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RESUMO

A presente pesquisa investiga se o processo eletivo de diretores escolares tem propiciado a 
participação dos segmentos escolares - pais, alunos, professores e funcionários, nas decisões 
cotidianas da ação educativa, objetivando a democratização da gestão. Esta discussão é 
importante no sentido de visualizarmos como tem ocorrido o processo de eleição de diretores 
escolares, desde 1995 no estado do Ceará, ao mesmo tempo, que permite perceber como os 
seus atores centrais na escola têm trabalhado a questão da participação. A metodologia 
adotada foi pesquisa bibliográfica e de campo, com aplicação de questionários e realização de
entrevistas com professores, alunos, funcionários, pais e membros do Núcleo Gestor de duas 
escolas públicas da rede estadual de ensino: Escola do Ensino Fundamental e Médio - EEFM 
São Paulo e EEFM São Caetano. Os resultados demonstram que, embora os entrevistados 
aceitem e achem positivo o processo de eleições para diretores escolares, a participação de 
todos nos rumos da escola ainda não se concretiza plenamente: porque desconhecem como se 
dá o processo educativo; ou por falta de interesse pelos rumos da escola; por não se sentirem 
co-participes da ação de educar; ou, ainda, porque não lhes é dada à oportunidade de se 
envolverem. Os resultados da pesquisa nos remetem para o redirecionamento das práticas de 
participação, no sentido de propiciar a vivência do fazer coletivo nas atividades desenvolvidas 
na escola, que impõem mudanças de crenças e valores, entendendo a participação na 
perspectiva de consolidação e realização da democracia, que vai além da escolha dos diretores 
escolares por meio de eleições diretas. 
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ABSTRACT

This presente research investigate if the head teachers election process have been mading with 
the participation of the school segments – parents, students, teachers and employees in day-to-
day decisions of the education action, in objective of democracy of the management. This 
discussion is important for us in the sense that, how the head teachers election has been 
happen, since 1995 in the Ceará State, and the sametime, if it is possible to see how the school 
central actors had worked on the participation question. In the methodology we made 
bibliographyc and local research and in that time, we applied questionnaire and we made 
interview with teachers, students, employees, parents and members of the management 
nucleus of two state public schools: São Paulo school and São Caetano school: the results 
shows that, although they accept and they think that the election process of head teachers is 
positive, theirs participation in the schools direction is not full yet, because they don’t know 
how the education process happens;  or because they don’t have interest on the school 
direction, because they don’t feel like participating in the education process; or because they 
are not envolved. The  results make us to re-direction the participation practice, in the sence 
of make real the collective make in the school activities, that impose beliefs and values 
changes, understanding the participation in a view of consolidation and realization of the 
democratic management, that goes over of the head teachers choise by direct elections.
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Pois aqui está a minha vida

Pronta para ser usada

Vida que não se guarda

Nem se esquiva assustada

Vida sempre a serviço da vida

Para servir ao que vale

a pena.

Por isso é que agora vou assim no meu

caminho.

Publicamente andando.

Não, eu não tenho um caminho novo.

O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar.

Aprendi (o caminho me ensinou) a caminhar

cantando

como convém a mim,

e aos que vão comigo.

Pois já não vou mais sozinho.

Thiago de Mello1

A proposta desta investigação é verificar se o processo de eleição de diretores nas 

unidades escolares EEFM (Escola do Ensino Fundamental e Médio) São Paulo e EEFM São 

Caetano propiciou uma maior participação dos segmentos de professores, alunos, pais, 

funcionários e membros do Núcleo Gestor (NG) no planejamento e execução das ações da 

escola.  A “gestão democrática”, na perspectiva dos principais atores da educação pública no 

Ceará, encerra em si um grande desafio, que é o de avaliar os impactos dessa política2 no 

cotidiano da escola, atentando para os diversos aspectos pressupostos em sua implementação, 

como, por exemplo, a autonomia escolar, o fortalecimento dos organismos colegiados, a 

elaboração da proposta pedagógica e a participação da comunidade no contexto das eleições 

para diretores. Nesse sentido, realizamos uma reflexão mais ampla acerca das razões e 

                                                
1 O poeta Thiago de Mello nasceu em Barreirinha, uma pequena cidade do Amazonas, no dia 30 de março de 
1926. Dos seus muitos livros publicados, faz da defesa da vida e da liberdade o motivo maior dos seus versos. 
2 Apesar de a gestão democrática no Ceará ter como marco cronológico a década de 1990, o seu primórdio está 
ligado às lutas pela democracia no interior da escola engendrada pelos trabalhadores em educação e da sociedade 
civil organizada. Para um aprofundamento dessa questão ver os  estudos de Paro ( 2000) e Hora ( 2004).
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motivações, e, sobretudo, das implicações da gestão democrática na escola pública cearense, 

compreendendo que ela é fruto da organização e reivindicações emanadas dos diversos 

setores que compõem a escola.  

È consenso entre os pesquisadores da Educação que a escola pública da rede 

estadual viveu sob a égide de várias transformações a partir de meados da década de 1990, a 

saber: a descentralização administrativa e financeira, a municipalização, a implantação dos 

Ciclos de Formação, a implantação das classes de aceleração, a criação dos Centros Regionais 

de Desenvolvimento da Educação (CREDEs) e as eleições para diretores (SEDUC, 1995), que 

é o foco da nossa pesquisa, ocorridas principalmente em meados da última década do século 

XX, com implicações diretas na prática dos principais agentes educativos. Entendemos que 

esse conjunto de modificações está ligado à vida e aos motivos pelos quais lutamos, convictas 

de que, mais do que nunca, é necessário assumir a ética da existência e a partir disto nos 

colocarmos como sujeitos sociais promotores de transformação, pondo-nos sempre “a serviço 

da vida para servir ao que vale a pena, como nos diz o Poeta. Portanto, o objeto da nossa 

investigação insere-se no contexto da gestão democrática. 

De fato, o que nos move é o intuito de proceder à análise sobre a gestão da escola 

pública, a partir das duas escolas pesquisadas, em que escolhemos como elemento de estudo 

as eleições diretas para diretores escolares. Temos como objetivo investigar o nível de 

participação dos segmentos escolares no interior da instituição de ensino, averiguando de que 

forma ocorre esse processo na ambiência escolar, no sentido da democratização desse espaço. 

