exemplo dos 

conjuntos habitacionais, anteriormente descritos, também administra seu próprio 

abastecimento de água, o que confere à associação daquela comunidade uma certa autonomia 

econômica. Já quanto ao segundo loteamento, aquele originou-se da subdivisão de um sítio na 

década de 1980, crescendo, ano após ano, com o desmembramento de outras grandes 

propriedades da área, tendo na década de 1990, após a inauguração do “Graciliano Ramos” 

experimentado um grande impulso na sua efetiva ocupação territorial, resultante da 

valorização dos terrenos ali existentes a partir da construção de toda uma infra estrutura que 

um conjunto residencial daquele porte traz. Antes abundante em árvores frutíferas, o 

Loteamento, que registra essa característica em sua denominação, se constituirá, na virada do 

milênio, num conjunto de três unidades — o Parque das Árvores I, II e III — com um total de 

1.400 residências e uma população estimada em torno de 5.600 habitantes. Trata-se de um 

loteamento popular, com graves problemas de saneamento e ruas mal projetadas, o 

abastecimento d’água é precário e, efetivamente, no campo dos serviços públicos, só o 

fornecimento de energia é considerado satisfatório, é habitado majoritariamente, por pessoas 

carentes que dividem, entre várias famílias um mesmo lote, diferenciando-se, assim, dos 

residenciais anteriormente descritos. 

 Finalmente, encontramos o Village Campestre II,54 diferentemente de seu homônimo, 

não se trata de um conjunto habitacional e, diferenciando-se de seus congêneres, o Village II, 

que situa-se aos fundos do Graciliano Ramos, já existia antes deste. Foi projetado para ser um 

loteamento fechado, destinado a construção de mansões, sítios e chácaras, com lotes a partir 

de 1.000m². Como afirma Fernando José dos Santos, presidente da Associação de Moradores 

do Village II: 

O que aconteceu foi que as pessoas compraram seus lotes e 
esperaram o crescimento, esperaram o desenvolvimento, o 
desenvolvimento não veio, as pessoas foram chegando, houve 
invasões e mais invasões, a maioria dos primeiros moradores aqui no 
Village Campestre II, foram invasores. Hoje já se “titula” como dono  
porque, eles já compraram dos invasores.  

 

Segundo levantamento dos agentes de saúde que atuam na área, já foram catalogadas 

10 mil unidades residenciais, a partir desse levantamento é possível projetar uma população 

de cerca de 40 mil habitantes “esse número já deve ser maior, porque aqui no Village todo 

                                                                                                                                                                                     
 
54 Uns chamam de Conjunto, outros de Loteamento Village Campestre II. 
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dia se constrói casas”, reforça Fernando José dos Santos. Constitui-se, portanto, no maior 

núcleo populacional de todo o bairro. E completa o líder comunitário: 

 

O Village Campestre II, foi um conjunto que cresceu 
desordenadamente, ele sempre ficou por trás dos olhos dos nossos 
administradores públicos, quando eu comecei a liderar aqui, quando 
comecei a participar da Associação, a maioria das Secretarias [e 
órgãos governamentais] não conheciam o conjunto, não sabiam da 
existência dessa imensidade que é o conjunto Village II, ele só veio a 
ser conhecido quando a gente começou a reivindicar, começou a ir na 
imprensa. Para se ter uma idéia, eu trouxe uma pessoa da Secretaria 
de Educação para falar na comunidade e ele me disse: olha Fernando 
eu estou há seis anos na Secretaria e não conhecia o Village 
Campestre II. 

 

Uma área antes destinada ao desfrute, à satisfação e ao prazer de uma pequena parcela 

da sociedade, que passou a ser habitada a partir de invasões e da fragmentação dos antigos 

lotes e chácaras, transformar-se-á na maior e mais populosa comunidade da região, 

acumulando, na mesma proporção de sua densidade demográfica e de seu crescimento 

desordenado, graves problemas sócio-estruturais, a exemplo da mais completa e absoluta falta 

de saneamento básico, dado a inexistência de políticas públicas essenciais. Uma das primeiras 

conseqüências desse atentado à saúde pública é o acúmulo de lama e esgoto a céu aberto, 

responsável, via de regra, pela proliferação de doenças infecto contagiosas, como a cólera 

que, não por acaso, tem nos bairros periféricos, sem sistema de captação de esgotos, maior 

incidência de casos. A grande concentração populacional ali verificada gera ainda uma 

enorme demanda também para as áreas de educação, saúde e segurança pública. Esta última, 

dado ao perfil sócio-econômico de sua população, constitui-se, segundo seus moradores, junto 

com a questão do saneamento nos maiores problemas da região. Portanto, constituir-se-á, a 

comunidade do Village II, na maior beneficiária com a construção da escola municipal 

naquela região. 

Por outro lado, ambientes de extrema carência, como vimos no capítulo anterior — 

fruto de uma base econômica concentradora e excludente —, gerarão e propiciarão condições 

materiais concretas para a sobrevivência de práticas políticas paternalistas e clientelistas, 

como sintetiza FERREIRA (1997)  

 

O Estado de Alagoas apresenta algumas características peculiares a 
uma região marcada por relações sociais e políticas tradicionalmente 
identificadas como coronelistas [...] Alagoas encontra-se dividido 
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entre algumas poucas famílias oligárquicas e latifundiárias, que 
monopolizam o Estado, seja no campo econômico seja no campo 
político. Isto é o que faz com que apesar de ser o segundo maior 
produtor sucroalcooleiro do Brasil, apresenta uma das maiores 
concentrações de renda do país. 
A pobreza, a miséria e o alto índice de analfabetismo compõe [sic.] 
um quadro social que tanto é fruto desta significativa concentração de 
rendas, como também contribui para reforçá-la (p. 23). 

 

  O desenvolvimento de Maceió não escapará a esta lógica. A esse respeito nos fala 

FONTES (s/d): 

 

A grande maioria da população da cidade de Maceió é composta de 
pessoas que sobrevivem basicamente de atividades de baixa 
remuneração, típicas do setor informal da economia, ao lado de uma 
classe média dependente em sua maioria dos empregos públicos. O 
domínio deste pequeno grupo (a elite econômica local) [centrada na 
agro-indústria canavieira] se perpetua através do controle do Estado, 
onde consegue, através de práticas clientelistas o domínio sobre uma 
maioria silenciosa (p. 123). 

 

Busquei no presente texto explicitar como as novas práticas, que se propõem 

democratizar a gestão das políticas públicas, estão profundamente marcadas pelo ranço 

autoritário de uma sociedade constituída culturalmente por valores coloniais e elitistas e, 

como vimos, por uma “incapacidade [histórica] de fazer prevalecer qualquer forma de 

ordenação impessoal e mecânica sobre as relações de caráter orgânico e comunal, como as 

que se fundam no parentesco, na vizinhança e na amizade” (HOLANDA, 1991 p. 99), 

reproduzindo-se no espaço escolar, a partir dos mecanismos da coerção e da concessão, 

expressão clara dessa tradição oligárquica, centrada nas velhas práticas clientelistas e 

paternalistas, traduzidas na troca de favores e de benefícios por lealdade política, demonstrada 

e retribuída no apoio incondicional a benemérita autoridade e as suas ações e, sacramentada 

no voto, expressando um novo coronelismo reciclado e perfeitamente adaptado à sociedade 

moderna. 

 

 

5. 2. A Escola 

 

Até 1994, a região — que abriga os três conjuntos habitacionais: Village Campestre I, 

Graciliano Ramos e o Residencial Tabuleiro dos Martins, os dois loteamentos: Acauã e 
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Parque das Árvores, e mais, o Village Campestre II, que, como vimos, constitui-se na área 

mais populosa e que concentra os maiores problemas da região — contava apenas com uma 

escola pública pertencente à rede municipal de ensino, a Escola de Ensino Fundamental 

Graciliano Ramos, que à época, dispunha de apenas duas salas de aula e atendia apenas o 

primeiro grau menor. Naquele mesmo ano, um conhecido mestre de obras da região, João 

Vieira, construiu um prédio nas imediações da escola municipal localizada no Conjunto 

Village Campestre I, numa área pública, destinada a equipamentos e a arborização do referido 

conjunto habitacional, portanto numa área pertencente a municipalidade, arrendando-o, logo 

após a conclusão da obra (1995), a Ana da Silva que instalou no mesmo a Escola Nossa 

Senhora de Fátima, visando atender à demanda educacional ali existente, oferecendo vagas da 

pré-escola ao ensino médio (Segundo Grau à época), além de promover cursos 

profissionalizantes.  

Contando, desde o início de seu funcionamento, com cerca de 800 alunos55 nas 

diferentes séries, tal empreitada, no entanto, parece ter apresentado dificuldades para se 

manter, já que, em abril do mesmo ano a escola é colocada à venda, e no segundo semestre a 

arrendatária e responsável por sua instalação desaparece, deixando alunos, funcionários e 

fornecedores atônitos. Ninguém responde pela instituição, a SEMED afirma que, além de não 

ter responsabilidade sobre o ano letivo interrompido, legalmente não pode reconhecer os 

serviços ali prestados por tratar-se de uma “escola fantasma”.56  

As atenções então, voltam-se para os problemas criados com o advento daquela escola 

recém inaugurada, a situação dos alunos (prejudicados com a interrupção das aulas e pelo não 

reconhecimento dos cursos ali ofertados) e o destino daquele prédio, agora visto como uma 

alternativa para a implantação imediata de uma escola da rede oficial de ensino.  

Numa transação comercial, no mínimo estranha,57 que envolveu duas grandes 

imobiliárias do estado e a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, o imóvel foi 

adquirido pela municipalidade com a intenção de atender a justa reivindicação daquelas 

                                                           
55 Segundo dados do relatório da Comissão formada por profissionais da Escola de Ensino Fundamental 
Graciliano Ramos, com vistas a implantação de uma nova escola no Conjunto Village Campestre I, “com o aval 
da SEMED” (mimeo). 
 
56 Denominação empregada para instituições de ensino que passam a funcionar sem a devida autorização legal. 
57 Tal estranheza deve-se a constatação de que o referido imóvel foi construído numa área pública municipal, 
portanto, efetiva-se uma transação comercial onde Municipalidade compra o que já lhe pertence. Além disso, 
trata-se de uma invasão de área pública com fins mercantis e não por necessidade de moradia como é 
característico, como vimos, do bairro homônimo (o Village II). Além disso, e, por conseqüência, o imóvel não 
tinha escritura pública, não tinha planta baixa nem projeto arquitetônico e, muito menos, autorização para 
funcionar como escola pelos órgãos competentes.  
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comunidades há muito desejosas e carentes da ampliação da oferta de vagas na educação 

pública naquela localidade. 

Quanto à estrutura física, o prédio onde funcionará a nova escola municipal, foi 

construído num terreno de 1311,6724m², a área construída, que se constitui num único prédio 

em forma de quadrilátero com 794.8919m² conta com um grande pátio descoberto no centro 

da construção ocupando 312,8718m², sem circulação lateral — o prédio foi construído 

ocupando toda a largura do terreno — a escola apresenta graves problemas estruturais, “a 

escola não foi construída para ser escola”, declara a atual Diretora da escola, “foi construída 

por um leigo” reforça um engenheiro da SEMED, portanto, todo o esforço empreendido foi 

no sentido de melhorar e adaptar suas instalações à finalidade educacional.  

Em dois pavimentos que circunda todo o pátio, funciona hoje com 14 salas de aulas 

por turno, sua fachada se constitui de um enorme paredão (térreo e 1º andar) que se comunica 

diretamente com a via pública pelas janelas das salas. O acesso ao interior do prédio se dá por 

uma única entrada com dois grandes portões de ferro (indevassáveis), um voltado para o lado 

externo e o outro para o lado interno, comunicando-se diretamente com o do pátio, esses 

portões estão separados por um pequeno hall de acesso de 3.50x4.80. neste minúsculo 

ambiente, que nos coloca entre o mundo exterior e o mundo escolar, encontramos ainda uma 

janela à esquerda com função de comunicação direta com a secretaria da escola, e um outro 

portão de ferro (também indevassável) menor (pouco maior que uma porta comum), por onde, 

na maioria das vezes, circulam os alunos. A aparência é tão incomum para uma escola que é 

associada a um presídio, como afirmara Igor Sassaki Rosendo da Silva, aluno do 1º ano do 

ensino Médio da Escola Geraldo Melo, que visitava a Feira de Ciências da Escola. “A escola 

parece uma penitenciária, tá ligado, um portão na entrada e depois um segundo portão para 

ninguém fugir, tá ligado, lá dentro é assim, todo ao redor do pátio é cheio de grades, tá 

ligado. É um presídio, velho!” 

Tais limitações e possíveis problemas na estrutura do prédio, foram secundarizados 

diante da possibilidade concreta de resolução do problema da carência por salas de aula na 

região.  

 

Eu era professora da escola Graciliano Ramos (hoje Escola Parque), 
aqui perto, que só tinha até a 4ª série e a comunidade gritava por uma 
escola que desse continuidade até a 8ª série, havia uma demanda e 
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uma procura muito grande (Depoimento de Marta Ferreira, diretora 
da Escola Hévia Valéria Maia de Amorim).58 

 

Inaugurada em setembro de 1997, a escola Escola Hévia Valéria Maia de Amorim, 

passa a funcionar regularmente a partir de janeiro de 1998, oferecendo inicialmente 500 vagas 

para turmas de 1ª a 5ª séries e uma turma destinada a educação de Jovens e Adultos, muito 

aquém da sua capacidade real, tal subestimação, foi justificada pelo então secretário de 

educação Alberto Sexta-Feira, em entrevista à imprensa local, afirmando que o total de vagas 

só poderia ser preenchido no ano subseqüente quando seria apresentado “um quadro 

definitivo de professores para aquela escola”.59 

A professora Marta Ferreira, “na condição de membro da comunidade” e como uma 

das pessoas que estiveram engajadas na luta pela construção de uma nova escola na região 

será indicada sua Diretora, “eu entrei como Diretora indicada pela comunidade, como eu já 

era da comunidade, morava no Village II, tinha uma boa relação com os moradores, eu fui 

indicada por essa comunidade, e foi, graças a Deus bem aceito pelo Secretário”, declara a 

professora hoje no exercício da direção da escola. 

Inaugurada, a escola passa a atender as áreas anteriormente descritas, nos informa sua 

primeira, e até o momento única diretora da escola, professora Marta Ferreira,  

 “Nós atendemos a 6 áreas, atendemos o Village I, é um grupo bem 
menor apesar de estarmos localizados aqui no Village I, o Graciliano 
Ramos, o Loteamento Acauã, o Residencial Tabuleiro dos Martins, 
Village II, que é a nossa grande clientela, cerca de 80% dos nossos 
alunos são moradores do Village II, [além do Parque das Árvores] e 
atendemos alguns alunos do Lucila Toledo, por isso a escola é tão 
cheia, hoje nós temos em média 50 alunos por sala, eu tenho 14 salas 
por turno, o número mínimo de alunos em sala é de 45 [...], já temos 2 
mil famílias sendo atendidas pela escola e aí o problema aumenta 
porque a única escola de 1ª a 4ª é essa [a partir da inauguração da 
nova escola, a Escola Parque, passou a atender exclusivamente à 
Educação Infantil], vem todo mundo prá cá e a gente não pode 
atender porque nós atendemos de 1ª a 8ª e continua o problema”. 

 

                                                           
58 Mesmo caracterizado claramente o objeto de estudo, optei por preservar o nove de alguns dos sujeitos 
envolvidos no processo (mais precisamente dos profissionais da educação), indicando-os por nomes fictícios 
e/ou cargos ou funções que ocupam, considerando a interinidade dos mesmos e a possibilidade de rotatividade de 
professores que, em sendo servidores da municipalidade, não se encontram presos às unidades escolares. Desta 
forma, acredito estarei resguardando as pessoas que, de forma tão prestativa, contribuíram para a execução deste 
trabalho. 
 