Para tanto, achamos necessário traçar um breve histórico da política educacional implantada 

no período compreendido entre 1995-2001, quando ocorreram o primeiro e o segundo 

processos de eleição para dirigentes escolares, direcionando o nosso olhar para as eleições

ocorridas em 2001. Outro interesse dessa pesquisa é apresentar algumas mudanças e 

aperfeiçoamento do processo de eleição de diretores escolares da rede pública estadual de 

ensino. Assim, como já citamos, a problemática central do nosso trabalho consiste em 

reconhecer e compreender as dificuldades que a escola tem enfrentado para implantação da 

proposta de democratização da gestão e nesse contexto perceber como seus atores centrais 

têm trabalhado a questão da participação. 

A relevância desta pesquisa justifica-se, por um lado, pelo fato de investigar o 

universo da democracia enquanto ideal e concretização a ser vivenciado na escola pública 
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cearense. Insistimos na defesa de que mais do que nunca ela se faz necessária e concordamos 

com Bobbio (2004, p.66), quando afirma que:

[...] não há dúvida de que estamos assistindo à ampliação do processo de 

democratização. Se tivéssemos de apontar uma das características mais 

evidentes e interessantes de uma sociedade politicamente em expansão, 

como por exemplo a italiana, não poderíamos deixar de indicar a exigência 

e o exercício efetivo de uma sempre nova participação.

Por outro lado, estudar a gestão democrática traz importantes contribuições ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento desta política, por dois motivos: primeiro, porque 

representou o sonho da grande maioria dos educadores cearenses não apenas desse período, 

mas de outros anteriores3; segundo, por ser a política educacional mais comentada e discutida, 

no Ceará e no Brasil como um todo. Têm-se inúmeros trabalhos escritos sobre essa temática, 

entre os quais citaríamos os de Maia, Cruz e Vieira (2001), Porto e Sales (2001), Farias e 

Albuquerque (2001), Barreto e Queiroz (2001), Sousa e Bezerra (2001) e Campos e Matos 

(2001).

A nossa pesquisa sintetiza, pois, o esforço empreendido na análise em torno da 

gestão democrática, privilegiando a questão da participação dos segmentos escolares na 

organização administrativa, financeira e pedagógica da escola pública do estado do Ceará, a 

partir das eleições diretas para diretores ocorridas em 1995, 1998 e 2001, com foco na década 

de 1990, época de grandes transformações nas políticas educacionais.

Desenvolvemos este trabalho a partir da nossa reflexão profissional, enquanto 

técnica da Secretaria de Educação Básica, procedendo a uma análise de uma política proposta 

e sua efetivação na escola. A razão que conduziu a pesquisa para o estudo das políticas 

públicas implementadas na área da educação no Ceará (1990-2002), que tinham como um dos 

objetivos a democratização da gestão escolar encontra-se na nossa atuação, como profissional 

da Educação. Especificamente, durante mais de 10 anos, até abril de 1996, como Inspetora 

Escolar no âmbito das escolas estaduais, municipais e particulares da cidade de Fortaleza, e 

como Auditora Interna da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará – SEDUC, a 

                                                
3 A gestão democrática da educação é uma luta que remonta às décadas de 1970 e 1980, encontrando ressonância 
no contexto da reforma educacional da década de 1990 (PARO, 2001), (HORA,1994), (OLIVEIRA,1997).
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partir de abril de 1996, o que propiciou contato permanente com as escolas, e um maior 

envolvimento com o seu gerenciamento administrativo, financeiro e pedagógico. Havia 

também, à época, especificamente 1995, um apelo do Governo do Estado do Ceará, 

incentivando o envolvimento de todos na tarefa de concretizar a proposição de escolha dos 

dirigentes escolares por meio de eleições diretas pela comunidade escolar, reforçando a idéia 

da “ocupação dos espaços”, mediante a participação efetiva de seus atores. 

Em termos metodológicos, no nosso estudo, a democracia no interior da escola é 

perpassada pela democracia no interior da sociedade, por isso apoiamo-nos em Bobbio (2004, 

p.67), que discute sobre o fluxo do poder no desenvolvimento do processo de democratização 

das sociedades modernas. Para ele, este fluxo tem duas direções: descendente e ascendente. O 

primeiro dá-se do “alto para baixo”, o poder burocrático, e o segundo, de “baixo para cima”, o 

poder político. O que vem se dando no desenvolvimento da democracia é a ampliação do 

poder ascendente, ou seja, das relações políticas para as relações sociais, o que se observa é o 

alargamento do campo de participação da sociedade.

O que acontece agora é que o processo de democratização, ou seja, o 

processo de expansão do poder ascendente, está se estendendo da esfera das 

relações políticas, das relações nas quais o indivíduo é considerado em seu 

papel de cidadão, para a esfera das relações sociais, onde o indivíduo é 

considerado na variedade de seus status e de seus papéis específicos, por 

exemplo de pai e de filho, de cônjuge, de empresário e de trabalhador, de 

professor e de estudante e até mesmo de pai de estudante, de médico e 

doente, de oficial e de soldado, de administrador e de administrado, de 

produtor e de consumidor, de gestor de serviços públicos e de usuário, etc.

A escola é o locus privilegiado de relações sociais e políticas. Assim sendo, reflete

esse movimento “ascendente” de participação política. É notória a defesa oficial de que as 

eleições para dirigentes escolares produziram um novo modo de administrar, mais 

democrático, e isto foi absorvido por todos que acreditam estar executando esta nova gestão. 

Não negamos os avanços da política, mas queremos lançar um novo olhar sobre os seus 

impactos e repercussões a partir dos atores que fazem o poder “ascendente”. 
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Sabemos que a década de 90, na América Latina, foi particularmente criativa em 

termos de produção de reformas e inovações educativas. O Brasil, nas suas mais diversas 

instâncias administrativas, federal, estadual e municipal, implementaram políticas 

educacionais que procuraram atender o momento de redemocratização do Estado Brasileiro, 

as exigências de organismos internacionais, e as demandas cada vez maiores da sociedade. O 

Ceará, a partir de 1995, propõe e instala uma nova política educacional, expressas no lema: 

“Todos pela Educação de Qualidade para Todos”, cuja finalidade era a (re)construção da 

educação pública cearense num processo que envolvesse mobilização social, democratização 

do acesso e garantia de sucesso na aprendizagem (SEDUC, 1995).

Com o intuito de proceder a reflexões sobre as relações que se travam no âmbito 

das escolas, analisamos dois estabelecimentos de ensino estaduais que vivem, no cotidiano, 

experiências diferenciadas em relação ao estilo de comando dos gestores e, 

conseqüentemente, de graus distintos de participação da comunidade escolar na gestão das 

escolas, não obstante todas serem regidas pela mesma legislação de ensino estadual com 

características democratizantes. Investigamos de certa forma, também, como estão ocorrendo 

as relações dos diversos segmentos escolares frente ao gerenciamento pedagógico, 

administrativo e financeiro dessas escolas, na perspectiva de uma administração democrática 

e participativa.

Ressaltamos que a execução dessa pesquisa envolveu levantamento documental, a 

partir dos documentos oficiais, de legislação e análise bibliográfica, bem como da pesquisa de 

campo. Optamos por realizar um trabalho de entrevistas com os novos sujeitos incorporados 

ao processo administrativo escolar, gravando depoimentos dos vários segmentos da 

comunidade escolar, assim representados: 30 pais, 50 alunos, 15 professores, 08 funcionários 

e 02 membros do Núcleo Gestor (NG), assim denominado por ser formado pelo Diretor Geral, 

Coordenador Pedagógico, Coordenador Administrativo Financeiro, Coordenador de 

Articulação e Gestão e Secretário Escolar. Aplicamos, ainda, 100 questionários na Escola do 

Ensino Fundamental e Médio - EEFM São Paulo e 100 na EEFM São Caetano (escolas Nível 

A e B)4, assim distribuídos: 80 com alunos e 20 distribuídos entre funcionários, membros do 

NG, e professores. Privilegiamos a técnica de entrevista semidirigida com os pais dos alunos, 

uma vez que estes demonstraram dificuldades na compreensão dos questionários.

                                                
4 Nível “A” são as escolas com mais de 1.500 alunos. Nível B são as escolas com 700 a 1499 alunos. 
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O trabalho de campo aglutinou as técnicas de observação, entrevista (Anexo II) e 

aplicação de questionários com questões fechadas (Anexo I) direcionadas a responder 

questões referentes à: participação no planejamento, execução e avaliação das ações 

desenvolvidas, modo de funcionamento da escola, autonomia no gerenciamento escolar, 

eleições diretas para diretores versus trabalho coletivo e a construção de relações 

democráticas no âmbito da escola, na tentativa de proporcionar uma visão mais fidedigna da 

realidade das escolas estaduais cearenses, no que concerne ao fortalecimento da proposta de 

uma gestão democrática e participativa das escolas publicas estaduais. 

A composição da amostra que abrange os diversos segmentos escolares, diretores 

(as), coordenadores (as), professores (as), funcionários (as), pais e alunos (as) deu-se de 

maneira intencional, de modo a representar, nos seus diversos aspectos, a população da 

escola, não objetivando proceder a nenhuma generalização ou inferências sobre o universo 

das escolas estaduais, mas suscitar a curiosidade de outros pesquisadores quanto à proposta de 

gerenciamento democrático e participativo de outras instituições de ensino público estaduais.

Nossa pesquisa estabelece como campo de trabalho duas escolas que tiveram como 

processo de escolha dos atuais diretores a eleição direta pela comunidade escolar, sob o 

monitoramento, acompanhamento e fiscalização do CREDE e da SEDUC, muito embora os 

processos tenham transcorrido de maneira diferenciada. A escola de EEFM São Paulo5, desde 

o primeiro processo de eleição, tem se guiado pelas orientações contidas nas cartilhas, que 

foram elaboradas pelos técnicos da SEDUC, com conteúdo referente aos procedimentos a 

serem adotados nas eleições para diretores escolares, e distribuídas nas escolas. A mesma 

educadora foi eleita nos três mandatos, aqui analisados. 

A escola EEFM São Caetano, por sua vez, teve seu processo de eleição de 

diretores, em 2001, impugnado, sendo indicada uma interventora para assumir a 

administração da escola. Isso se deu devido a muitos problemas e conflitos ocorridos por 

ocasião das eleições, tais como: compra de voto, aluno que votou mais de uma vez, 

desorganização, processo administrado pelo presidente do Grêmio, pois a presidente do 

Conselho Escolar era ligada ao NG; o NG, para conseguir voto, ganhar a eleição, abriu a 

escola; os alunos não tinham normas, a escola não tinha nem Projeto Político Pedagógico -

                                                
5 Utilizaremos em nossa pesquisa nomes fictícios para as escolas envolvidas na pesquisa e as denominaremos de 
EEFM São Paulo e EEFM São Caetano, no intuído de resguardar suas identidades.
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PPP e nem Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE. Como vemos, essas duas escolas 

trazem especificidades diferenciadas quanto ao processo de eleições diretas, e quanto ao 

modelo de condução de gerenciamento da escola ao longo do processo.

As duas escolas, amostra de nossa pesquisa, estão assim estruturadas quanto ao seu 

dimensionamento e aparato físico. A EEFM São Paulo está localizada numa área de fácil 

acesso, com espaço físico adequado, dispondo de 17 salas de aula e outras 24 dependências, 

tais como: biblioteca, sala de estudo, sala de coordenação pedagógica, gestão e financeira, 

sala de orientação, direção, sala dos professores, banheiros, salas de arte, educação física, 

vídeo e informática, pátio coberto, quadra de esportes, dentre outros, atendendo 2.570 alunos, 

sendo 829 do Ensino Fundamental, 1.420 do Ensino Médio e 320 alunos divididos entre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Tempo de Avançar do Ensino Médio (TAM), tendo 

sido tipificada pelo órgão central como escola nível A, por ter uma matrícula superior a 1.500 

alunos. O número de profissionais que atua na escola é de 91, sendo 72 professores e 

professoras e 19 funcionários, divididos em administrativo e de serviços gerais6. A escola 

goza de boas referências na SEDUC, está inserida numa área de poder aquisitivo médio e alto, 

e em bairro onde existem serviços públicos comunitários. Quanto à composição do NG 

(equipe constituída no interior da escola para cuidar do seu gerenciamento nas várias 

instancias administrativas: pedagógico, financeiro e administrativo), este compõe-se de uma 

Diretora Geral, duas Coordenadoras Pedagógicas, uma Coordenadora de Gestão, uma 

Coordenadora Administrativo/Financeiro e uma Secretária.