59 Especial Educação, suplemento do Diário Oficial de Maceió, produzido pela Coordenadoria Municipal de 
Comunicação Social e equipe da Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Maceió, setembro 
de 1997, nº 02, publicado também em O Jornal, Caderno Especial – Maceió, em 01.01.1998.  
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Como afirma sua diretora, mesmo atendendo a cerca de 2 mil famílias, a escola já está 

com sua capacidade saturada e a demanda por novas vagas, principalmente de 1ª a 4ª séries é 

muito maior do que a capacidade da escola, uma realidade justificada pelo crescimento 

desordenado das comunidades que já existiam e/ou passaram a existir e a se desenvolver em 

torno dos conjuntos habitacionais da região. 

 

 

5. 3. O Conselho 

 

 No ano seguinte à inauguração da escola (1998), a professora Marta Ferreira é “eleita 

diretora, por aclamação”60 e em  chapa única — a SEMED havia realizado as eleições para 

gestores das escolas municipais, de forma unificada, em março de 1997,61 portanto, seis meses 

antes da inauguração daquela escola —. Um ano depois, em outubro de 1999, acontecem 

novas eleições unificadas nas escolas da rede municipal de ensino, desta feita, o processo se 

desenvolve normalmente na escola Hévia Valéria, com escrutínio secreto, porém, mais uma 

vez, com chapa única, tendo a professora e atual diretora Marta Ferreira, como candidata à 

reeleição. Em novembro de 2001, repete-se o fato. Novas eleições gerais, chapa única e nova 

reeleição na escola Hévia Valéria. 

 Ainda em 1998, segundo depoimento da diretora, é constituído um grupo de trabalho, 

com o objetivo de organizar o processo eleitoral do ano seguinte e que viria a compor o 

Conselho Escolar da Escola Hévia Valéria. Passando daí prá frente a ser renovado sempre 

antes de cada processo eleitoral para Diretor de Escola, como prever o Regimento Unificado, 

estando hoje, portanto em sua terceira composição. 

Mesmo buscando reconstruir os momentos anteriores, a partir de depoimentos de 

conselheiros e ex-conselheiros, e dos documentos oficiais como o registro das reuniões no 

Livro de Atas do Conselho escolar, para fundamentar e contextualizar minha análise, meu 

trabalho de observação centrou-se nas atividades do Conselho em sua atual composição, num 

período que compreende os nove primeiros meses de 2003 e cujos resultados passo a analisar 

agora. 

 

                                                           
60 Informação prestada pela própria diretora em depoimento a este pesquisador, que não bate com os registros 
oficiais do DGD/SEMED, que aponta a realização da primeira eleição naquela unidade de ensino somente em 
setembro de 1999. 
 
61 Ver quadro nº 04, no capítulo III. 
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5. 4. As eleições para a composição do Conselho Gestão - 2003/2004 

 

Em sua nova composição, o Conselho Escolar daquela unidade de ensino passou por 

uma grande renovação, excetuando-se a presidência que é exercida pela Diretora da escola, 

como membro nato do Conselho — que, neste caso, vimos, trata-se da mesma pessoa desde 

sua inauguração —, uma única professora participou, como conselheira, de todas as gestões 

anteriores, a professora Fernanda Silva, não por acaso, Diretora Adjunta da escola também 

desde os seus primórdios; uma professora em segundo mandato e todos os demais catorze 

conselheiros em primeiro mandato. Portanto em sua imensa maioria sem experiência nesse 

tipo de organização. 

A atual gestão é eleita no final de 2002, entre os dias 06, 07 e 08 de novembro, quando 

o Conselho, ainda em sua antiga composição, se reúne para realizar a escolha dos novos 

conselheiros dos segmentos funcionários, pais e professores,62 o processo de eleição desse 

último segmento é fruto de alguns murmúrios e contestações que não se oficializam na época, 

mas que vêem à tona nos relatos e entrevistas.  

A esse respeito a professora Joana D’Arc, então conselheira em fim de mandato, 

afirma que no início daquela mesma semana teria sido consultada sobre sua disposição de 

continuar no Conselho, consulta esta que teria respondido negativamente. Questionando a 

legalidade do processo que se seguiu, a professora afirma.  

Eu dei aula até a quinta-feira à noite, na saída olhei no quadro de 
avisos e não tinha nada, não tinha convocatória nenhuma [...], 
quando cheguei na segunda-feira na escola já tinha havido a eleição 
para o segmento professor, então eu fui questionar, perguntar a 
algumas pessoas que tinham ido na sexta-feira para saber se essa 
reunião tinha acontecido no sábado, a professora ‘Renata Tavares’ 
me disse que tinha saído de lá na sexta-feira as dez horas da noite e 
não tinha nada de edital e a ‘Aparecida’ até disse que, ‘só se 
colocaram o aviso na sexta-feira as onze horas da noite’ e a reunião 
aconteceu no sábado, só que a reunião que estava marcada para o 
sábado era para o PPP [Projeto Político Pedagógico] com aviso 
afixado nas paredes da escola na quinta-feira dia 07, não era uma 
reunião para a eleição do Conselho, a justificativa [depois] foi que, 
como tinha muitos professores presentes ali mesmo fizeram a eleição 
para os representantes dos professores no Conselho.63  

  
                                                           
62 Segundo registro no Livro de Atas do Conselho 
 
63 Tal reunião, seja qual foi seu objetivo, foi realmente convocada e realizada no sábado segundo todos os 
depoimentos colhidos. A ata que registra a eleição erra na data afirmando que a reunião aconteceu no dia 08 de 
novembro, que caiu numa sexta-feira e não num sábado.  
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 E completa a professora:  

 

Na segunda-feira dia 11, todos foram surpreendidos com uma 
novidade no Edital [de convocação da reunião, que antes constava 
apenas como ponto de pauta o PPP]: constava lá a eleição para os 
membros do Conselho. Houve questionamentos das professoras 
‘Marinilda Soares’ e ‘Jeane Lima’, que afirmaram terem lido o Edital 
na quinta e sexta-feira [respectivamente], afirmando não existir tal 
ponto de pauta. 

 

As professoras Maria Aparecida Araújo e Marinilda Soares, a primeira ex-conselheira 

da gestão 2001/2002 e a segunda, também ex-conselheira por duas gestões consecutivas, em 

seus depoimentos confirmam a não convocação da reunião: 

 

A gente não soube, ninguém foi avisado. Eu já tinha dito que não 
queria continuar no Conselho, mas isso não é motivo para que a 
gente não fosse avisado. A gente já viu um aviso depois do dia, eu 
acho que colocaram no dia para não dizer que não tinham 
convocado. Depoimento da professora Maria Aparecida Araújo. 

 

...essa última, a gente nem sabia que ia ter eleição [...] não foi 
comunicado, fizeram aí num sábado e ninguém sabia, pelo menos eu 
não sabia e muita gente não sabia e muitos não vieram, aí quem veio, 
o pouco que veio, fizeram lá mesmo e, mesmo que tivessem 
comunicado, eu não vinha não. Depoimento da professora Marinilda 
Soares. 

 

Diante de nossa insistência, em perguntar se a professora Marinilda Soares não 

lembrava de ter visto nenhuma convocatória para aquela eleição? “Não, [afirmou 

categoricamente] para a última, de jeito nenhum”. Em outro depoimento a professora Renata 

Tavares, conselheira suplente do segmento professor na gestão 2000/2001, reforça o coro: 

 

“Não fui comunicada [...] não só eu, mas a maioria do pessoal que 
participava do Conselho. Quando soube, o Conselho já tinha sido 
reeleito, quer dizer já tinha tido eleição do segmento professor e a 
gente não tomou conhecimento. Prá mim esse Conselho não existe, 
até porque não houve participação, nem como professor eu participei 
da eleição do meu segmento, imagine como suplente que eu era, 
conselheira suplente. 
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Outra professora, Luciana Moura, a primeira a assinar a ata que registra as eleições, 

afirma não se lembrar de ter participado de tal reunião, “se eu tivesse participado de uma 

reunião com essa finalidade [realizada há apenas dez meses] eu me lembraria. Eu não sei... 

não me lembro como e, nem porque, assinei essa ata”. 

Além do questionamento da legitimidade do processo eleitoral, percebe-se claramente 

a frustração das professoras conselheiras com a validade de suas participações, todas — as 

que detinham mandatos —, mesmo colocando o processo em suspeição, afirmam seu 

desinteresse e sua disposição de se afastarem com a recusa de continuarem participando, seja, 

na opinião das professoras, “porque o Conselho daqui não funciona”, como afirma a 

professora Maria Aparecida Araújo, ou porque, segundo a professora Marinilda Soares, os 

“conselheiros não decidem de fato, o diretor manipula muito” ou simplesmente porque “as 

reuniões não aconteciam”, desta forma, “o cronograma não era respeitado” e ainda, “as 

convocações eram feitas [quando feitas] de um dia para o outro”. 

Inquiridas sobre que providências teriam tomado frente às constatações de 

“manipulação” e “irregularidades” nas eleições ali relatadas, responderam as professoras: 

As vezes a gente questionava, outras vezes eu nem participava porque 
quando eu tomava conhecimento já tinha acontecido, entendeu. A 
gente dizia que as reuniões teriam que ser convocadas com 
antecedência mas, infelizmente, não mudava não, por mais que a 
gente falasse, mostrasse que não podia fazer, muitas vezes aconteceu 
dessa forma.64 Depoimento da Professora e ex-suplente do Conselho, 
Renata Tavares. 

 

 Perguntada porque não recorreram do processo, as professoras esclarecem 

 

A gente questionou entre a gente, não chegamos a... faltou isso, as 
vezes a gente se acomoda não é, fica assim muito na nossa... a gente 
reage, acha que está errado, mas reage só em pequeno grupo e não 
chega a fazer com que se desmanche e faça o que é certo fazer. 
Depoimento da professora Renata Tavares. 

 

Não ia valer a pena, não ia dar em nada, porque as pessoas que 
resolveram enfrentar já não estavam mais lá. Então iria criar uma 
situação que ficaria inviável permanecer ali [na escola], Suzana não 

                                                           
64 O Regimento Único das Escolas estabelece que as reuniões ordinárias (com previsão no cronograma escolar) e 
extraordinárias (em caso de urgência), “com 72 horas de antecedência, com pauta claramente definida na 
convocatória” (Art, 25, § I e II). em seu Artigo 19, determina ainda, que as assembléias para eleição deverão 
serem convocadas obedecendo a “...pelo menos uma semana de antecedência”, através de ampla divulgação, 
“...em que constem explicitamente objetivo, data, horário e local de sua realização”. 
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está mais ali, Tereza65 não está mais ali, exatamente por conta disso, 
porque levaram as coisas às últimas conseqüências, então termina 
que fica uma coisa tão complicada, fica um ambiente hostil mesmo, 
você se desgasta e chega um momento que você vê que não vale a 
pena. (Depoimento da professora Joana D’Arc Santos). 

 

 Insisti para que a professora esclarecesse o que queria dizer com “coisa complicada” e 

“ambiente hostil”, a professora Joana D’Arc esclarece: 

 

Quanto você levanta uma questão dessa não é uma luta só sua, você 
faz isso, na maioria das vezes não é nem por você é pelas outras 
pessoas, um monte de coisas que acontecem das quais muitas pessoas 
são vítimas e elas se calam, não dizem nada. Não tem nada a ver com 
submissão, é questão de ver que não vale a pena, é você vê que tem 
quarenta [pessoas] dizendo que estão insatisfeitas e quando você 
levanta a questão duas concordam o resto cala [...] como nas 
reuniões do Conselho que eram colocadas algumas coisas, eu olhava 
para a cara de uma e de outra, assim, pedindo socorro para que 
alguém me desse algum respaldo, mas ficava todo mundo calado. 
Como eu ouvi uma vez [da Diretora], ‘tá vendo professora Joana, só 
você que está sentindo isso, só você que vê de outra maneira’, e 
outras pessoas lá que tinham comentado comigo, caladinhas. Você se 
desgasta sozinha, aí chega um momento que você não agüenta, você 
tem um limite, aí cai fora. Quando eu digo que fica um ambiente 
hostil é exatamente aí, você sabe que as pessoas estão indignadas, 
estão insatisfeitas e não se manifestam deixam você sozinha e aí? 
Como olhar para essas pessoas no dia seguinte, você termina por não 
encontrar mais ambiente para permanecer na escola, várias colegas 
saíram por conta disso. 

 

Evidencia-se, mais uma vez, a frustração desses conselheiros que levados ao 

isolamento, terminam por se negarem a continuar participando do processo, concluindo por 

sua irreversibilidade, levando, em alguns casos, à renúncia do mandato e até, como relata a 

professora Joana D’Arc, à solicitação de transferência para outra escola. 

DE LA MORA (1996), afirma que as vantagens — como maior legitimidade, maior 

qualidade e maior eficácia nas decisões e soluções construídas no debate coletivo — 

expressas no modelo de descentralização da gestão das políticas públicas “exigem altos níveis 

e graus de  participação dos componentes dos órgãos colegiados”, e que estes seriam 

atingidos, respectivamente, se os membros desses mesmos órgãos estiverem “em condições 

de fazer (sic) proposições plausíveis, e sobretudo, participar do processo decisório” (p. 276) 

                                                           
65 Professoras protagonizaram outros e diferentes enfretamentos com a Direção e que terminaram por serem 
transferidas da escola. 



 119

e se essa participação se efetivasse de forma a influir na formulação e resolução de questões 

importantes e não apenas secundárias. No entanto, adverte o autor: 

 

Estes níveis e graus [de participação] só serão atingidos na medida 
em que seus componentes estejam dotados de uma firme determinação 
de participar, decorrente na confiança e na eficácia do mecanismo, 
tenha acesso a um suficiente volume de informações, tenham 
capacidade de interpretá-las, sejam também capazes de agir 
politicamente no sentido de ampliar o número e a qualidade dos seus 
aliados [grifos meus] e de neutralizar as resistências dos seus 
adversários e, finalmente, contem com canais institucionais, legais e 
meios financeiros suficientes (de LA MORA, 1996, p. 276).  

 

As professoras ouvidas portanto, perderam o interesse pela participação e junto com 

ele a confiança na validade do processo. Pelos relatos acima descritos, tal sentimento resultou 

exatamente da dificuldade, não de encontrar possíveis interlocutores, mas de “ampliar o 

número e a qualidade dos seus aliados”, no sentido de trazer/convencer, aqueles que 

incomodados, indignados e inconformados com os rumos da gestão escolar e com os atos, 

ações e atitudes de seus dirigentes, a abandonarem a letargia, levando-os à despertarem para a 

participação, superando o sentimento de impotência, frente ao “poder de Deus”66 dos 

Diretores, e assim, fortalecendo suas intervenções, legitimando suas proposições e, 

consequentemente levando ao enfraquecimento e à derrota dos seus opositores. Vemos 

portanto, que os pressupostos elencados por De La Mora (1996), aqui referenciados, não se 

encontram presentes naquela realidade e que frente às vozes isoladas que se levantam, 

prevalece e legitima-se a autoridade central da estrutura hierárquica da escola. 

Já quanto à eleição para a renovação dos conselheiros do segmento aluno não há 

dúvidas quanto a sua efetiva realização. O que não existe é o registro formal da reunião — 

diferentemente das eleições dos outros segmentos, é a única que não foi anotada no Livro de 

Atas do Conselho —, o nome de seus quatro membros (sem suplentes)67 estão, como de 

praxe, inscritos e registrados em cartório como exigência para a constituição da Unidade 

                                                           
66Expressão usada por uma professora na ante sala da Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria 

Estadual de Educação – SED, referindo-se a extrema concentração de poder que os gestores continuam 

tendo, mesmo dentro de uma nova filosofia administrativa. Pretendia ela naquela ocasião uma remoção 

para uma outra unidade escolar, por não se sentir bem vinda em seu atual ambiente de trabalho. 