A EEFM São Caetano, por sua vez, tem, à frente da administração da escola, o NG 

formado por uma Diretora Geral, uma Coordenadora Pedagógica, uma Coordenadora 

Administrativo/Financeiro e uma Secretária classificada como nível B, por isso mesmo não há 

no seu quadro gestor um Coordenador de Gestão. Quanto ao espaço físico, este abrange 14 

salas de aula mais 03 salas provisórias, com aproveitamento, inclusive, do auditório para 

atender a demanda por matrícula. Os outros espaços somam 19 ambientes, dentre eles, salas 

de informática, vídeo, leitura, biblioteca, banheiros, sala da direção, sala das coordenadorias, 

sala de professores, quadra de esporte, pátio coberto, laboratórios de biologia, física e 

química, ainda sem funcionamento. O quadro docente compõe-se de 65 profissionais, entre 

aqueles que estão em sala de aula ou em outras funções. A localização da escola possibilita 

                                                
6 Dados referentes ao ano de 2005 coletados na escola.
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receber alunos dos mais diversos bairros, pois está situada no centro da cidade. A matrícula 

conta com 439 alunos do ensino fundamental, 825 do ensino médio, 174 do Ensino de Jovens 

e Adultos - EJA e 140 do Tempo de Avançar Médio - TAM7. No que diz respeito ao processo 

de escolha do diretor, na última eleição, por problemas ocorridos durante o processo, foi 

indicada uma interventora para o período 2002 – 2004, que, no pleito de 2004, candidatou-se 

e foi eleita.

Sendo assim, as duas escolas que foram utilizadas como campo de estudo para 

investigar como se dá a participação dos diversos segmentos escolares no planejamento e 

execução das ações, a partir da escolha de diretores por meio de processo eleitoral, puderam 

proporcionar visões diferenciadas com relação ao processo de eleição direta para dirigentes 

escolares e suas implicações nas práticas de participação dos diversos segmentos da escola no 

cotidiano de suas atividades e na democratização da gestão. 

Muitas discussões e estudos têm sido veiculados sobre a importância do processo 

de Eleição de Diretores como instrumento indispensável para a elevação dos padrões de 

participação da comunidade escolar na sua gestão, muito embora não se possa creditar a 

responsabilidade somente a esse processo, deixando de considerar aspectos referentes aos 

valores e crenças incorporados no decorrer da formação de todos os envolvidos na construção 

do projeto educativo.

Outros aspectos, como as relações de poder e de autoridade estabelecidas entre 

aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem para alcançar os objetivos da instituição 

escolar, são fundamentais para a construção de um trabalho escolar baseado nos princípios de 

participação e democracia, partindo-se do pressuposto de que a construção da gestão 

democrática e participativa da escola pública deverá se dar de maneira coletiva, por meio da 

participação efetiva dos atores envolvidos, que se organizam e se mobilizam no sentido de 

gerar mudanças e transformações na escola, ou seja, objetivando a democratização da gestão 

da instituição escolar.  É válido aprofundarmos análises na busca de conhecermos como se 

dão essas relações no cotidiano da escola. 

                                                
7 Dados referentes ao ano de 2005 coletados na escola.
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As pesquisas realizadas no âmbito da gestão democrática e participativa traduzem 

posicionamentos das escolas como comunidade educativa, envolvendo os professores, os 

dirigentes, a família e a comunidade, com vistas a dar maior clareza quanto aos fatores que 

vêm impedindo e, ao mesmo tempo, impulsionando a efetividade de uma gestão escolar que 

leve em conta os pressupostos básicos de participação e democracia.

É nesse sentido que realizamos esta investigação, com o objetivo de analisar o 

processo de participação e sua contribuição para a democratização do fazer escolar, 

procurando estudar como se caracterizam as relações estabelecidas no interior da escola, e no 

seu entorno, tendo como um dos elementos constitutivos o processo de eleição para diretores 

das escolas públicas da rede estadual. Hora (2004, p.21) faz uma reflexão pertinente ao nosso 

estudo, quando enfatiza que:

A participação em todos os níveis do processo educacional garantirá que a 

apreensão de outros conteúdos culturais se faça a partir dos valores próprios 

dessa comunidade. Essa participação se efetivará através da integração do 

processo educacional às demais dimensões da vida comunitária e da 

geração e operacionalização de situações de aprendizagem com base no 

repertório cultural, regional e local.

Esse, talvez, seja um dos passos mais difíceis de empreender, porque o trabalho 

coletivo implica naquilo que os teóricos chamam de mudança cultural (MAIA, CRUZ e 

VIEIRA, 2001). Em outras palavras, trata-se de fortalecer valores compartilhados, vivê-los no 

dia-a-dia, renová-los grupalmente, entendendo, também, que exige mudanças na forma de nos 

relacionarmos. Embora toda essa mudança não dependa de um só sujeito, necessita de uma 

liderança e essa função cabe também ao diretor da escola. 

Desta forma, iniciando a parte empírica do trabalho, fomos ao local da pesquisa, 

no caso aqui descrito às escolas de EEFM São Paulo e EEFM São Caetano. Em ambas 

realizamos entrevistas semidirigidas, como já mencionamos, gravadas com os diversos 

segmentos escolares. No início da entrevista, explicávamos que éramos alunas do Mestrado 

da Universidade Federal do Ceará, ressaltando a importância da pesquisa, cuja temática 

Gestão Democrática empolgava a todos.



20

Coincidentemente, a realização das entrevistas deu-se no período de um novo 

processo eleitoral (2004). Foi oportuno abordar essa temática e fascinante ver alunos,

professores, pais (em especial), funcionários e membros do NG falando espontaneamente 

sobre esse processo. As perguntas que fizemos sobre a participação dos segmentos escolares 

podem ser assim sintetizadas nas seguintes indagações: Como está sendo feito o

gerenciamento das escolas estaduais? Há participação dos pais nessa gerência, na 

administração da escola? Qual o posicionamento não só dos pais, mas dos alunos, dos 

professores e dos servidores sobre esse processo? Como é que isso vem acontecendo? Há 

quanto tempo eles estão na escola? O que é gestão democrática? O que entendem por 

participação? É importante o sistema de eleições para escolha dos diretores escolares? 

Com a intenção de fornecer uma compreensão mais aprofundada do processo 

político e educacional, no capítulo inicial procuramos traçar um retrospecto, ainda que 

sucinto, do cenário social, econômico e político do Ceará, a época da proposição e 

implementação da gestão democrática e participativa, na perspectiva de contextualizar e 

melhor entender a sua dinâmica e as características de suas políticas no campo social em que

se incluem as políticas educacionais. Na expectativa de debater, questionar e melhor entender 

a Gestão Democrática e Participativa, ainda neste capítulo apresentamos as idéias, diretrizes e 

as propostas políticas para a área educacional no período 1991 – 2002, utilizando os seguintes 

documentos: primeiro a “Escola Pública – A Revolução de uma Geração” (1991-1994), 

período de administração do governador Ciro Ferreira Gomes e, em seguida, “Todos pela 

Educação de Qualidade para Todos” (1995-2002), no governo de Tasso Ribeiro Jereissati, 

eleito em dois períodos consecutivos. Esses documentos enfocam novos modelos de 

gerenciamento pautados na descentralização dos processos administrativos, tendo em vista 

que o tema descentralização apresenta-se de forma enfática nos planos governamentais da 

década de 90 no Ceará.

Os programas de reformas propostos pelos governos cearenses desse período se 

apresentavam como um reflexo de um conjunto de tendências que vinham marcando as 

políticas público/educacionais desde 1980, e indicavam como princípios propostos, sobretudo,

os da autonomia e da participação e a descentralização como alternativa ao modelo 

burocrático de gestão da escola, que marcara o sistema de ensino brasileiro, até então.
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A proposição para a educação, já elucidada, situava-se no direcionamento de 

reformar a proposta de ensino então vigente, argumentando melhorar a produtividade do 

sistema educacional, desde que este se configurasse num modelo de gestão descentralizada 

nas escolas públicas estaduais envolvendo as três dimensões: pedagógica, administrativa e 

financeira.  Além da descentralização do processo gerencial, este é o período em que acontece 

o primeiro processo de eleição para diretores das escolas públicas estaduais, com a 

participação da comunidade escolar8, entendendo que a participação se configura como 

elemento embasador para a democratização da gestão escolar e é a verdadeira essência do 

processo democrático. 

O segundo capítulo faz aportes teóricos referentes às categorias de participação, 

representação, cidadania e democracia, com elementos que permitam compreender qual o 

enfoque escolhido pela pesquisadora que orientará a análise de como ocorre o processo de 

participação no ambiente escolar, no sentido da democratização da gestão da escola pública. 

Movidas por essas reflexões, impostas pela necessidade de melhor compreender o processo de 

eleição direta para dirigentes escolares, no capítulo 03 procuramos expor elementos que 

auxiliaram no entendimento do percurso desse procedimento de escolha dos diretores no 

Brasil e, com relevância, no Estado do Ceará.

Buscamos ainda observar, no cotidiano dos segmentos escolares, como vem  se 

dando o gerenciamento escolar, registrando, prioritariamente, os pontos de vista desses 

sujeitos no que diz respeito às políticas educacionais propostas para serem por eles colocadas 

em prática na escola. Em outras palavras, se ainda persiste a concepção autoritária e 

burocrática em contraposição a um novo tipo de administração9 escolar, que se guia pela 

participação democrática, objetivando a elaboração compartilhada do projeto político 

pedagógico, priorizando decisões colegiadas no planejamento, execução e avaliação 

permanente do projeto educativo da escola. 

                                                
8 “Comunidade escolar” é aqui entendida como o grupo social formado pelos diversos segmentos que atuam na 
escola, tais como: professores, alunos, pais, funcionários administrativos e de serviços e o Núcleo Gestor, este, 
por sua vez, composto de Diretor, Coordenador Pedagógico, Coordenador Administrativo/Financeiro e 
Coordenador de Gestão.
9 No texto os termos “administração” e “gestão” estarão sendo utilizados com o mesmo significado, entendendo 
que esta se dá, “[..].considerando o administrador como um educador que se preocupa com a organização do 
trabalho escolar, como um coordenador de homens independentes, capazes de decidir juntos sua ação” Hora 
(2004, p.48).
.
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CAPÍTULO 1

TRAJETÓRIAS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA CEARENSE NO 

PERÍODO DE 1990 A 2002.
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É preciso trabalhar, todos os dias pela alegria. É preciso apreender esta lição 

todos os dias e sair pelas ruas cantando e repartindo, a mão cristalina, a 

fonte paternal.

Thiago de Mello

1.1 O CENÁRIO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL

A redemocratização do Estado Brasileiro, vivenciada por toda a década de 80, 

veio como oposição a um período longo de ditadura, instaurada oficialmente com o golpe 

militar de 31 de março de 1964, que se estendeu até meados dos anos 80. Nessa perspectiva, a 

sociedade civil organizada e mobilizada em suas entidades representativas – sindicatos, 

associações de bairro, movimentos de minorias organizadas, e Organizações Não-

Governamentais (ONG), apoiadas por setores governamentais, iniciou um debate nacional em 

torno do restabelecimento do Estado de direito democrático, culminando com a campanha 

“Diretas Já”, que teve como desdobramento histórico a implantação da Nova República e a 

elaboração da nova Constituição Federal promulgada em 1988, defendendo princípios 

voltados para a participação e a descentralização das ações das políticas públicas, até então, 

desenvolvidas de forma centralizada pelo aparato institucional do Estado.

O Brasil entrou, pois, no limiar da década de 90, com duas grandes conquistas 

asseguradas. A primeira dizia respeito à democracia política, e a segunda tratava-se da 

participação e mobilização da sociedade civil em torno das questões sociais e das políticas 

formuladas pelo Estado para o desenvolvimento e crescimento econômico e social Dagnino, 

(1994). Nesse sentido, o Estado Brasileiro passou a ser o principal depositário das 

expectativas de transformações necessárias para o “alavancar” de uma sociedade 

eqüitativamente organizada. A educação nesse contexto passou a significar, para muitos, a 

possibilidade ampla de ruptura com a miséria e a pobreza extrema do nosso país, 

proporcionando à população uma via de acesso para a inclusão social.

As políticas públicas de educação, da década 1990 em diante, foram fortemente 

marcadas pelos signos da universalização, descentralização e democratização, permitindo e 

incentivando a participação dos agentes sociais diretamente envolvidos com a prática do 

processo de ensino-aprendizagem no interior da escola. Seguindo essas mudanças, o Estado 

Brasileiro, acompanhando a tendência da América Latina, promoveu uma série de acordos 



24

com os organismos multilaterais, passando por um reordenamento administrativo, 

especificamente, na área educacional pública com o objetivo de modernizar suas estruturas, 

seus instrumentos de controle e torná-los mais eficientes e eficazes na prestação de serviços. 