 
67 Não é o único caso, estranhamente as atas que registram as assembléias para eleição dos demais segmentos, 
mesmo com outros presentes, limitam-se a indicar os quatro conselheiros titulares, sem indicar os dois suplentes 
que cada segmento teria direito segundo o Parágrafo Único do Artigo 13, do Regimento Único das Escolas. 
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Executora.68 Para além do registro formal, o processo eleitoral em si, é recuperado aqui a 

partir dos relatos e depoimentos colhidos por este pesquisador.  

Assim, segundo tais relatos, para a eleição do segmento aluno, as aulas foram 

suspensas no início da noite para a escolha dos representantes daquele segmento ao Conselho 

— as aulas só recomeçaram depois do intervalo —, os alunos se concentraram no pátio 

interno da escola para que o processo de escolha fosse realizado. A eleição contou portanto, 

com uma significativa participação desse segmento, a Diretora coordenava a reunião com 

ajuda de um sistema de som e perguntava aos presentes se alguém tinha interesse de 

participar, enquanto que a Adjunta estimulava algumas pessoas à participação. 

 

A eleição foi aqui no pátio, no ano passado eu fazia a sétima [série], 
era uma pessoa da quinta, uma da sexta, uma da sétima e uma da 
oitava, aí teve a votação, foi eleito um por série, aqui mesmo no pátio, 
na frente de todo mundo, fechou os portões e teve direito a microfone 
e tudo mais, aí eu fui mais votada, eu fui muito bem votada 
(Depoimento da aluna Patrícia Monteiro da Silva). 

 

 A professora Joana D’Arc Santos, reafirma o carisma da aluna 

 

Ela teve uma excelente receptividade, principalmente dos alunos da 
sétima série, que improvisaram uma torcida para ela, ela foi muito 
bem votada, ao passo que as outras indicações não obtiveram 
nenhuma manifestação dos presentes, sendo necessário uma 
intervenção da Marta Ferreira que insistiu na importância daquela 
eleição e, repetindo a eleição [aclamação], foi consultando o plenário 
sobre cada um dos candidatos. 

 

Apesar da maciça presença dos alunos, a reunião foi realizada sem nenhuma 

comunicação prévia, sem se tenha respeitado o mínimo prazo legal para a sua convocação,69 

participou portanto, quem estava na escola naquele dia (não consegui precisá-lo, dado que, 

como disse, a reunião não foi registrada), se alguém tivesse interesse em participar e por acaso 

tivesse faltado às aulas, perderia a oportunidade, ficaria de fora. Foi o que aconteceu com o 

aluno Rosival Gomes Marcolino da Silva, então conselheiro em final de mandato que 

denotava interesse em continuar sendo membro do conselho escolar. 

                                                           
68 A Unidade Executora – UEX (caixa escolar),  é um mecanismo jurídico institucional, instituído pelo MEC, 
com a finalidade de gerir os recursos do Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, recursos esses 
administrados diretamente pelas escolas, a partir da constituição das referidas UEXs, que tem sua composição 
renovada a cada nova eleição do Conselho Escolar, sendo composta também, pelos mesmos membros deste.  
69 O Regimento Único estabelece em seu Art. 19, que as Assembléias para eleição dos conselheiros deverão ser 
convocadas “no mínimo com uma semana de antecedência”. 
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Essa ultima reunião eu não soube. Eu falei, rapaz eu não pedi prá 
você se comunicar comigo, dessa reunião [...], a maioria do povo 
disse eu vim, eu vim. Você veio mas eu não vim e porque não 
colocaram aí a plaquinha no canto aí, num tem meu telefone, você 
ligava prá mim pôxa, as vezes eu via o povo e dizia vai ter reunião, 
você vai? [...] Não tem comunicação, eu acho que uma reunião com o 
Conselho tem que comunicar todos os Conselheiros. 
 

 Quanto à possibilidade de reeleição Rosival Gomes (que muito falante, estava 

visivelmente frustrado por não ter podido continuar no Conselho e, ansioso por demonstrar 

que dominava o assunto), afirma, 

 

A Direção falou que só tinha dois anos “útil” [de mandato], depois 
de dois anos aí renovava, aí teve uma renovação, que eu acharia que 
nessa renovação tinha que ser convidado os conselheiros antigos, 
para os conselheiros antigos, a gente vê os novos candidatos, e aí eu 
não vi, eu só vi que eu já tava fora. [...] se era prá gente poder, a 
gente se colocar, ou qualquer pessoa quisesse “canidatar” a gente de 
novo, como conselheiro aí, isso ai eu não sabia não. Não sabia se 
poderia, não chegou ao meu alcance se poderia ser “canidato” de 
novo, eu até gostei, porque eu tava muito opção [à vontade, à 
disposição], quando eu via que a coisa não ia, realmente do jeito que 
eu queria que fosse melhor, ai eu debatia, não sei se foi por ‘causo’ 
disso.... eu, quando eu via que tava errado eu não escolhia que sim 
nem não, eu queria saber que tava opinando pelo certo, se eu tivesse 
opinando pelo certo prá mim tava tudo bem, não sei se foi por ‘causo’ 
disso... 

 

O ex-conselheiro, apesar da “firme disposição de participar”, do interesse, do 

entusiasmo demonstrado com a sua experiência no Conselho e da “convicção de sua 

validade”, mesmo depois de dois anos de mandato, não dominava informações básicas quanto 

ao funcionamento e à normatização daquele colegiado, fundamentando suas posições no 

“achismo”, nas suas opiniões, fundadas num empirismo ingênuo, aceitando, como última 

instância, a afirmação da Diretora, situando portanto, suas queixas e insatisfação, no fato de 

ter perdido a reunião, não questionando, em momento algum, a legalidade do processo em si. 

Aqui percebemos a ausência de outro elemento apontado por DE LA MORA (1996), como 

um dos pressupostos para que os conselheiros possam atingir altos graus e níveis de 

participação, assim o “acesso informações e a capacidade de interpretá-las”, constituem-se, 

segundo o autor, em pré-condições para um bom desempenho do conselheiro.  
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Quanto ao problema  relacionado à convocação das reuniões, este se constituiu num 

dos maiores entraves que este pesquisador teve para acompanhar o Conselho daquela escola, 

mesmo sendo muito bem recebido por sua Direção, que demonstrou muito interesse e 

satisfação com a realização a pesquisa, afirmando que esta “poderia contribuir muito para a 

escola e para a melhoria da atuação do Conselho”,70 efetivamente, não fomos comunicados, 

por essa mesma Direção, da convocação de nenhuma reunião, as que foram efetivamente 

convocadas — com avisos afixados na escola — só tomamos conhecimento pela persistência, 

pelo acompanhamento que realizamos do cotidiano escolar (presentes pelo menos duas vezes 

por semana), ou através do aviso de outros atores do processo, que também demonstraram 

muito interesse e expectativa com a nossa presença na escola. Muitas dessas reuniões 

simplesmente não aconteceram, foram desmarcadas ou remarcadas, sem nenhum aviso prévio, 

outras convocadas de uma hora para a outra, das quais só tomamos conhecimento depois de 

realizadas, duas delas foram realizadas durante a greve do funcionalismo (ver tabela nº 10). 

 
TABELA nº 10 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA HÉVIA VALÉRIA MAIA DE AMORIM – PERÍODO JANEIRO-AGOSTO/2003 

Reunião Prevista Mês 
Ord. Extraor. 

Reunião 
Realizada 

Pauta/Observação 

04.04  
 

- 04.04 Reunião de instalação do Conselho, apresentação 
dos conselheiros, discussão sobre o papel destes e 
definição do Cronograma de reuniões 

25.04 - - Prevista no Cronograma, não foi convocada – a 
Diretora comunica transferência para o dia 30.04.03 

Abril 

 30.04 - Sem levantar da sua mesa nem sair da sala, a 
diretora informou que não haveria reunião por falta 
de quorum. Diretora transfere para o dia 07.05 

- 07.05 - Não houve a reunião, sequer foi convocada. Escola 
vazia, aulas suspensas, estava acontecendo a reunião 
do Conselho de Classe (onde todos os professores 
avaliam o rendimento escolar de cada aluno) 

- 29.05 29.05 A reunião, foi convocada e realizada durante a greve 
do funcionalismo público. A ata registra 28.05.03. 
Delibera pela devolução da professora Maria 
Madalena. 

Maio 

30.05  - - Reunião ordinária não é convocada. 
Junho - - 06.06 Em plena greve, escola fechada, a reunião acontece. 

Pauta: a “questão da professora Maria Madalena”. 

                                                           
70 Vale registrar que mesmo conhecendo a Diretora da escola e vários profissionais que nela atuam, busquei 
primeiramente, o respaldo do órgão gerenciador do município para realizar a pesquisa, falo da Secretaria 
Municipal de Educação, que por documento me apresentou formalmente a Direção da escola, solicitando que 
facultasse meu acesso as suas dependências e que me fossem prestadas as informações necessárias. 
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 27.06  - - Continua a greve. Esta, não foi convocada. 
- - 09.07 Pauta: Projeto Cidadela e o “problema” da 

professora Maria Madalena. 
  15.07 Pauta: o “problema” da professora Maria Madalena. 
- - 23.07 Pauta; informes; transporte para os alunos menores; 

Projeto Cidadela; carência de professores; e, o 
repúdio à SEMED e ao SINTEAL  

Julho 

25.07  -  Prevista no Cronograma, mais uma vez não acontece
 

Como podemos perceber no quadro resumo acima referido, nenhuma das Reuniões 

Ordinárias que foram agendadas pela primeira reunião do novo Conselho ― quando foi 

aprovado o Cronograma dessas reuniões para o ano em curso ―, como dispõe o Regimento 

Único das Escolas, não foram sequer convocadas, as reuniões que efetivamente aconteceram, 

apresentavam uma motivação própria. Excetuando-se a primeira (?) e a última, todas as 

demais reuniões, da atual gestão (no período observado), tiveram como ponto central de 

discussão a chamada “questão da professora Maria Madalena”, sobre a qual tratarei mais 

adiante. 

 

 

5. 5. A primeira (?) reunião do Conselho Escolar gestão 2003/2004 

 

 Já iniciando o mês de abril, finalmente é convocada e realiza-se a primeira reunião de 

2003 do Conselho Escolar da Escola Hévia Valéria Maia de Amorim, devendo se constituir 

também na primeira (?) reunião do atual Conselho, “eleito”71 em novembro de 2002. 

 A dúvida quanto à primazia do referido evento se deve ao fato de, no Livro de Atas, 

está registrada a realização de uma outra reunião que teria acontecido no dia 21 de novembro 

de 2002 (logo após a eleição dos novos conselheiros), com o objetivo de “renovar a Unidade 

Executora”, que, como vimos, tem sua composição reformulada a cada nova eleição do 

Conselho Escolar, sendo composta também pelos mesmos membros deste. Na lista de 

presença desta reunião72 consta a assinatura de quinze do dezesseis conselheiros titulares da 

atual gestão, mais a sua presidente, atingindo, portanto um quorum de quase 100%.73 

                                                           
71 Coloco a expressão “eleito”, entre aspas, dado as denúncias dos professores aqui registradas. 
 
72 Ao final da ata que a registra — pagina 26 do Livro de Atas do Conselho Escolar. 
 
73 Uma incorreção foi detectada aqui e será percebida em outros momentos, trata-se da eleição de cinco alunos 
quando cada seguimento só poderia indicar quatro titulares. 
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 Dentre os dezesseis conselheiros “presentes” à tal reunião, consta a assinatura de 

Patrícia Monteiro da Silva (é a quarta na lista dos “presentes”) e de Emanuel de Lima Barbosa 

(o penúltimo a assinar lista de presença), a primeira, é aluna da oitava série do turno noturno e 

conselheira em primeiro mandato, em depoimento a esse pesquisador a mesma afirmara que 

ainda não havia participado de nenhuma reunião do novo Conselho. 

 

Ainda não houve reunião depois da eleição [...]. Eu assinei ainda um 
papel que era para poder vir a merenda. Para a liberação do dinheiro 
[...] a Diretora pediu para assinar uma ata, não sei porque, parece 
que era (não estou bem lembrada), mas parece que era assim, em 
termo de dinheiro, para a liberação de dinheiro para a compra da 
merenda. 

 

Questionada se ela sabia o que era uma Ata, ela respondeu: “Eu sei que é um 

documento, mas... eu não sei para que foi, até porque eu não li. Depois eu fiquei pensando 

que eu deveria ter lido antes de assinar”. Mais uma vez, expressa-se uma enorme debilidade 

dos conselheiros, que por não dominarem os elementos mínimos do funcionamento de 

organismos institucionais de participação popular, são conduzidos a ações não refletidas. Se 

este fato, aliado ao exemplo anterior do ex-conselheiro e aluno Rosival Gomes Marcolino da 

Silva, apontam para uma completa alienação quanto ao real papel de cada sujeito como 

elementos ativos do processo decisório, expressa também uma grande dificuldade de acesso a 

informações, fruto de uma formação deficitária que reforça a cultura da não participação, da 

passividade e da aceitação tácita das determinações advindas da autoridade de plantão.  

Segundo, o servidor Emanuel de Lima Barbosa, em nosso primeiro contato (marcado 

pela informalidade), quando perguntado se era conselheiro ela respondera: “sou, mas nem aí 

venho”, dizendo não gostar de reunião porque segundo ele “não resolve nada, muita conversa 

e não resolve nada”, num segundo contato, agora quando buscávamos agendar uma 

entrevista, o recém eleito conselheiro do segmento funcionário reformula todo o seu discurso, 

afirmando está disposto a contribuir, a se “integrar e participar”, seu interesse era tanto que 

pediu para ser entrevistado “só depois de participar das reuniões para se enteirar, porque até 

hoje [grifo meu] não teve nenhuma reunião ainda”. 

Parece não haver motivos para duvidar da sinceridade do servidor, quando da primeira 

conversa, dado que, nem na reunião que o elegeu ele esteve presente — no Livro de Atas não 

consta a sua assinatura —,74 também não esteve na reunião de posse do Conselho, em abril de 

                                                           
74 Não é o único caso, os conselheiros do segmento pais Cícero Barros Cordeiro e Edineide Santos de Lima, 
também, segundo o registro no Livro de Atas, não compareceram a Assembléia que os elegeram. 
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2003, aparecendo pela primeira vez na reunião de 15 de julho (a quinta da atual gestão), com 

a presença de uma técnica do DGD/SEMED — quando o quorum foi exigido e verificado —, 

para deliberar, de forma definitiva, sobre a devolução da professora Maria Madalena. 

Tais fatos nos levam a inferir que, se tal reunião aconteceu, não se constituindo aquela 

ata numa fraude, para legalizar a UEx, ou nas palavras da professora Luciana Moura, “são as 

coisinhas arranjadas naquela escola”. Tal reunião só poderia ter se realizado, com a presença 

das três primeiras pessoas que assinam a lista — uma vez que não dá para conceber que os 

presentes tivessem deixado uma linha em branco para que uma pessoa ausente assinasse 

depois —, os primeiros da lista são, pela ordem da assinatura: Marta Ferreira, Presidente do 

Conselho, Diretora da escola e Presidente da UEx, Maria do Carmo dos Santos, conselheira 

do segmento funcionários e membro do Conselho Deliberativo da UEx e, por fim, Fernanda 

Silva, conselheira do segmento professores (em terceiro mandato), Diretora adjunta da escola 

e Tesoureira da UEx.  