“Assim como ocorrera em passado não muito distante, os anos 1990 protagonizam nova onda 

de acordos internacionais e uma redescoberta da educação como um campo fértil de 

investimentos” (VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2001, p.45).

Compreendendo que a política educacional brasileira direcionou-se para o 

redimensionamento do seu sistema de ensino público, propondo novas formas de 

gerenciamento, objetivando a otimização e a maximização dos resultados, concordamos com 

Krawczyk (2000, p.4), em sua argumentação:

A reforma educacional dos anos de 1990 instaurou, sem dúvida, um novo 

modelo de organização e gestão da educação pública, tanto do sistema 

quanto de suas instituições. Talvez esta seja sua maior conquista. 

Essa linha de pensamento e direcionamento passou a ser, então, o pressuposto 

básico defendido pelo governo brasileiro em relação à política educacional, o qual estava 

alinhado às diretrizes políticas das principais agências internacionais que financiavam e 

assessoravam projetos educacionais para os países em desenvolvimento.  

No conjunto dos muitos marcos definidores da cooperação internacional, é 

importante assinalar que na América Latina e no Caribe, desde o final da 

década de setenta, existe um fórum de discussão das políticas 

governamentais em educação, através do Projeto Principal de Educação 

para América Latina e Caribe, instituído em 1979 (VIEIRA e 

ALBUQUERQUE, 2001, p.47).

Percebemos pela exposição do pensamento das autoras que a influência das 

agências internacionais sobre a formulação e os rumos tomados pelas políticas públicas de 

educação, nos países em desenvolvimento, não é um fenômeno típico da atualidade, vindo 

desde os anos setenta. Contudo, vale ressaltar que na última década, 1990 – 2000, a educação 

brasileira, como a da maioria dos países da América Latina, tem sido fortemente 
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regulamentada por políticas defendidas pelos organismos internacionais, tais como o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco Mundial.

No sentido de viabilizar uma agenda internacional para educação, vários eventos 

aconteceram nas últimas três décadas do século passado, especialmente, no período entre 

1990 – 2000. 10 Assim sendo, o projeto educacional vigente nos governos dessa década tem 

suas bases formuladas, principalmente, no documento denominado “Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem”, 

elaborado no ano de 1990, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Esse 

documento serviu de base para a elaboração do Plano Nacional de Educação para Todos, em 

1993, no governo do presidente Itamar Franco. A Declaração de Nova Delhi também propõe 

desafios, na perspectiva do acesso e qualidade do ensino público, aos países Bangladesh, 

Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão no que diz respeito ao 

compromisso de alcançar a meta de educação para todos, dando ênfase à melhoria qualitativa 

dos sistemas educacionais, com foco na atenção integral, sob a responsabilidade e 

participação de toda a sociedade (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2001). Mas como afirma 

Nogueira (2001, p.460):

Essa Declaração é um dramático desafio a esses países que abrigam mais da 

metade da população mundial e cujas crises internas de diversos perfis, 

gestadas pela interferência das forças transnacionais do sistema econômico 

no sistema político, criam um cenário de fortes obstáculos à concretização 

do objetivo por eles definido. 

Entendemos assim, como a autora, que a definição das políticas públicas no 

âmbito educacional estava subordinada às determinações estabelecidas nos documentos 

conclusivos desses eventos, que, por sua vez, estavam sujeitos às tramas do sistema 

econômico mundial. A internacionalização do capital coloca em cheque a posição do Estado, 

enquanto instituição formuladora e reguladora de políticas públicas, visto que internacionaliza 

fronteira, globaliza espaços territoriais e decisões políticas. Sendo assim, os organismos 

                                                
10 Destacam-se conforme Vieira; Albuquerque (2001, p.47) os seguintes eventos: Projeto Principal de Educação 
para América Latina e Caribe (1970); Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (nov. /1989); 
Encontro Mundial de Cúpula pela Criança (Nova Iorque, set. /1990); Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos (Jomtien, Tailândia, mar./1990); Encontro de Nova Delhi (dez./1993); Reunião de Kingston (Jamaica, 
mar./1996) e Encontro de Dakar (Senegal, abr./2000).
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internacionais decidem as diretrizes políticas, econômicas e sociais das nações com 

dependência financeira.

Os documentos, acima citados, trazem no conjunto de suas diretrizes uma 

orientação de priorizar o ensino fundamental, principalmente no que diz respeito às séries 

iniciais e, nesse sentido, a proposta de focalização da política educacional caminhou na 

direção da ampliação do acesso ao ensino fundamental de amplos setores da população na 

faixa de 7 a 14 anos de idade, e, ao mesmo tempo, provocou uma demanda real que se 

configurou na busca pela qualidade do ensino público, bem como na implantação e 

implementação de programas e projetos com uma forte conotação descentralizadora e 

democratizadora do gerenciamento escolar. 

É importante ressaltar que o Brasil da década de 90 atravessou três situações 

políticas instigantes, que trouxeram ensinamentos importantes quanto à democracia brasileira. 

A primeira deu-se com a eleição de Fernando Collor de Mello à Presidência da República 

(1989) e o seu conseqüente afastamento, através de impeachment (1992); a segunda ocorreu 

com a ascensão do Vice-Presidente Itamar Franco ao posto de Presidente, em substituição a

Collor de Mello, que foi deposto (1992), e a terceira com a eleição e reeleição do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1993 e 1997). 

A despeito dos diferentes perfis presidenciais que estiveram à frente do governo 

brasileiro nesse período, a política educacional teve significativos avanços. Segundo Vieira 

(2000), estes podem ser sintetizados pelos diversos programas nacionais implantados, 

presentes nos seguintes documentos: Programa Setorial de Ação do Governo Collor na Área 

de Educação; Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania; Brasil: um Projeto de 

Reconstrução Nacional; Diretrizes de Ação Governamental; Linhas Programáticas da 

Educação Brasileira; Educação no Brasil: situação e perspectivas; Plano Nacional de 

Educação para Todos, dentre outros.