Outro fato que nos leva a concluir pela fraude de 21 de novembro, pôde ser observado 

durante a reunião de 04 de abril, e se revela no caráter desta. Anunciada e aguardada como 

primeiro encontro dos novos conselheiros, a pauta proposta e registrada em ata aponta os 

objetivos daquele encontro: “Apresentação dos conselheiros, leitura das atribuições do 

Conselho, Calendário de reuniões...”. realizada no auditório da escola (que funciona também 

como sala de vídeo), dos dezesseis membros titulares, a reunião é aberta com a presença de 

apenas quatro conselheiros, mais a sua presidente e os convidados, logo após chegam outros 

três, perfazendo um total de sete conselheiros, portanto, menos de 50% do quorum (e bem 

aquém daquela que supostamente a teria precedido).  

O clima e o comportamento geral verificado na “primeira (?) reunião” é, efetivamente, 

de primeiro encontro, de primeiro contato, de novidade, de pessoas que estão se vendo — 

enquanto membros de um importante colegiado — pela primeira vez, ou mesmo, o encontro 

de pessoas que definitivamente não se conheciam, essa impressão é nítida entre pessoas de 

segmentos que dificilmente, pela dinâmica escolar, teriam oportunidade de se encontrar, como 

professores e pais de alunos de séries e turnos diferentes dos que lecionam. Se efetivamente a 

reunião do dia 21 de novembro tivesse se realizado, todos já se conheceriam, não sendo 

necessária a “apresentação dos conselheiros”, dado que aquela reunião registra a presença de 

quase todos os conselheiros “eleitos”, excetuando-se apenas os conselheiros do segmento 

pais: Cícero Barros Cordeiro e Edinete Santos de Lima, que também não compareceram à 
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reunião que os elegeram e, até o momento, a nenhuma das reuniões da atual gestão do 

Conselho Escolar.75 

Portanto, além da grave denúncia dos professores de manipulação de uma reunião 

chamada e realizada com o objetivo de discutir o PPP e registrada oficialmente como se 

tivesse tido um caráter eleitoral, constatamos agora, uma outra fraude, uma reunião que, ao 

que tudo indica, nunca aconteceu, usando-se o artifício de “correr o Livro” para coletar 

assinaturas e forjar uma reunião que nunca se realizou.76  

 E, finalmente, para não deixar dúvidas, quanto a conclusão acima referida, nos relata a 

própria Diretora da escola: 

 

Eu acredito que no dia 10 [de março de 2003],77 a gente vai estar 
fazendo a primeira reunião [grifo meu], quando vai ter a 
apresentação dos conselheiros, a leitura do Regimento, a gente tem 
que fazer essa leitura e [discutir] o papel do Conselho Fiscal. A 
primeira semana é de estudo mesmo, para o conselheiro saber 
realmente qual a sua função e tentar desempenhar bem essa função 
(Depoimento de Marta Ferreira, diretora da escola). 

 

Na reunião inaugural, participaram ainda, cinco componentes do Grêmio Estudantil: 

Edneide Gomes dos Santos – Presidente; Paula da Silva Monteiro – Vice-presidente; Izaurina 

Feijó de Melo Neta – secretária e, Fernanda da Silva Monteiro – Dir. de Imprensa. Definida a 

pauta e feita a rodada de apresentação dos conselheiros, o debate sobre o papel do Conselho e 

do conselheiro ― um dos aspectos centrais da reunião segundo a pauta anunciada ― se 

resume à leitura de parte do Regimento Único, que mesmo partilhada (com o revezamento das 

pessoas no ato da leitura), é feita de forma corrida. Ler-se o documento (Seção I do Capitulo 

II do Título III, que trata “Da Gestão Escolar”), sem que haja nenhuma reflexão sobre o que 

se está lendo, não há debate, não há questionamentos, não há esclarecimentos, enfim uma 

leitura vazia, que em muito pouco deve ter contribuído para preparar ou ao menos esclarecer 

os novos conselheiros (a maioria absoluta de seus membros) para uma intervenção mais 

segura. Tal fato, parece demonstrar uma completa ausência de interesse na instrumentalização 

                                                           
75 Há um descompasso no total de conselheiros, a soma destes perfazem um total de dezessete, quando o número 
máximo é de dezesseis conselheiros sem computar a presidência, que como vimos é ocupada pela Diretora da 
escola. 
 
76 Além destas, outras incorreções e irregularidades serão detectadas na confecção das atas que registram as 
atividades daquele colegiado, as quais farei menção ao longo do presente texto. 
 
77 Data inicialmente agendada para a reunião inaugural do novo Conselho. 
 



 127

dos conselheiros, de realmente prepará-los, como dizia a Diretora, para saber “...qual a sua 

função e tentar desempenhar bem essa função” que permita “a compreensão e a conseqüente 

tomada de posição em relação às propostas e explicações apresentadas [estando desta 

forma,] ...em condições de apresenar [sic.] corretamente suas reivindicações”. Ao contrário, 

da forma como a temática foi abordada, cumpriu-se uma formalidade, uma “obrigação 

política”, realizando-se, deliberadamente, da forma mais precária possível, o que se deveria 

realizar. Se as reuniões ou os momentos destas, com caráter formativos e informativos, 

obedecem a esse formato, estaria explicada a completa desinformação dos conselheiros, 

anteriormente citados. 

Ainda durante a reunião do dia 04 de abril, como se fosse mais um informe, a Diretora 

expõe sobre o Programa para a capacitação de “Elos da gestão”,78 o papel desses “Elos” seria 

o de fazer a ligação entre a Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED) e as 

escolas, informava a Diretora, 

 

No Conselho anterior foi eleita a professora Marlene Arcanjo para 
ser esse “elo” de ligação [ela] é a pessoa que, quando a SEMED 
quer se comunicar com a escola, liga, ela vai para a SEMED e passa 
as informações aqui para o nós. Mas ela foi eleita no Conselho 
anterior, e eu acho importante que a gente faça uma escolha nesse 
nosso Conselho, é um novo Conselho, então a gente escolhe se ela 
continua como multiplicadora ou elegemos uma outra pessoa. Como é 
que a gente faz? Vamos fazer isso agora? O que é que vocês acham? 
A Marlene continua? [alguns balançaram a cabeça  positivamente] 
pronto já que é a Marlene, já que é ela que vai continuar, no dia 22 às 
oito horas da manhã tem um curso para multiplicadores na SEMED 
[...], ela vai participa do curso e volta para a escola, para socializar 
com o Conselho, certo?  

 

Não houve objeção, nem houve tempo para isso, numa mesma fala, sem pausas, a 

Diretora informa, encaminha e “elege” a representante da escola no Programa da SEMED, e 

passa a referir-se a professora como recém “eleita pelo Conselho”. Sendo colocado a par do 

andamento da reunião, o conselheiro Agilson Alves Silva, que acabara de chegar, comenta “é, 

ela já tem experiência”, ao que a Diretora devolve, “graças a Deus”. 

Como vemos, a forma como foi conduzida essa discussão não poderia ter outro 

resultado, a questão é posta de forma definitiva, e os conselheiros são induzidos, numa 

seqüência ininterrupta de perguntas (sem espaço para respostas), ao referendo de um nome 
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previamente escolhido pela Diretora, que logo em seguida passa à condição de eleita, 

“coincidentemente reeleita”, completa a Diretora. Como objetar um nome que “já fazia parte 

do processo”, que “já tinha experiência”. 

A indicação da professora Marlene Arcanjo na gestão anterior também não foi muito 

diferente. Implantado o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos Escolares em 2002, com 

o objetivo de criar a rede de “Elos multiplicadores”, que pudessem conduzir e implementar 

um processo de instrumentalização dos Conselhos, centrado a estratégia na capacitação desses 

“Elos”, buscavam os técnicos da SEMED, construir um instrumento que possibilitasse maior 

alcance, abrangência e eficácia no acompanhamento dos colegiados escolares, qualificando 

sua intervenção e melhorando seu desempenho. Para tanto, num primeiro momento, o DGD 

solicita de cada escola que, através dos Conselhos, indiquem seus representantes para o 

Programa. Segundo a professora Joana D’Arc, então conselheira, o Conselho só tomou 

conhecimento do Programa quando o fato já estava consumado. 

 

Quando a Diretora colocou a questão, disse que a SEMED estava 
implantando o Programa e que a profª Marlene já tinha ido para a 
primeira reunião, que ela tinha disponibilidade e que, já que tinha 
iniciado o processo achava que ela deveria continuar, perguntando 
em seguida se alguém tinha alguma coisa contra o nome dela [da 
professora indicada]. Foi assim, ela já tinha ido para a primeira 
reunião sem comunicação nenhuma, sem a gente nem saber disso. 

 

 Zélia de Andrade, técnica do DGD da SEMED, referindo-se aos “Elos” afirma ter 

muitas expectativas com relação a esse programa pois... 

 

Vamos formar um grupo de referência, esse grupo serviria justamente 
para [dentro da escola], fazer o enfrentamento, aprofundar o debate 
democrático, porque se a gente investe na capacitação dos 
conselheiros é justamente para isso, porque se tem um grupo forte na 
escola ele [o Diretor] não vai ter brecha para ser a autoridade 
máxima dentro da escola. 

 

A técnica do DGD, ao expressar suas expectativas parece subestimar a capacidade de 

influência dos diretores das unidades de ensino, quando da escolha desses “Elos”, indicando 

pessoas de sua inteira confiança. A atitude da Diretora da Escola Hévia Valéria na condução 

dessa questão, é uma demonstração clara disso. Apesar de, neste último caso, ser totalmente 
                                                                                                                                                                                     
78 O objetivo do Programa visava a formação de grupos de referência ― multiplicadores do processo de gestão 
nos conselhos escolares. Esses “Elos” participariam dos processos de capacitação e acompanhamento 
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desnecessária, uma vez que, os poucos conselheiros que atuavam de forma independente e 

autônoma ― e que poderiam se posicionar contrariamente à proposta de recondução da 

professora Marlene ―, ou não quiseram (no caso dos professores) ou foram informados que 

não poderiam participar (caso do aluno aqui relatado). Constituindo-se o atual Conselho de 

pessoas cuidadosamente escolhidas pela Direção da escola e legitimadas em processos 

eleitorais cravados de irregularidades e de dúvidas quanto a sua efetiva realização.  

Além disso, mesmo que a questão tivesse sido maturada, refletida e aprofundada com 

o coletivo, a partir do debate, do espaço para ouvir opiniões e esclarecer dúvidas, ao invés de 

flagrantemente imposta, a partir da manipulação das informações, a decisão dificilmente, dada 

a composição da reunião, produziria outro resultado. Na medida em que, naquela 

circunstância ninguém se atreveria a confrontar-se com a “experiência” de uma professora ― 

já inserida no processo ―, para assumir o papel de “Elo multiplicador”, reproduzindo cursos 

e conhecimentos para os membros do Conselho, uma tarefa que, pela própria formação, se 

impõe, ou ao menos, parece mais apropriada ao educador.  

Os fatos até aqui descritos, apontam para duas direções: ou há uma evidente e enorme 

falta de habilidade política na condução da questão, uma vez que, uma análise superficial da 

composição da reunião, já evidenciava, como vimos, que a proposta de continuidade da 

professora já estaria assegurada; ou aponta simplesmente, para a conclusão de que há um 

completo desinteresse de fomentar o debate, a reflexão e a formulação coletiva, evitando 

situações e ambientes formativos, dificultando a expressão e o confronto de idéias, opiniões, 

críticas e reflexões a partir das questões suscitadas, e assim, ensejar um tipo de participação 

que DE LA MORA, chama de “Articulação crítica”, onde os sujeitos preservam suas 

identidades e a autonomia necessária à construção de uma visão mais ampla da realidade, já 

que, “uma discussão de um problema qualquer, envolvendo diferentes atores, assegura a 

consideração de diferentes facetas, não necessariamente evidentes para todos os 

membros”(1996, p. 270-275).  

Desta forma, se melhor aproveitado esse debate, valorizando-se a participação de seus 

membros, incentivando um ambiente de discussão democrático — além de não representar 

nenhum “perigo” de perder a indicação —, somaria mais positivamente para os condutores 

desse processo, tanto do ponto de vista político como pedagógico. No entanto, não pareceu ser 

essa a intenção, parecendo ser mais seguro “passar o rolo”,79 e definir a questão rapidamente. 

                                                                                                                                                                                     
promovidos pela SEMED e depois buscariam repassar e refletir com seus colegas de Conselhos. 
79 Expressão muito utilizada nos fóruns dos movimentos sociais, quando uma força hegemônica, certa da vitória 
impõe e/ou contrapõe a votação ao convencimento. 
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O acesso a informações, bem como o desenvolvimento da capacidade de interpretá-las, 

referidos anteriormente, se inserem na construção dos requisitos de “competência técnica” e 

“habilidade” elencados por DE LA MORA (1996), como pré-condições — ao lado da 

“vontade política” —, necessárias para a efetivação de uma participação não subordinada, 

mas autônoma e crítica, rompendo a tradicional forma clientelista e paternalista que sustentam 

interesses particularistas e oligárquicos em nossa sociedade. Mais uma vez tais condições não 

estão dadas, tanto pela falta de interesse dos dirigentes da escola, como pelas deficiências 

técnicas e formativas dos sujeitos envolvidos. Assim, os primeiros olhares lançados sobre o 

objeto de estudo, já parecem sinalizar que o rompimento com tais permanências na cultura 

política alagoana — abordada no capítulo anterior —, não se constitui numa meta a ser 

alcançada.  

Ao final da reunião, indagada sobre a ausência do acompanhamento dos técnicos do 

DGD/SEMED,80 a Diretora afirmou que estes não puderam participar, que ela havia 

comunicado, mas que eles não poderiam vir. E completou em tom de censura: “a gente 

comunica, mas eles nunca vêm”. Dias depois, aqueles técnicos informaram que, a escola não 

só não tinha efetuado o convite, como também não tinha informado o resultado da reunião, 

nem repassado o cronograma com as datas dos próximos eventos. Cinco meses depois 

questionados sobre o mesmo assunto, todos, inclusive a técnica responsável pelo 

acompanhamento direto ao Conselho daquela escola, desconheciam o calendário de reuniões  

ali deliberado desde a “primeira” reunião. 

Definido o ponto com a “eleição da professora”, a Diretora, informa que a escola 

teria sido “premiada” com o privilégio de indicar uma aluna “menor”, para hastear a 

bandeira na abertura da campanha “Paz pela Paz”, cuja solenidade aconteceria dois dias 

depois, em frente ao Palácio dos Martírios com a presença do Governador, da Prefeita e de 

outras autoridades do Estado. Enquanto dá o informe, a Diretora dirige o olhar para a 

conselheira, do segmento pais, Ana Cláudia Silva de Melo — o que chamou a atenção —, a 

referida conselheira exibia no rosto um leve sorriso e uma enorme expressão de orgulho e 

satisfação, os olhos brilhavam, parecia já estar decidido quem seria a criança que teria tal 

privilégio. Tal impressão logo é confirmada quando a Diretora afirma que havia pensado nas 

filhas da orgulhosa mãe ali presente,  

 

                                                           
80 Constitui-se numa das atribuições fundamentais do DGD/SEMED, como vimos no capítulo II, o 
acompanhamento sistemático dos Conselhos Escolares. 
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Eu pensei em levar uma das filhas da Ana Cláudia, são menores, 
moram aqui no Village, vocês concordam que eu leve a filha dela? O 
Hévia vai representar todas as escolas do município na solenidade e 
eu vou levar a filha da Ana Cláudia, vocês concordam? Pode ser?  

 

Mais uma vez não houve objeção e imediatamente passa a outro ponto da pauta. A 

escolha definitivamente já estava feita, a mãe já tinha como certa a indicação de uma de suas 

filhas e o Conselho, mais uma vez, limita-se a referendar uma decisão previamente tomada 

pela Diretora. Tais mecanismos, sem dúvida nenhuma, funcionam para premiar aliados e/ou 

atrair e cooptar pessoas, conquistando a simpatia e a lealdade dessas que, por tal consideração 

e honraria, passarão a tê-la em eterna estima e gratidão. Soubemos dias depois que as mesmas 

crianças eram afilhadas da Diretora, que as batizou como madrinha, estabelecendo assim, com 

a mãe, uma relação formal de compadrio. 

  

As primeiras participações/intervenções efetivas dos conselheiros só vão acontecer 

quando novamente em forma de “Informe” é comunicado que no domingo vai haver uma 

caminhada pela paz na orla marítima e que a escola mandaria uma representação de 45 alunos 

para participar do evento (a SEMED providenciaria o transporte). A Diretora propõe de 

imediato que a escola só indique alunos maiores de 16 anos, justificando que, por se tratar de 

uma atividade de rua, seria mais fácil organizar os alunos maiores. Ana Cláudia pergunta se 

não pode levar suas filhas (menores), imediatamente a Diretora/madrinha responde 

positivamente, contradizendo o que acabara de propor. A professora Marlene Arcanjo defende 

que os professores façam, a seleção dos alunos.  

Ao contrario dos primeiros pontos da pauta, esse é bastante discutido, com intervenção 

de praticamente todos os presentes, na construção e definição dos critérios de escolha dos 

alunos que poderiam participar do evento. Principalmente a partir das intervenções das alunas 

do Grêmio, propondo que “além dos alunos de quinta a oitava séries, também pudessem 

participar os alunos de Jovens e Adultos”. A Diretora, numa atitude inteligente — e mais 

uma vez demonstrando sua capacidade de angariar simpatias e construir alianças, a partir da 

concessão de benefícios, favores e honrarias —, percebendo o interesse das estudantes, 

propõe: 

 

A gente pode contar com o Grêmio Estudantil, se a gente não pode 
levar todo mundo, a gente levaria uma boa representação do Grêmio. 
São 45 vagas, quantos componentes são do Grêmio? [12, alguém 
responde] então iriam todos os componentes do Grêmio [...], e o 
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restante, conforme propõe a companheira Marlene, com a ajuda dos 
professores.  

 

 Portanto, numa clara e rápida ação, para assegurar a simpatia das componentes do 

Grêmio Estudantil, composto, ao que tudo indica, só por mulheres. Outra intenção que se 

cristaliza na reunião é a preocupação em colocar em evidência a professora Marlene Arcanjo, 

escolhida, até aquele momento, como sua sucessora para as eleições de novembro daquele 

mesmo ano. Dali para frente a professora passa a agir, como um misto de candidata e 

dirigente da escola, ocupando todos os espaços disponíveis, chegando ao ponto de, como 

pudemos presenciar numa determinada noite, se colocando no portão ao final das aulas para 

se despedir de todos os alunos um a um.  

O quadro sucessório na escola começa a dar sinais de mudanças e, já no mês seguinte 

quando questionada por outra professora se ela seria mesmo candidata à Direção da escola nas 

próximas eleições, a professora Marlene Arcanjo, afirmou que não mais, pois haviam sinais 

de mudanças nas regras eleitorais, as informações davam conta de que a atual Diretora... 

 

“poderia concorrer novamente, usando o artifício da inversão de 
chapa com sua vice e assim sendo, ela não faria essa ‘covardia’ com 
ela” [...] a Marta Ferreira me perguntou se eu não iria retirar minha 
candidatura: ‘Marlene você não vai fazer essa covardia com a gente 
não é?’ [...] eu devo muitos favores [a Diretora], na hora do sufoco é 
sempre com ela que eu conto, então eu não posso fazer essa covardia 
com ela (Relato da Profª. Marlene Arcanjo).  

 

Com a aprovação da Lei 5.313, que permite a reeleição dos atuais diretores das 

unidades de ensino — da qual tratei no capítulo III —, o quadro muda totalmente, a 

professora Marlene Arcanjo, sairá de evidência, passando a ter uma presença mais modesta na 

vida escolar. 

Esta, simbolicamente, parece ter sido a maior e mais forte demonstração das relações 

de poder centradas no compromisso de lealdade naquela unidade de ensino, assentada e 

assegurada por favores e benefícios concedidos, mesmo sem que, neste caso, pudéssemos 

precisar a origem e o caráter de tais favores declarados pela professora. Claro está que tais 

relações estão vinculados ao prestígio do cargo ocupado, bem ao velho molde do carcomido 

coronelismo, onde a autoridade local decide sobre o destino de seus apadrinhados, 

caracterizando assim uma transposição de tais práticas e valores culturais para o meio urbano 

e para o interior da escola perfeitamente adaptando e ajustado ao modelo de gestão 

participativo e democrático.  
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Sobre a emergência do clientelismo urbano em Maceió, nos fala FONTES (s/d), 

 

 O “fazer política” da capital alagoana se confunde facilmente com 
os métodos tradicionais do clientelismo, da sujeição ao voto à relação 
de subordinação e dominação diretas entre as elites políticas e o 
eleitorado, em resumo, uma tradução do coronelismo para a 
paisagem urbana (FONTES, s/d, p. 124). 
 

DINIZ apud FONTES (s/d), complementa [...] o clientelismo urbano se desenvolve 

principalmente em torno da relação entre a máquina política e as clientelas, estas podendo 

ser categorias profissionais, grupos religiosos, associações de bairro, etc. (p. 127). 

 Ainda como ponto de pauta da “primeira” reunião a Diretora anuncia “a melhor 

parte”, é comunicado que a escola foi contemplada com o Projeto Cidadela, que vinha sendo 

desenvolvido em outras escolas, constituindo-se num programa que oferece diferentes cursos 

para a comunidade nos finais de semana. Assim, diante de uma relação de cursos o Conselho 

teria que eleger prioridades, “Eu preciso que essa seleção seja feita agora porque eu preciso 

mandar para a SEMED, tudo certinho”. Afirma a Diretora, iniciando a discussão. 

Curiosamente, não foi oferecido cópia da lista aos presentes, a Diretora então passou a ler a 

listagem dos cursos um a um consultando os conselheiros, os cursos apresentados eram logo 

defendidos pela Diretora e aprovado pelos presentes. O professor Ronaldo Mendonça 

interrompe a leitura e sugere uma mudança na dinâmica, propondo a leitura de toda a lista e 

só depois votar, um a um, cada curso, segundo ele “seria mais produtivo e os conselheiros 

teriam uma visão do todo”, assim foi procedido.  

Na leitura corrida da lista, foi possível perceber que a ordem dos cursos não era a 

mesma que a Diretora estava apresentando, ficando claro que, mais uma vez, a Diretora estava 

apresentando a sua escolha, uma pré-seleção, para homologação do Conselho. O 

encaminhamento feito pelo professor Ronaldo Mendonça mudou o rumo da discussão.  

Por mais simples que possa parecer a temática em discussão, a dinâmica e forma como 

é conduzida nos leva a inferir que impera uma necessidade de decidir/homologar o que já está 

previamente decidido. Digo aparentemente mais simples, pelo fato de que a oferta de cursos 

gratuitos para uma comunidade carente, “tendo cuidado com as pessoas que são escolhidas” 

e “com uma pessoa responsável, para gerir os cursos” pode se transformar numa excelente 

moeda de troca política, num ano de eleições para Diretor de escola ― A professora Marlene 

Arcanjo mais uma vez é a indicada, agora como a responsável para gerir o Projeto. 
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Encerrada a pauta, foi aberto um espaço para o Grêmio Estudantil e logo após a 

conselheira/aluna Patrícia Monteiro da Silva, denuncia a agressividade do funcionário da 

portaria que trabalha no turno da noite “aquele que usa óculos” (ela já havia me relatado o 

fato quando de sua entrevista), o funcionário, segundo a conselheira, depois de um 

desentendimento com um aluno, teria provocado-o para brigar. E além disso completa 

Izaurina Feijó de Melo Neta (membro do Grêmio) “ele dá cantada nas alunas”, praticamente 

todas as alunas presentes falam ao mesmo tempo, afirmando, com riqueza de detalhes o 

assédio sexual às meninas. “Qual é o vigilante?” Pergunta a Diretora, “qual é o nome dele?” 

Insiste ela, como se não conhecesse o único funcionário que fica na portaria da escola no 

turno da noite. Muito incomodada, a Diretora determina que seja registrado em ata a 

denúncia, e assim registra a ata da reunião: “Foram feitas críticas ao senhor Edvaldo 

(funcionário que se posiciona no portão) colocando-se questões de ordem moral e má 

atendimento à clientela”.81 Registro feito, sem no entanto especificar o significado da 

expressão “críticas de ordem moral”  e, sem nenhum encaminhamento ou ação proposta. A 

questão, por mais grave que seja, cairá no esquecimento sem nenhuma outra referência nas 

reuniões subseqüentes.  

Assim, desse nosso primeiro contato com o Conselho da Escola Hévia Valéria Maia de 

Amorim, podemos perceber, a facilidade com que a Diretora conduz a reunião para os 

objetivos e resultados por ela previamente estabelecidos e/ou acordados, sem os conselheiros 

se apercebam disso, por outro lado, a postura do Conselho ― descontando-se o fato de se 

tratar para a maioria, de uma primeira experiência ―, mostrou uma grande dificuldade de 

intervenção e formulação de propostas nas questões fundamentais, excetuando-se a 

recondução proposta pelo professor Ronaldo Mendonça e as propostas das alunas do Grêmio 

(não conselheiras). 

Desta forma, o Conselho ― tendo como parâmetro de análise a quase ausência de 

formulações e propostas (DE LA MORA, 1996, p. 276) ― apresenta baixos “grau” e “nível” 

de participação no processo decisório, na medida em que, esta limita-se à homologação das 

proposições apresentadas pela Diretora Marta, e também pelo fato de que, as raras 

participações com formulação e defesa de propostas se deram em questões secundárias, de 

menor importância. 

 

 

                                                           
81 Livro de Atas, p. s/n, entre as paginas 27 e 28. 
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5. 6.  “A questão da professora Maria Madalena” 

 

Como vimos na tabela anterior, a segunda reunião ordinária, prevista no cronograma 

para o dia 25 de abril, sequer foi convocada, sendo comunicado naquele mesmo dia, 

verbalmente, sua transferência para a semana seguinte (dia 30 do mesmo mês), neste dia, sem 

sair de sua sala e sem levantar da sua mesa de trabalho, a Diretora afirmou que não haveria 

reunião “por falta de quorum”, transferindo mais uma vez (outra vez verbalmente), agora 

para o dia 07 de maio. Quando, mais uma vez, não houve reunião, sequer foi convocada. 

Neste dia a escola encontrava-se vazia, as aulas suspensas, e os professores de 5ª a 8ª séries 

estavam reunidos no Conselho de Classe.82  

A segunda reunião será convocada e desta vez acontecerá, no dia 29 de maio, quando a 

reunião ordinária estava prevista para o dia seguinte (30.05), mostrando uma completa 

desatenção com as deliberações do Conselho. Convocada com antecedência, esta coincide 

com a assembléia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas – 

SINTEAL, que acontece na manhã daquele mesmo dia, e que deliberará pela greve já a partir 

daquele mesmo momento, a escola que já havia fechado no horário matutino, para que os 

trabalhadores pudessem se dirigir à reunião do sindicato, não mais abrirá as portas até o final 

da greve (trinta e quatro dias depois, no dia 03 de julho daquele mesmo ano).  

Mesmo decretada a greve, nos dirigimos à escola às 19:00 horas daquele mesmo dia, 

todas as luzes estavam apagadas e o portão fechado, uma fresta de luz projetava-se por baixo 

do portão indicando que apenas a lâmpada do hall de acesso estava acesa, soubemos no dia 

seguinte que a reunião teria acontecido naquele mesmo dia, confirmando tal informação 

somente em setembro, quando finalmente tivemos acesso ao Livro de Atas.83 

A reunião do dia 29 de maio, segundo seu registro em ata — que não indica a pauta de 

discussão —, inicia-se com a Diretora dando as boas vindas aos presentes e ressaltando “a 

importância da atuação do conselho (sic) para solucionar problemas existentes [na] escola”, 

essa saudação parece indicar que a reunião vai tratar de questões polêmicas, no entanto as 

intervenções iniciais ficam no âmbito dos informes, são levantadas questões sobre o Projeto 

Cidadela; sobre a programação para as festas juninas; e sobre casos de violência na escola. Da 
                                                           
82 O Conselho de Classe se constitui num instrumento de controle e de análise de desempenho, onde todos os 
professores que atuam num um mesmo nível e grau de ensino avaliam conjuntamente o rendimento escolar de 
cada aluno. 
 
83 Mesmo com o respaldo da SEMED e a atenção da Direção que se colocou a minha disposição e demonstrou 
muita boa vontade, efetivamente, os documentos relativos as eleições do conselho e o Livro de Atas de suas 
reuniões, que me foi permitido o acesso desde fevereiro, só me foi entregue sete meses depois. 
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metade para o final da reunião, a discussão passa a concentrar-se no que depois se passou a 

chamar de “a questão da professora Maria Madalena”. O debate inicia-se logo após a 

conselheira Patrícia Monteiro formular algumas críticas à postura de uma professora que 

permitiu que uma criança revidasse agressões em sua presença sem nada fazer, a aluna Paula 

da Silva Monteiro, aparentemente do nada, “propôs que a profª. Madalena fosse substituída, 

já que a mesma não tem compromisso com o aluno”. Logo a seguir, reforçam o coro as 

conselheiras Elizalva Ferreira Barbosa e Ana Cláudia Silva de Melo, que tinham filhos 

estudando na escola, a primeira afirma que “a professora não possui um bom relacionamento 

com os alunos” ao passo que a segunda, afirma que “suas filhas estão desmotivadas devido 

ao tratamento recebido pela professora”. Segundo o mesmo registro, outras críticas também 

são formuladas a outras pessoas e setores da escola: “ao atendimento na secretaria” e ainda 

“à saída dos professores do turno do vespertino antes da saída dos alunos”, além das “faltas 

da professora de Religião” que estariam “prejudicando o trabalho dos alunos”.84 Com 

relação a este último “a direção justificou estas faltas e disse que seriam repostas”. O que 

efetivamente não aconteceu, a professora de Religião afirmara em outra oportunidade que 

havia conversado com a professora Marlene Arcanjo (até então a primeira na ordem 

sucessória), quando disse estar preocupada com as suas faltas na escola, ao passo que a 

professora Marlene teria afirmado que não se preocupasse pois “ela era amiga”. Tal 

consideração se deve na verdade a troca de favores pois segundo a professora Catarina dos 

Anjos, titular da disciplina de Ensino Religioso — que exercia a função de coordenadora 

pedagógica de uma outra escola, recentemente inaugurada e pertencente à rede estadual de 

ensino —, dizia ela que“já havia conseguido seis matrículas para alunos indicados pela 

[Diretora] Marta” e que na semana anterior ela havia solicitado mais uma “para um 

sobrinho” (a expressão afilhado parece mais adequada a esse tipo de relação), e ainda, para a 

professora Marlene Arcanjo “conseguiu quatro vagas na escola estadual”.  

Agora a troca de favores apresenta um caráter qualitativamente diferenciado, a 

professora faltosa — mesmo cobrada sua ausência numa reunião do Conselho —, não é 

oficialmente questionada, tão pouco tem seus vencimentos descontados, por “ser amiga”, 

esta relação, no entanto, não é marcada pela subordinação, mas pela concessão de favores, em 

retribuição a favores recebidos, um tipo de relação que se diferencia daquela entre o líder 

local e sua clientela. Agora dar-se uma relação de troca entre “iguais”, mais próxima daquelas 

                                                                                                                                                                                     
 
84 Todas as citações deste parágrafo foram extraídas do Livros de Atas do Conselho escolar, p. 29. 
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que se efetivavam entre o líder local e as lideranças políticas regionais, relações estas 

marcadas pela complementaridade, dado que, como vimos no capítulo anterior, sem dispor de 

grandes recursos para a prestação de favores e benefícios, contavam os velhos coronéis, com a 

máquina estadual para atender às demandas da localidade.    