A autora indica ainda que os anos iniciais do Governo de FHC são considerados 

como “nebulosos”, contudo há uma definição de rumos após, principalmente, a promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 9394/96. Outras ações que 

expressaram a explicitação dos novos referenciais para a educação pública no País foram: a 

Emenda Constitucional nº. 14/96, constante nos artigos 34, 208 e 212 da Constituição Federal 
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de 1988; a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério – FUNDEF, e a instituição do Plano Nacional de Educação – PNE 

(1998), aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e pelo Plenário da Câmara 

dos Deputados. É importante observar a explicação contida na introdução do PNE (2000, p.9):

A idéia central que nos motivou no período em que nos debruçamos sobre 

as propostas de PNE foi a do compromisso político com todos e cada um 

dos brasileiros – compromisso esse que significa responsabilidade no 

equacionamento dos problemas educacionais e na abertura de novas 

perspectivas para os cidadãos e para o País, por meio da educação.

Nessa conjuntura, essa década representou, sob todos os aspectos, grandes 

mudanças nas diretrizes assumidas pelas políticas públicas de educação no País. Observamos 

que, a partir do Plano Decenal de Educação, a questão da descentralização assumiu um caráter 

tipicamente inovador com a implantação de programas e projetos que apontaram para 

democratização e a autonomia escolar. 

Todas essas mudanças formuladas e implantadas pelo Ministério de Educação –

MEC, influenciaram profundamente os estados da Federação, que redirecionaram suas 

práticas e as políticas educativas, provocando transformações na organização e funcionamento 

de seus sistemas públicos de ensino.  Isso atendeu as exigências da nova legislação 

promulgada a partir de 1996.

As competências e atribuições da União, dos Estados e dos Municípios 

estão também explicitadas na LDB e, mais recentemente, no Plano Nacional 

de Educação, que complementam a atuação solidária que deve existir entre 

as três esferas públicas, supondo sempre que a família e a sociedade -

organizadas sob diferentes formas – também ofereçam contribuições para 

que seja cumprido da melhor forma o mandato constitucional de que a 

educação é um direito e um dever da cidadania organizada e que deve ter a 

participação de todos. (VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2001, p. 10-11)

Seguindo esta diretriz esboçada, principalmente, pela nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, 9394/96, o estado do Ceará adentra na “era das 

mudanças”, em se tratando de política educacional, dando os primeiros passos, sinalizando 
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para a importância de projetos e programas que viabilizassem a tão propalada educação de 

qualidade, tema que abordaremos no tópico a seguir.

1.2  A POLÍTICA PÚBLICA DA SEDUC NO PERÍODO DE 1990 A 2002

O Ceará encerrou o século recém-findo, depois de décadas de atraso no 

setor, como uma referência de mudança de paradigma na área educacional. 

(Mensagem à Assembléia Legislativa, 2001, p.6).

Sentimos a necessidade de percorrer os caminhos históricos da década de 1990, no 

Ceará, para situar melhor o nosso objeto de estudo que pode ser assim caracterizado: a 

instituição da gestão democrática a partir da participação da comunidade escolar, tendo como 

palco, não somente, mas principalmente, as eleições diretas para diretores das escolas públicas 

estaduais, que tiveram seu marco inicial em 1995, compondo o cenário em que se 

processaram as mudanças educacionais, na América Latina, no Brasil e no Ceará.

Portanto, as eleições diretas para diretores escolares é o foco de nosso estudo, 

por acreditarmos terem sido estas um dos instrumentos de participação de maior visibilidade e 

concretização para a implementação da gestão democrática. E assim também pensam aqueles 

que estão na escola, como ressalta um dos entrevistados, membro do núcleo gestor da EEFM 

São Paulo, sobre os pontos positivos e negativos das eleições: 

Acho que as eleições têm como pontos positivos: a possibilidade de que 

podemos escolher nosso diretor; a participação da comunidade escolar na 

escolha; e, o diretor tem o compromisso com o plano de trabalho 

apresentado a comunidade. Em relação aos pontos negativos: a falta de 

ética por parte de alguns colegas, e a falta de autonomia do diretor para 

formar o seu grupo. Mas, não deve acabar e sim melhorar (Coordenador 

Pedagógico).

Retornemos então ao início da década de 1990, quando a educação pública 

cearense foi palco de um amplo debate. O Projeto “Escola Pública em Debate: redefinindo sua 

função social” revela bem esse momento, fruto de uma iniciativa dos educadores cearenses 

preocupados, segundo Rosa (1991, p. 11), com a “situação crítica por que vem passando o 

nosso ensino público.”
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O rol de mudanças que atravessou a Secretaria da Educação Básica – SEDUC na 

redefinição de suas políticas públicas não se constituiu em movimento isolado, antes fez parte 

de todo um contexto que se processou no Brasil de uma ponta a outra, bem como nos demais 

países da América Latina. De forma que acabou por alterar significativamente os rumos 

traçados até então para a educação pública, como nos alerta Krawczyk (2000, p.5):

A reestruturação da organização e gestão do sistema educacional nos 

diferentes países da América Latina trouxe, de diferentes formas e graus, 

profundas mudanças na organização do trabalho docente, nas suas relações 

de trabalho e na prática sindical, na definição das fronteiras entre o público 

e o privado, na distribuição das responsabilidades e atribuições entre as 

instâncias centrais, locais e institucionais, na concepção e lógica do 

financiamento para educação, entre outros.

Comungamos com as idéias da educadora, pois sabemos que a década em 

questão ficou conhecida, principalmente, pelas mudanças implantadas que tomaram corpo 

com a universalização do ensino fundamental, a municipalização, a descentralização 

administrativa e a gestão democrática da educação.

Acompanhando esse movimento de mudanças, o Ceará se deu conta das 

múltiplas deficiências do seu sistema público de ensino. Portanto, as iniciativas de 

reordenamento da educação pública acontecem em meio a uma tomada de consciência da 

necessidade de transformação social, levando em consideração o quadro de extrema miséria 

do Nordeste Brasileiro que, durante toda a sua trajetória histórica, tem sido espoliado e 

explorado economicamente por interesses escusos das classes dominantes internas e externas. 