Assim, mesmo com diferentes queixas e denúncias apresentadas pelos conselheiros na 

reunião de 29 de maio, o único encaminhamento proposto e registrado em ata e também como 

documento anexo, consiste numa solicitação à Direção da escola da “imediata devolução das 

professoras Mair e Maria Madalena, pelos constantes problemas causados à nossa escola”.85 

No dia 06 de junho, em plena greve do funcionalismo, e com a presença de apenas 

quatro conselheiros mais a sua Presidente, realiza-se uma nova reunião do Conselho, com a 

presença de quatorze pais de alunos (também sem explicitar a pauta), a reunião discute 

especificamente o problema das constantes faltas das professoras Maria Madalena e Mair, 

diversas queixas dos pais são registradas e se referem também ao “péssimo” relacionamento 

com os alunos. Ao final depois de informar sobre os problemas pessoais da professora Mair e 

explicar os critérios estabelecidos pela SEMED para devolução de professores, a Diretora lê o 

conteúdo do ofício que seria encaminhado à Secretaria de Educação, “em atendimento à 

solicitação do Conselho”. 

Por conta desses mesmos critérios estipulados pela SEMED, a Diretora tomou o 

cuidado de convocar a professora Madalena para esta reunião, procurando-a em sua residência 

e, não a encontrando, localizou à residência de sua genitora onde a professora estava, quando 

a convidou para a reunião afirmando ser muito importante, no entanto, segundo a professora 

Madalena, “sem especificar a pauta e pedindo que ela assinasse a convocatória”, afirmou 

ainda que “não entendeu o esforço da diretora para localizá-la, mas não deu muita 

importância ao fato”, dizendo ainda que aquela era “a primeira vez que havia sido 

convocada daquela forma”. 

Nova reunião é convocada para discutir o mesmo assunto no dia 09 de julho,86 

realizada logo após o final da greve do funcionalismo, desta feita, aguardava-se a presença de 

técnicos da SEMED para a reunião (que mais uma vez não se farão presentes). A reunião 

acontece num clima de muita tensão: auditório lotado, nove conselheiros presentes mais a 

presidente do Conselho, vários pais com seus filhos menores e alguns professores mobilizados 

em defesa da professora Madalena. A reunião foi aberta pela Diretora com a leitura da pauta 

                                                           
85 Idem, p.30. 
86 Desta vez com antecedência e a essa altura toda a comunidade escolar já conhecia o assunto que seria tratado. 
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constituída de dois pontos: o Projeto Cidadela e o “problema” da professora Madalena.87 O 

primeiro ponto, não passou de um informe, a Diretora comunicou a realização de diversos 

cursos para a comunidade, enaltecendo a iniciativa como uma grande e importante vitória. 

No “segundo” ponto, a Diretora abriu a discussão e passou a palavra para os pais para 

ouvir o depoimento destes. Ana Cláudia, conselheira do segmento pais — e comadre da 

Diretora, —, inicia a discussão relatando um episódio em que sua filha (aluna da professora 

Madalena), teria ficado de castigo, sem recreio e sem merenda. Outra mãe relata que a filha 

chegou em casa “chorando e toda mijada”, porque a professora não a deixou ir ao banheiro. 

Outras mães se manifestam, confirmando algumas questões levantadas e formulando novas 

queixas contra a professora que “nunca passa tarefa para a filha”, e das “constantes faltas 

da professora”, ou ainda porque “fala baixo e passa pouca tarefa”. 

A Diretora, bastante inquieta, intervém após cada fala, conclama os pais a falarem, a 

expressarem seu depoimento e deixa escapar: “a hora é essa”, para logo em seguida 

consertar: “essa é a hora de colocar nossos anseios”. 

Um pai reclama das ausências mas afirma que é preciso ouvir a professora, afirma 

ainda que “esse não é o único problema da escola”, declarando que também tinha “um filho 

na 5ª série e também deixa a desejar”. 

A professora Marina Lira, sai em defesa da professora Maria Madalena, afirmando que 

algumas questões levantadas ali são naturais em sala de aula, “não dar para saber quando um 

aluno realmente tem necessidade de ir ao banheiro ou se essa necessidade é incontrolável”. 

A Diretora intervém imediatamente, afirmando que “quando um professor realmente conhece 

seus alunos  ele sabe se o aluno está mentido ou não”. 

As duas últimas intervenções parecem ter incomodado a Diretora, que, com suas 

interrupções e comentários insufla ainda mais os ânimos, intervindo constantemente, em 

outros momentos, corre os olhos pela sala lotada de adultos e crianças, por vezes fixando o 

olhar em uma determinada direção sinalizando com expressões de angústia para algumas 

pessoas, parece implorar pela intervenção de alguém. Noutros momentos ela intervém e se 

refere à reunião anterior (de 06 de junho) quando se “discutiu vários assuntos inclusive o 

comportamento da professora” destacando que “a conclusão da reunião foi de que o 

comportamento da professora não era condizente com os objetivos da escola”. A professora 

Marina Lira questiona a validade da reunião que “não foi divulgada... que as pessoas não 

sabiam... que a professora Madalena também não sabia e que teria acontecido durante a 

greve”. 
                                                           
87 A professora Mair citada nas atas das duas reuniões anteriores, sai de cena, não será mas objeto de discussão.  
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Frente à investida da professora Marina Lira, a Diretora puxa uma folha de papel 

afirmando que “a professora foi convidada” e que tinha “um documento assinado por ela 

para comprovar” o que dizia. Reage às insinuações de manipulação e declara:  

 

Não trabalhamos aqui pelas costas dos professores, muito pelo 
contrário, o que é discutido, é discutido na presença do professor, 
tenho aqui um documento assinado pela professora Madalena, 
tomando conhecimento de que haveria uma reunião do Conselho e 
que seria importante que ela estivesse presente. 

 

A professora Marinilda Soares intervém, concordando com a professora Marina, 

“tempo de greve não é tempo de fazer reunião”, afirmando que é preciso olhar “a escola em 

geral, olhe a direção, olhe o professor, olhe o aluno, o serviçal, olhe tudo gente, para ver se 

realmente o seu filho está dentro de uma escola de qualidade”. Afirmando ainda o direito dos 

pais de reivindicarem, no entanto, se posiciona contra a devolução da professora Maria 

Madalena, 

 

agora eu sou contra, devolver eu sou contra, eu acho que vocês têm 
razão de querer uma escola de qualidade e não é só a professora não, 
vocês procurem todos os professores, tem professor que falta, tem 
professor que ensina sem ser na área dele, então se brinca de 
educação e educação é coisa séria [...] todos vocês têm que está com 
os olhos e os ouvidos bem abertos para não cair em armadilhas, 
entenderam.  

 

A Diretora intervém mais uma vez, afirmando que “não se trata de devolução, 

estamos discutindo o problema das faltas e as queixas dos pais”. Ora, nas reuniões anteriores, 

das quais só conhecemos seu conteúdo pelo registros no Livro de Atas, deliberaram 

explicitamente e com todas as letras pela “devolução das professoras”. Reuniões estas que 

pela forma como está descrito transcorreram sem conflitos ou divergências, convocadas — 

durante a greve, como vimos — sem que os conselheiros presentes (seis na primeira e quatro 

na segunda), tenham ouvido o outro lado, sem que se tenha dado o direito à defesa, ao 

contrário convoca-se a professora sem deixar claro que ela é o próprio objeto da discussão, 

joga-se para que a mesma seja julgada à revelia, apressando-se em decidir pela devolução da 

professora desde o primeiro momento, o que só não foi efetivado, porque não atendia aos 

critérios determinados pela SEMED para esse tipo de procedimento e porque, como veremos 

mais adiante, as tentativas anteriores foram recusadas pelos técnicos daquela Secretaria. 
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A professora Maria Aparecida Araújo, ex-conselheira, intervém tentando acalmar os 

ânimos, parabeniza a presença maciça dos pais na reunião do Conselho “mostrando que estão 

preocupados com os seus filhos, estão preocupados com o aprendizado deles”. Argumenta 

que as faltas se deram por problemas de saúde (a professora já teria passado por “quatro 

cirurgias”), apelando aos pais para se colocarem no lugar da professora. 

A diretora interrompe várias vezes a fala da professora, algumas vezes, comentando e 

questionando a fala desta. No pequeno tumulto que se instala a aluna e conselheira Patrícia 

Monteiro (referindo-se aos castigos) diz que “ter direito a adoecer não implica que a 

professora possa assumir postura impositiva com os alunos”. A Diretora vibra com a 

alfinetada.  

A professora Maria Aparecida conclui sua intervenção afirmando que “os problemas 

na escola são sérios e que precisa da união de todos para solucioná-los”, conclamando, 

“todos podemos ajudar a professora”. “Ajudar como? Interrompe mais uma vez a inquieta 

Diretora e voltando-se para o público e, num tom irônico, alfineta “se ela não aparece”. 

A conselheira Ana Cláudia intervém mais uma vez afirmando que é natural que as 

pessoas adoeçam, no entanto não se podia “prejudicar a outras pessoas também”, afirmando 

que se “ela estava doente deveria pegar um atestado médico e pedir uma licença, que a 

SEMED mandaria um substituto”, nova interrupção da Diretora,  

 

Quando ela [Ana Cláudia] diz que a SEMED precisa mandar um 
substituto, mandaria sim se a professora tirasse mais de 15 dias de 
licença, a companheira se afasta 15 dias, volta, trabalha um dia, se 
afasta, tira mais 15, trabalha dois, dez, onze, ela nunca se afasta mais 
de 15 dias, então eu não posso enquanto direção... a Secretaria não 
pode mandar uma pessoa em substituição. Se passasse mais de 15 
dias em seguida, nós conseguiríamos um professor, mas infelizmente 
não dá. A companheira está tendo muitos problemas de saúde, como a 
Maria Aparecida colocou, ela vai precisar fazer uma nova cirurgia e 
[Joga, ardilosamente, para a platéia] como ficarão os filhos de 
vocês?  

 

 Na mesma linha da intervenção da professora Maria Aparecida, a também professora e 

ex-conselheira Joana D’Arc cumprimenta os pais pelo compromisso destes e tenta puxar uma 

reflexão afirmando que 

 

As vezes é muito fácil, é muito mais fácil a gente acusar, quando a 
gente já tem elementos mesmo, por que a gente tem defeitos, ninguém 
é perfeito, a Madalena eu tenho certeza que reconhece todas as falhas 
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dela, como eu tenho, como todos nós aqui temos, então quando eu já 
saio de casa, se a gente já tem 99 motivos para ver o lado negativo 
fica muito difícil assim a gente conseguir enfrentar o positivo [...] 
algumas mães colocaram assim, então não tem mais jeito, se 
depender de mim não tem mais jeito, se depender de mim a professora 
não fica mais. A gente tá aqui é para lutar pela escola, pela qualidade 
da escola, pelo ensino de vocês, agora a gente nunca pode achar que 
não tem mais jeito, que nada tem jeito, então se não tem mais jeito, eu  
vou fazer o que?  

 

 A professora conclui afirmando que é preciso refletir sobre algumas coisas que foram 

relatadas ali 

 

Acho que se Maria Madela errou, tem que dar a mão à palmatória, 
tem que reconhecer que errou e alguma coisa tem que ser feita, eu só 
queria que vocês refletissem e assim, meio desarmados, sem pegar 
somente as coisas negativas. 

 

 Outras intervenções se seguem, algumas em defesa da professora outras questionando 

e criticando suas atitudes, dois grupos estão claramente definidos se expressando na reunião, 

com as mesmas pessoas intervindo, concentrando as argumentações e contra-argumentações, 

entre os conselheiros ― apesar da grande presença (fato inédito até então) ―, além da 

Diretora, só a conselheira (segmento pais) Ana Cláudia intervém. Do outro lado, em defesa da 

professora, nenhum conselheiro, todas as suas aliadas são professoras das diferentes séries, 

algumas ex-conselheiras, revezam-se no esforço para contornar a situação.  

Apesar de um grupo razoável de professoras bem conceituadas (elogiadas por vários 

pais nas diferntes intervenções), percebe-se uma larga vantagem para aqueles que defendem a 

devolução da professora, capitaneados pela Diretora Marta e que tem ali, a seu favor, a 

insatisfação de um considerável grupo de pais, que chegaram à escola com uma posição 

fechada: pela devolução da professora à SEMED. 

Outra evidência é de que aquela ação já vinha sendo trabalhada, construída há muito 

tempo — já era a terceira reunião este ano que buscava, apesar da negativa da Diretora, 

efetivar tal devolução. Uma mãe afirma na reunião que “procurou a Direção da escola quatro 

ou cinco vezes por causa da professora Madalena”, ao passo que a professora Maria 

Madalena, quando finalmente intervém, afirma desconhecer as críticas, dizendo nunca ter sido 

procurada por nenhum pai, por nenhuma mãe para conversar com ela, que a direção nunca 

levantou o problema e que, de qualquer forma, algumas das questões levantadas iriam servir 
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para refletir e redirecionar sua prática, que estava aberta para discutir, que se realmente alguns 

atitudes suas estavam criando constrangimentos, que estava disposta a mudar. 

A Diretora, outra vez interrompe, e diz que a professora foi chamada para conversar na 

sua sala “eu a chamei na minha sala e ela foi muito grossa comigo na frente de duas 

testemunhas que assinaram esse documento comprovando o fato”. Puxa outro papel 

manuscrito da pasta para comprovar o que diz, e sacramenta, “estava sabendo sim, porque 

você não tem nenhum problema mental”.  

Ao que tudo indica, a situação (foi realmente) cuidadosamente preparada e a paciência 

dos pais levada ao extremo, acirrando os ânimos destes de uma forma tal, que por mais que se 

buscasse construir uma reflexão, por maiores que fossem os argumentos em favor da 

professora, não havia mais como reverter o quadro. É possível inferir tal conclusão dado, de 

um lado, o clima de acirramento da reunião o nível de insatisfação, saturação e intransigência 

dos pais e o volume das denúncias destes, e de outro, a surpresa da professora com a 

avalanche de queixas formuladas e com a indisposição dos pais para com ela, diante do fato, 

segundo a professora, de “nunca ter recebido, nunca ter sido procurada por nenhum pai”. 

Parece que as reclamações efetivamente recebidas pela direção da escola, foram acumuladas 

— não dá para afirmar se com intenção premeditada — terminando por eclodir, criando uma 

situação irreversível. É a primeira reunião do Conselho com quorum e com tanta gente 

participando, o clima continua tenso, os pais estão inquietos, impacientes, alguns querem 

resolver logo a questão. 

Diante de toda a exposição a que é submetida desabafa a professora “se eu realmente 

fiz isso eu peço desculpas mas eu tenho certeza que eu não sou esse monstro que foi pintado 

aqui”.   

O golpe de misericórdia é desferido pela Diretora quando afirma que a “sua 

preocupação está no fato de que, como disse a Maria Aparecida, a professora vai fazer nova 

cirurgia e é preciso resolver o problema da substituição”. Tal intervenção, acirra ainda mais 

os ânimos, em meio ao tumulto provocado pela condução explícita da Diretora, que tenta 

demonstrar preocupação em solucionar a questão, porém deixa claro a sua real intenção nos 

gestos e nas falas (argumentando a todo momento), e dando a entender que aos pais não 

haveria outra saída, a não ser a devolução da professora. 

Visivelmente irritada, a professora Marinilda Soares, propõe como solução para um 

provável novo afastamento da professora — para uma possível nova cirurgia —, que as 

pessoas que têm uma carga horária de 40 horas passassem a dá a sua carga horária, assim 

essas pessoas poderiam perfeitamente, substituir a professora e aponta para a coordenadora 
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Zilda Gonsalves como uma dessas pessoas que não cumprem sua carga horária mínima. 

Diante de tão contundente denúncia de favorecimento, a Diretora perdeu o controle, se 

levantou chamou a professora de mentirosa, afirmando que isso não acontecia na escola.  

Em meio à fala da Diretora, alguém timidamente levanta e abaixa um cartaz no fundo 

da sala. A Diretora chama a atenção de todos para o fato, tenta demonstrar que não está 

entendendo o que está acontecendo “o que é isso aí atrás gente?... levantem os cartazes 

[determina]... levantem [insiste], para que as pessoas possam ver”. outros cartazes surgem a 

partir da solicitação da Diretora. São cartazes em cartolina com frases escritas com pincel 

atômico, “Fora Professora Madalena”; “Madalena não lhe suportamos mais”; “Você é 

ingnorante [sic.]”; “Nosso protesto, alunos da 4ª B”; “Madalena chega de promessas [que 

promessas? Era a primeira vez que a professora falava sobre o assunto], de você dizer que 

vai mudar, não adianta mais. Queremos você fora [assinavam] as mães”. Com letras bem 

desenhadas e cuidadosamente escritas, sem apresentar nenhum erro ortográfico ou de 

concordância,88 sem dúvida aqueles cartazes não foram feitos pelas crianças que os 

seguravam em protesto contra sua própria professora.89 

 Os presentes estão mais inquietos, alguns começam a se movimentar em direção à 

porta para ir embora, a Diretora fica agitada, não pode perder o controle da situação agora, e 

apela para que os pais não saiam sem assinar a Ata, afirmando ser muito importante as 

assinaturas dos pais para encaminhar suas decisões, ao mesmo tempo, manda a professora 

Magdala da Silva distribuir o lanche no meio da reunião para garantir a continuidade das 

pessoas no recinto. 

A reunião já estava bastante tumultuada, agora o quadro é surrealista — lembra num 

primeiro momento, o Império Romano, com os cristãos sendo lançados à cova dos leões, no 

segundo momento o Circo Romano se completa com a distribuição de “pão para aplacar a 

fome ao lado do sangue para distrair e iludir os pobres” —, com a professora Magdala da 

Silva passando de um lado para o outro com uma bacia cheia de pão, distribuindo com os 

presentes enquanto as pessoas se acotovelam para pegar o alimento, todas falando ao mesmo 

tempo, outros pais buscando assinar o livro de Atas para poder sair. Novo tumulto na sala, os 

professores aliados de Madalena se retiram da sala, a Diretora, frente à uma situação que não 
                                                           
88 Os erros aqui traduzidos, estão na transcrição das frases registradas no Livro de Atas. Incrível como um ato tão 
rápido e logo desaprovado por várias pessoas presentes, levando as pessoas a recolherem novamente os cartazes 
tenha sido captado na sua integralidade pela professora que registrou a reunião. 
 
89 Dado a condição financeira, a maioria em extrema miséria, dificilmente teriam recursos para custear a compra 
dos materiais e, dado também as deficiências na própria formação escolar ― as crianças chegam na 5ª série do 
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conseguiria controlar por mais tempo, aos gritos, afirma que o Conselho vai fazer o que os 

pais quiserem e, em meio ao caos, com todos de pé, sem nenhuma condições para a 

continuidade da reunião, pergunta  

 

Vocês querem que a professora Madalena continue na escola? [ouve-
se, em coro, um Não como resposta] então o Conselho vai se reunir e 
fazer o que vocês decidiram, vai encaminhar numa próxima reunião, 
com a presença da SEMED, a devolução da professora Madalena 
como vocês decidiram, boa noite está encerrada a reunião. 

 

Na semana seguinte (15.07), nova reunião do Conselho Escolar para discutir o mesmo 

assunto, desta vez com a presença de uma representante do DGD/SEMED mais duas 

dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas – SINTEAL. Outra vez a 

reunião é bastante concorrida com a presença de 13 conselheiros: dois do segmento pais; 

quatro do segmento professor; três do segmento aluno; quatro do segmento funcionários, além 

de Marta Ferreira Presidente do Conselho e Diretora da escola. Pais de alunos e outros 

professores que não compõem o Conselho. É a segunda reunião com quorum, desta feita, 

registrando-se apenas 3 faltosos. 

Nesta reunião parece que o “interesse” de participar (pela primeira vez), atingiu a 

quase totalidade dos conselheiros, entre os quais Emanuel de Lima Barbosa, mais conhecido 

como Nelli, que inaugura sua participação neste momento. Coincidentemente é a primeira 

com a representação da SEMED e a definitiva com relação à devolução ou não da professora 

Maria Madalena. Na pauta proposta inicialmente constam: a “resposta aos pais”; o “cinema 

na escola”; ; o “dia do estudante”; o “Projeto Cidadela”, com este último, é iniciada a 

reunião, relatando a Diretora: 

 

...que se iniciou no último final de semana, e nós estamos pensando na 
possibilidade de oferecermos a merenda, pelo menos um copo de leite, 
aos nossos alunos que estão freqüentando aqui o projeto. Mas essa 
questão precisamos discutir minuciosamente porque a quantidade 
hoje... nós estamos contando com 200 alunos freqüentando, mas a 
procura pode aumentar e será que nós vamos ter condições enquanto 
escola de oferecer essa merenda? É necessário que aprofundemos 
essa discussão, se não hoje em outra oportunidade (Marta Ferreira, 
Diretora da escola). 

 

                                                                                                                                                                                     
ensino fundamental com deficiências na leitura e na escrita, não é raro os caso de não alfabetizados ― além de 
ter uma professora que “faltava muito”. 
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No sábado seguinte, dia 30 de agosto, estivemos na escola, onde uma grande 

movimentação acontecia em função dos cursos do Projeto Cidadela, um dos alunos que se 

encontravam na escola por conta da reposição de aulas de uma determinada disciplina, ao ver 

a movimentação também no refeitório, foi perguntar se teria merenda, a funcionária informou 

que a merenda era só para o pessoal que estava participando do Projeto. Portanto donde é 

possível inferir que a questão afirmada perante o Conselho e a representante da SEMED (dias 

antes), da necessidade de debater a questão — da concessão ou não da merenda —, e a 

preocupação com a capacidade da escola de atender a demanda, sem faltar para os alunos 

regulares,90 não passou, mais uma vez, de retórica, de jogo de cena, na medida em que a 

merenda passou a ser servida sem que o Conselho discutisse ou deliberasse sobre o assunto. 

Assim, a extensa pauta apresentada no início da reunião configurou-se num imenso cenário, 

num grande pano de fundo, para não passar a impressão de que o Conselho se reunia única e 

exclusivamente em função da proposta de devolução da professora Madalena. 

Depois desse rápido “informe”, foi aberta a reunião, tendo como primeiro ponto de 

pauta “a questão da professora Madalena”, o que presenciamos é uma reprise da reunião 

ocorrida na semana anterior e dos relatos registrados em ata das duas reuniões realizadas 

durante a greve do funcionalismo público. Mais uma vez é a vice-presidente do Grêmio 

estudantil, Paula da Silva Monteiro a primeira a falar, propondo a devolução da professora 

Madalena. Desta vez, afirmando ter participado  

 

...das duas reuniões anteriores do Conselho e... [declara] pelo o que 
eu vi nessas duas últimas reuniões não agradou nada, tanto aos pais 
como aos alunos, eu enquanto aluna já presenciei uma cena dessas e 
também não foi muito agradável... aí eu sei que a melhor saída que 
tem, é que ela se afaste desse colégio”. 

 

“Alguma mãe de aluno?”  Pergunta, e ao mesmo tempo encaminha a Diretora, Luci, 

mãe do aluno Severino Buarque, reforça a proposta de devolução, e justifica...  

 

Se você perguntar qual é o pai, os que têm alunos com a professora 
Madalena eles vão falar a mesma coisa, ninguém mais quer a 
professora Madalena na escola [...] particularmente eu não quero 
mais ela na escola [e complementa], a professora falta muito e 
quando vem não desenvolve seu trabalho corretamente e não trata 
bem os alunos”.  

 
                                                           
90 A expressão é utilizada para se referir aos alunos regularmente matriculados nas diversas séries da educação 
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Ressalva, porém que não é o único caso de professores faltosos na escola, sem, no 

entanto nominar mais ninguém, afirmando que  

 

“tem professores não vêm trabalhar e outros que chegam à escola 
embriagados [...] tem outros problemas na escola, todo mundo sabe 
disso, mais eu quero resolver o problema do meu filho e o problema é 
esse, eu acho que a professora Madalena não tem condições mais de 
continuar na escola”.  

 

Curiosamente  o registro da reunião feito no livro de atas não consta a extensão da 

denúncia feita pela mãe a outros professores, tão pouco a afirmação de que tem professores 

que “vêm trabalhar embriagados”. 

Rosival Gomes Marcolino da Silva, ex-conselheiro e aluno da turma de jovens e 

adultos, faz uma intervenção, em alguns momentos confusa, mas claramente em defesa da 

professora, resgatando um momento anterior onde a professora foi submetida ao Conselho por 

questão de faltas, e ele argumentava, naquele momento, que a professora não poderia ser 

penalizada, o eixo de sua intervenção é a presença de outros casos na escola e a necessidade 

de se avaliar tal situações. 

A Diretora interrompe sua fala por duas vezes, questionando se o aluno participou das 

reuniões com os pais (tentando mostrar que ele estava desinformado ou na contramão do 

sentimento coletivo.  

Mais uma vez, no registro da reunião feito no Livro de Atas, não só não contempla o 

eixo de sua intervenção, como desvirtua o que o aluno falou. Está registrado: “...e falou 

também que se fosse a professora, já teria ido trabalhar em outra escola, que a professora 

falta muito”.91 Descontextualizada, a frase é um convite à saída, é o caminho da porta, no 

entanto, o aluno afirmara e tentava expressar — com as dificuldades naturais de um adulto 

que cursa a 5ª série — que, no lugar da professora não agüentaria tanta pressão. 

O aluno se refere à discussão que foi travada no Conselho durante a gestão anterior — 

que segundo algumas professoras teria originado essa “caça às bruxas”. 

 

Na ocasião a professora estava com a sua carga horária mal 
distribuída em cinco tardes e quatro manhãs, ela teria insistido para 
que a Diretora refizesse o horário, argumentando que na escola 
ninguém tinha uma situação dessas, com praticamente toda a semana 
ocupada. Como a Diretora não resolvia a situação ela comunicou que 

                                                                                                                                                                                     
formal do Ensino Fundamental, ao qual o Programa da Merenda Escola, especificamente se destina. 
91 Livro de Atas do conselho p. s/n, verso da página 34. 
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não iria mais até que fosse solucionado o problema. [A professora] 
desceu para comunicar o fato na SEMED, quando retornou a 
Diretora tinha encaminhado todas as faltas da professora para a 
Secretaria, o que acarretou em prejuízo no seu salário (Depoimento 
de Rosival Gomes Marcolino da Silva). 

 

O assunto foi levado ao Conselho à época (29 de julho de 2002),92 que decidiu por 9 

votos contra 5, manter as faltas da professora. Desde então a professora vem tendo 

dificuldades de relacionamento com a Diretora da escola. 

 Quanto a reunião de 23 de julho de 2003, repetem-se as falas da reunião anterior, 

críticas à professora feitas por conselheiros e pais de alunos, enquanto que outras professoras, 

ex-conselheiras — aquelas que afirmaram não ter mais disposição de participar do Conselho 

—, como vimos, se revezavam na defesa da professora Maria Madalena. Neste momento, a 

então presidente do SINTEAL, Lenilda Lima, tentando conciliar as diferenças, chama ao 

diálogo. A Diretora retoma a palavra, discordando da presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação, afirmando que no dia 20 de janeiro tentou conversar com a 

professora, sobre suas faltas: “tenho um relatório assinado pelas mães, que testemunharam o 

fato”, refere-se às agressões que afirma ter sofrido da professora e o documento que guarda 

como uma preciosidade, onde duas pessoas assinam, como “testemunhas”, atestando o fato. 

“A gente tenta o diálogo, mas a companheira não quer”. Rebate as afirmações e insinuações 

de que estaria manipulando os fatos. E questiona: “como eu poderia fazer a cabeça de mais 

de cem pais? Com um ar sorridente completa: que poder é esse?”. 

Num dado momento a Diretora determina “Erineide vai falar”, indica ela, a mãe que 

estava sentada do nosso lado se assusta, não havia solicitado inscrição, reluta, parece não 

querer se expor, “ai meu Deus”, suspira a mãe. A Diretora insiste, a mãe resolve falar, afirma 

que seu irmão teria sido chamado de “negro safado” pela professora. 

A menos que a Diretora tenha o poder da premonição, parece que algumas pessoas 

foram escaladas e suas falas selecionadas com muito cuidado para levar ao limite a execração 

a que a professora estava sendo submetida.   

A técnica do DGD/SEMED, Rita Romero, nova responsável pelo acompanhamento da 

escola, informa que a Diretora tentou devolver a professora e que ela não teria aceitado sem 

que o Conselho fosse ouvido. Quando convidada para a última reunião do Conselho, alegou a 

impossibilidade de está presente e orientou a Diretora que não realizasse a reunião, que não 

expusesse ninguém, que adiasse a discussão, ou que não colocasse o tema em pauta, já que tal 

                                                           
92 Idem, p.17. 
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problema prescindia da presença e do acompanhamento de um técnico da SEMED para 

contribuir na solução do problema e lamenta: “infelizmente não foi assim que foi procedido.  

A Diretora tenta justificar-se  

 

Rita ligou para mim às 5 horas da tarde. Não pude desmobilizar. 
Tentei seguir a orientação. A reunião transcorreu naturalmente com 
os outros pontos, mas aqui tinham mais de 60 pais, a questão da 
Madalena surgiu e eu não tive como calar a boca dos pais. 

 

A Diretora, infelizmente falta com a verdade, pois como vimos, a questão não só foi 

anunciada na abertura da reunião como ponto de pauta, como foi a própria Diretora que 

incentivou, estimulou e mesmo provocou as intervenções.  

Antes que a questão fosse à votação Rita Romero, tenta pela última, vez reverter o 

quadro, adverte que a SEMED não dispõe de  professores para suprir a carência deixada com 

a devolução da professora. A Diretora imediatamente, interrompe a técnica e diz que “assume 

o compromisso junto com a coordenação de substituir a professora”, assegurando que “dá 

para resolver o problema com o quadro disponível na escola”. 

A intervenção que poderia alterar o resultado da reunião, na medida que, a professora 

Maria Madalena se dispunha a rever sua prática e a representante da SEMED, afirmara não 

dispor de professores para substituí-la, criando um impasse do tipo “ou ela ou ninguém”, que 

poderia levar os pais a refletirem melhor, ou mesmo, serem obrigados a considerar a 

autocrítica da professora e a possibilidade de melhoria na sua atuação profissional é 

imediatamente desmontado pela fala da Diretora, que deixa definitivamente clara na sua 

intervenção, suas verdadeiras intenções, os argumentos e as “preocupações”, afirmadas 

anteriormente, com a possibilidade dos alunos ficarem sem aulas diante de uma nova licença 

da professora, tinham um único objetivo, jogar os pais contra a professora, evitando qualquer 

possibilidade de diálogo. Já que, agora a Diretora admite ser possível “resolver o problema 

[da carência] com o quadro disponível na escola”. 

A técnica, pede verificação de quórum antes da votação e estranha que todos os 

presentes sejam titulares e que nenhum suplente esteja presente à reunião,93 não havia como 

comprovar se os conselheiros presentes eram titulares ou suplentes, os próprios conselheiros 

desconhecem a posição que ocupam no Conselho e como vimos pelo menos um terço 

participava pela primeira vez. Vale, portanto, a palavra da Diretora. O Conselho aprova por 

                                                           
93 Como afirmei antes, de acordo com o registro no Livro de Atas, p. 23-25, não foram indicados suplentes em 
nenhuma das assembléias realizadas pelos diferentes segmentos com o objetivo de renovar o Conselho. 
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unanimidade a devolução da professora. A reunião encerra-se com a conclusão de um único 

ponto da pauta, dentre aqueles anteriormente definidos. 

O Conselho vota com participação expressiva, desta feita, além da Diretora 

(conselheira nata), dos catorze conselheiros eleitos, doze comparecem, é a segunda reunião 

que se realiza com quorum, que só é atingido a partir do registro do sétimo conselheiro 

presente à reunião (ver tabela nº 11), portanto dois terços das reuniões observadas não 

atingiram o número mínimo de presença definido no Regimento Único. Além disso, apenas 

um dos conselheiros (além da Diretora), esteve presentes em todas as oportunidades, enquanto 

que sete de um total de catorze só participaram no máximo de duas reuniões (ver tabela nº 

12). O quórum máximo atingido é de 12 conselheiros e é alcançado na reunião do dia 15 de 

julho ― que definiu pela devolução da professora ―, esta, aliás foi a primeira vez para cinco 

desses conselheiros. Nesta mesma reunião (a exemplo da anterior), além dos pais e outros 

profissionais da escola presentes, são poucos os conselheiros que expressam alguma opinião, 

a maioria limita-se a observar o efervescente debate que é concentrado, mais uma vez, na 

conselheira Ana Cláudia, que tenciona e polemiza com as aliadas da professora Madalena. Se 

no aspecto presencial, portanto quantitativo, o nível de participação é reduzido, na análise 

qualitativa a não-participação é maior ainda, além da Diretora que parece ter preparado e 

escalado os pais e funcionários que interviram nas reuniões mais concorridas, conduzindo o 

debate sem esconder sua ansiedade, tendo na conselheira e sua comadre (que só ausentou-se 

da última reunião, quando foi votado o repúdio à SEMED e SINTEAL ― como veremos a 

seguir), a principal interlocutora da proposta de “devolução”. Salvo uma ou duas 

intervenções, o conjunto dos conselheiros limitou-se a acompanhar o acalorado debate e a 

votar, homologando a proposta defendida pela gestora da escola, que não conseguia esconder 

suas reais intenções. Assim, percebe-se mais uma vez, a atitude passiva, quase contemplativa, 

dos conselheiros, que não intervém, não argumentam, não questionam, não formulam, tão 

pouco buscam construir proposições que apontem para uma outra saída já desenhada, 

alinhavada e costurada desde maio do mesmo ano, quando da segunda reunião do Conselho.   

 

TABELA Nº 11 
NÚMERO DE PRESENTES EM CADA REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR* 

Primeira  
Reunião 

Segunda   
Reunião 

Terceira   
Reunião 

Quarta    
Reunião 

Quinta 
Reunião 

Sexta 
Reunião  

06 06 04 09 12 06 
                         * Sem computar a Presidente do conselho, presente em todas as reuniões.                          
                         Fonte: Livro de Atas e observação. 
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TABELA Nº 12 
RELAÇÃO NÚMERO DE PARTICIPANTES E QUANTIDADE DE REUNIÕES* 

 Nenhuma   
reunião 

Uma  
reunião

Duas  
reuniões 

Três  
reuniões 

Quatro  
reuniões 

Cinco  
reuniões 

Seis  
reuniões 

Participantes 02  01  04  02  03  02  01  
* Sem computar a Presidente do conselho, presente em todas as reuniões.                          
Fonte: Livro de Atas e observação. 

 

Ainda dentro do período de realização da pesquisa empírica centrada na observação do 

Conselho escolar, realiza-se uma nova reunião, convocada, mais uma vez, de um dia para o 

outro, da qual só tomei conhecimento quando tive acesso ao Livro de Atas, segundo tal 

registro, volta à tona, por parte dos conselheiros alunos, críticas relacionadas às faltas da 

professora de Ensino Religioso — agora há praticamente oito meses sem trabalhar. O 

professor Ronaldo Mendonça, propõe que as faltas só sejam abonadas mediante atestado 

médico e que a professora “seja informada da situação para que apresente documentos que 

dêem respaldo às decisões da escola”. 

Ainda nesta mesma reunião é aprovada a elaboração de um documento “repudiando a 

postura da SEMED e [do] SINTEAL que procurou (sic) a todo custo desmoralizar a prática 

do Conselho desse estabelecimento de ensino”. Até a primeira quinzena de setembro, 

nenhuma outra reunião havia acontecido e o problema da professora de Ensino Religioso, que 

era considerada “amiga”, bem como a grave denúncia de assédio sexual, formulada pelo 

Grêmio estudantil, contra o porteiro da escola, não tinham sido encaminhadas.  

Claro está que, além da dificuldade de opinar em questões relevantes para os destinos 

da escola, quando de modo geral são as proposições da Direção que prevalecem, quando o 

Conselho aprova resoluções que se originam dos conselheiros eleitos, tais deliberações, como 

vimos, simplesmente não são encaminhadas. Tal situação demonstra uma outra debilidade 

desses mesmos conselheiros: a incapacidade de acompanhar e fiscalizar a implementação de 

tais resoluções, exercendo o que DE LA MORA (1996), chama de “vigilância coletiva e 

permanente”, para mais adiante afirmar: “...Nossa cultura política, tem sido fundamentada no 

individualismo, na auto-promoção [sic.] na manipulação de interesses” (p. 277). A 

experiência da Escola, aqui descrita e analisada, atesta a atualidade e a permanência de tais 

característica dentro de um modelo gestionário que, como vimos, pretendia a sua superação.   

As proposições não encaminhadas e as denúncias formuladas e aqui descritas, não se 

constituem nas únicas, e revelam práticas de favorecimento naquela escola, durante as 

entrevistas ouvimos relatos de outros casos de protecionismo, de tratamento diferenciado que 

é dado aos aliados, acobertando-se irresponsabilidades por um lado e, por outro, o rigor como 
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são tratados os adversários, expresso no exemplo da professora Maria Madalena, aqui 

exaustivamente demonstrado. Tais práticas fazem ecoar um velho e conhecido jargão 

utilizado pelas oligarquias nordestinas, em tempos não muito distantes “aos amigos os 

favores, aos inimigos os rigores da lei”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos a partir do presente trabalho, proceder uma incursão pela história, na 

tentativa de identificar na formação da sociedade brasileira e alagoana em particular, a origem 

de determinadas práticas políticas marcadas pelo conservadorismo e fundadas em relações 

clientelistas e paternalistas, na tentativa de identificar e compreender a permanência desses 

traços ― caracterizados por atitudes de subserviência e submissão que remontam à origem 

colonialista de nossa sociedade ―, objetivando, identificar elementos políticos e culturais que 

entravam  o avanço de uma política democratizante da gestão educacional. E, ao mesmo 

tempo, tendo como referencial teórico o instrumental proposto por DE LA MORA, (1996), 

mensurar o “grau” e “nível” de participação dos conselheiros no órgão colegiado da 

administração do sistema educacional na esfera escolar.  

Assim, centramos nossa análise no Conselho da Escola Hévia Valéria Maia de 

Amorim, sem perder de vista sua interrelação com o sistema educacional como um todo, 

compreendendo que a unidade escolar, mesmo numa perspectiva democrática ― que aponta 

para a autonomia de gestão ―, não está isolada de uma Rede ― neste caso, de abrangência 

municipal ― que estabelece a normatização e os limites de atuação dessa forma de 

gerenciamento escolar. 

 Como podemos observar no capítulo anterior, a participação dos conselheiros na 

gestão 2003/2004, daquela unidade educacional, pode ser qualificada inexistente, seja pelo 

fato de não estarem “em condições de fazer proposições plausíveis”, seja pelo fato de 

efetivamente, não conseguirem influenciar nas questões mais importantes, limitando-se suas 

intervenções a aspectos de caráter secundário DE LA MORA (1996, p. 276).  

 Tal debilidade é também percebida na ausência dos pressupostos elencados pelo autor, 

como determinantes para uma intervenção qualitativa, assim, como a ausência de disposição 

de participar daqueles sujeitos que tinham alguma experiência acumulada nas gestões 

anteriores e demonstravam enorme frustração e descrédito na validade do processo. Ou 

mesmo, como vimos, naqueles em que a “firme disposição em participar” saltava aos olhos, 

a “falta de informações” mínimas sobre o mecanismo legal que normatiza essa participação, 

os colocaram em situação de subordinação frente às regras afirmadas pela Diretora, sujeitos 

desta forma à manipulação dos interesses dominantes naquela realidade. A falta de 

“habilidade política” constituiu-se noutra deficiência daqueles conselheiros, que mesmo em 

alguns momentos, expressando os anseios dos colegas não conseguiram transformar a 

insatisfação subjascente em ação efetiva e organizada para legitimar suas intervenções, só 
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ensaiando esse tipo de articulação quando, por fora do Conselho se mobilizaram em defesa da 

professora Maria Madalena, naquele momento a reunião tem vida, o debate e o confronto de 

idéias e posições são acirrados, no entanto tal debate é majoritariamente conduzido por não 

conselheiros, são os pais e professores que estão à frente da discussão, ao passo em que a 

maioria dos conselheiros ― excetuando-se, como vimos, um ou dois que estiveram no centro 

do debate ― assume uma posição de platéia, de espectadores para, ao final do espetáculo, 

aplaudirem com o voto a proposição cuidadosamente costurada pela Diretora e presidente 

daquele colegiado.  

Desta forma, e frente aos elementos aqui demonstrados, podemos inferir que, no caso 

da escola em questão, mesmo sob o manto de um modelo de gestão progressista ― centrado 

na participação popular, na condução da política pública de educação ―, persistem posturas 

autoritárias, que buscam a partir de mecanismos de manipulação e controle das informações e 

da coerção, legitimar na Instância decisória coletiva, proposições de seus dirigentes ― em 

alguns casos, já implementadas. 

 Tratando da emergência dos movimentos sociais nas últimas décadas, frente a 

permanência de tais características FERREIRA (1997), afirma que  

 

...muitos participantes desses movimentos reproduzem práticas tão 
autoritárias e conservadoras quanto as dantes existentes em nossa 
formação histórico-social [ressaltando ainda que], efetivamente 
existe um descompasso entre a assimilação do ‘novo’ e a 
remanescência dos ‘velhos’ hábitos políticos (p.20). 

 

 Assim, concluímos pela permanência das práticas clientelistas e paternalistas — que 

marcaram e marcam uma cultura política, profundamente influenciada e formatada sob o 

signo da dependência e da subserviência, como instrumentos poderosos na manutenção e 

legitimação do poder das elites tradicionais — que persistem, mesmo com a definição e a 

regulamentação no campo formal, de um modelo de gestão descentralizado e democrático das 

Políticas Públicas, mais especificamente, na área de Educação, na rede de ensino fundamental 

de Maceió, obstaculizando e entravando o desenvolvimento de uma gestão efetivamente 

participativa na Escola de Ensino Fundamental Hévia Valeria Maia de Amorim.  

E ainda, considerando que o processo democrático impõe a alternância de poder e com 

ela a possibilidade de políticas democratizantes antes implementadas, sofrerem interrupção ou 

serem desvirtuadas, considerando que a convivência com as diferenças, se constitui na base 

do comportamento democrático e que o aprofundamento da luta por mecanismos que 
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ampliem a participação da sociedade (na esfera da política) na luta  pela ampliação e pela 

conquista de novos direitos são de fundamental importância numa sociedade marcada por 

imensas desigualdades sociais, mesmo entendendo sua limitada aplicação aos marcos desta 

mesma forma de sociabilidade. E, finalmente, considerando que o conceito de democracia em 

nenhuma de suas vertentes, aqui delimitadas se aproxima do conceito de anarquia  e, em 

assim sendo, as instâncias colegiadas, formalmente instituídas como parte de um sistema,  não 

escapam da normatização convencionada no campo das disputas sociais legalmente 

instituídas, estando, desta forma, as unidades educacionais sujeitas à intervenção da 

administração municipal e subordinada à sua política, é que considero, que as causas de uma 

eventual não efetivação de um modelo de gestão realmente democrático na escola estudada, 

não se encontram apenas nela mesma, e sim, e em grande medida, nos descompassos e 

descontinuidades do órgão gestor, que reflete, por sua vez, a mudança de rumo dos sucessivos 

governos municipais a partir de 1993, e que sucumbiram às velhas formas de fazer política da 

direita conservadora. 

Em relação aos interesses desse segmento afirma PAULO FREIRE (1995), que não é 

possível esperar da:  

 

...direita autoritária [...] uma gestão democrática da escola a não ser 
no discurso que contradiz a prática. Ou no discurso que explicita uma 
compreensão ‘sui generis’ de democracia – uma democracia sem 
povo ou uma escola democrática em que, porém, só o diretor(a) 
manda, por tanto só el(e/a) tem voz [e justifica ressaltando que] os 
conflitos sociais, o jogo de interesses, as contradições que se dão no 
corpo da sociedade se refletem necessariamente no espaço das 
escolas ( 1995, p. 102-105).  

 

Assim, e por conseqüência dessa capitulação às velhas formas e das alianças políticas 

dela decorrentes, expressa na rotatividade de secretário na pasta da Educação, percebe-se que 

se trava, no interior daquela Secretaria, uma batalha quixotesca, entre alguns técnicos 

comprometidos com a democratização da gestão das políticas públicas e uma estrutura de 

poder hierarquizada, burocrática e profundamente influenciada por uma cultura de 

apropriação do público em benefício de interesses privados, particularistas e eleitoreiros, que 

contribui decisivamente para a ausência de acompanhamento, ou mesmo, a desautorização 

dos técnicos que, pelo menos teoricamente, teriam por função fazê-lo, como nos relata Denise 

Fraga, técnica do DGD/SEMED: 

 



 156

Eu estive numa reunião, no gabinete do secretário [da Educação], 
com a presença deste, do chefe de gabinete, da Diretora de Ensino e 
da Diretora de Gerenciamenato, além do Diretor e de seu vice, 
discutíamos o problema de uma professora que estava sendo 
devolvida, o diretor havia proibido nosso acesso à escola, virou-se 
para mim [na frente todos] e aos berros disse: ‘eu não quero essa 
técnica na minha escola’”. 

 

Assim, concluímos pelo predomínio das permanências em detrimento das rupturas 

propagadas quando da vitória eleitoral de novembro de 1992 e mais, que tais permanências 

têm forjado, no caso da Escola Valéria Maia de Amorim, a não-participação, formatando um 

Conselho, que mesmo constituído no campo formal ― em processos, como vimos, eivados de 

irregularidades ―, é marcado por uma participação passiva e legitimadora de formulações 

pré-definidas. Composto por sujeitos, na sua maioria desinformados, seja quanto a força e o 

poder daquela instância decisória, seja, quanto ao seu papel e a sua possibilidade de 

intervenção e influência, ou mesmo, por sua incapacidade de fazê-lo de forma mais eficaz, 

produtiva e democrática, dado o desconhecimento das “regras do jogo” e/ou por uma 

perspectiva ingênua e empirista desse processo. Assim sendo, se encontramos a não-

participação no lugar da participação, concluímos que mesmo instituída formalmente, não 

podemos conceber aquele modelo gestionário como democrático, a não ser na perspectiva 

apontada por FREYRE, a do “discurso que contradiz a prática” e onde “só o diretor(a) 

manda”. 
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