Segundo Perruci (1984, p. 24): 

É neste contexto sócio-econômico-político que se insere o Nordeste 

Brasileiro – parte integrante e integradora da formação social brasileira, 

onde alianças e conflitos de classes sociais marcam o ritmo e cadência dos 

processos históricos que tem lugar na região Nordeste – região que se faz 

descoberta por interesses exploratórios e expropriadores: em 1500, pelos 

portugueses; em 1960, pelos norte-americanos e, nos últimos anos pelos 

paulistas.
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Com essa perspectiva, o Estado do Ceará entrou na “Era das Mudanças”, no ano 

de 1986, com a eleição de novos líderes políticos que se propunham a romper com o 

coronelismo. Para muitos estudiosos, a ascensão de um grupo de empresários ao núcleo do 

poder central implicou numa nova forma de conduzir as questões econômicas e sociais no 

estado. “O embrião da ‘Era Tasso’ surgiu no final da década de 70, quando um grupo de 

empresários jovens se uniu na direção do Centro Industrial do Ceará para discutir e fazer 

política”. 11

A partir deste fato político, todas as áreas públicas de gestão passaram por 

transformações, que consistiram na reorganização da área administrativa governamental, no 

sentido de modernizá-la, e nas alterações necessárias ao funcionamento rotineiro da prestação 

dos serviços públicos. Quanto à educação pública cearense, as gestões que assumiram no 

período de 1990 a 2002 foram marcadas por um desejo ferrenho de mudanças. Segundo 

Haguette (1990, p.12): 

A administração que assumia a SEDUC, no início da gestão, acreditava 

num governo eleito pela maioria do povo cearense, que trazia em seu 

projeto político o germe da mudança, que alteraria relações de poder, 

cortaria privilégios antigos, provocaria a modernização da administração 

pública e destruiria interesses oligárquicos ainda existentes.

Foi com esse sentimento que os gestores da educação assumiram o desafiante 

compromisso de mudar a escola pública cearense, que à época possuía um índice de 

analfabetismo de 37,2% (Plano Setorial de Educação 1991-1994, dez.1991). Podemos 

afirmar, portanto, que as transformações ocorridas na educação cearense, no período em 

questão, antecederam a década de 90. Ratificamos que essas mudanças foram respaldadas 

pela ascensão política do candidato da oposição, Tasso Ribeiro Jereissati, que buscava romper 

com o coronelismo e o patrimonialismo. Este ideal foi legitimado pela sociedade civil, 

desejosa por colocar em bases mais democráticas a gestão pública do Estado. Assim, o 

principal desafio foi a solidificação e o aperfeiçoamento do processo de reforma 

administrativa, política e econômica em andamento no Ceará, acarretando impactos 

irreversíveis no funcionamento das Secretarias de Estado, entre elas, a Secretaria da 

Educação.

                                                
11 Cf. Jornal “O Povo”, 17/03/2002
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No que diz respeito ao sistema educacional do estado, vários estudos do 

Ministério da Educação e de pesquisadores cearenses indicam a sua frágil situação. Apontava 

a necessidade de ações que revertesse o quadro de baixo acesso e qualidade do ensino, sendo 

este último um aspecto preponderante no percurso e permanência do aluno na escola com 

êxito. Para alguns estudiosos dessa temática, a gestão educacional constituía-se em fator 

determinante da melhoria da qualidade do ensino.

Tendo em vista as mudanças políticas, resultado de uma nova ordem 

socioconstitucional, do avanço da ciência e da tecnologia, e a necessidade da definição de 

políticas estaduais voltadas para o atendimento das aspirações sociais, na tentativa de também 

resgatar a grande dívida com a sociedade, o novo governo propôs que a educação pública 

fosse tratada de forma prioritária, com a agilização dos fluxos e processos gerenciais, de 

forma a envolver a participação responsável dos segmentos sociais. O governo do estado 

reconhece que:

O objetivo de colocar o Ceará na rota do progresso e da superação do seu 

atraso secular tornou-se possível com o Projeto de Mudanças, iniciado a 

partir de 1987, que conferiu visibilidade ao Governo em virtude do bem 

sucedido programa de ajuste fiscal, inédito no Brasil, do início da reforma 

do Estado, da moralização do Poder Executivo e da afirmação da nossa 

credibilidade interna e externa (Mensagem à Assembléia Legislativa, 1999, 

13).

Como vemos, as novas lideranças políticas que estiveram à frente do governo 

estadual, a partir de meados da década de 1980, acreditavam estar promovendo mudanças 

profundas no conjunto da administração pública. No que diz respeito à educação, é 

interessante destacar o que para o governo é motivo de comemoração:

A universalização técnica do ensino fundamental pela cobertura da 

matrícula de 97% das crianças e jovens de 7 a 14 anos e a redução do 

analfabetismo, para 22%, entre a população de 15 a 39 anos. O êxito nos 

resultados da mobilização para democratização do acesso à educação 

deveu-se a mudanças na gestão educacional, iniciada com a eleição de 

Diretores das Escolas (1995) e com a criação dos Centros Regionais de 

Desenvolvimento da Educação (CREDE), possibilitando uma atuação 
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descentralizada no combate ao analfabetismo infanto-juvenil (Mensagem à 

Assembléia Legislativa, 1999, p. 42).

Tendo como referência o novo cenário sócio, político e econômico do Brasil e, 

conseqüentemente, do estado do Ceará, que apontava para democratização das relações de 

poder e da descentralização das ações, a educação emergiu como componente capaz de 

contribuir para esse processo, possibilitando ao homem o desenvolvimento da capacidade de 

interagir com essa nova realidade, integrando-se e participando dos processos de lutas e 

reivindicações sociais, no sentido de construção coletiva da sociedade.

À Secretaria da Educação do Estado do Ceará, instância máxima de definição e 

gerenciamento das políticas educacionais, coube o trabalho de coordenação e efetivação 

dessas políticas inovadoras, como, também, a função de articulação do processo entre as 

demais instâncias educativas (Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação – CREDE, 

criados em 1996 em substituição às Delegacias Regionais da Educação – DERE e às unidades 

escolares) para o desenvolvimento da reforma educacional em curso.

No entendimento de Vieira e Albuquerque (2001, p.23):

Muitas dessas mudanças interferem diretamente sobre a organização dos 

serviços educacionais. A escola, antes território quase exclusivo de 

professores, diretores, funcionários e alunos, passa a compartilhar seu 

espaço com outros atores – pais, membros da comunidade, ‘amigos da 

escola’, dentre outros.

Portanto, o cotidiano das escolas públicas cearenses foi atravessado por 

programas e projetos que tinham a finalidade de dar um novo enfoque à função social da 

escola, priorizando a participação da comunidade escolar, centrando esforços em objetivos, 

como o de “fortalecer a participação de todos os envolvidos no processo educativo; aproximar 

a escola da realidade da comunidade, e o de democratizar as relações de poder no interior da 

escola através da gestão democrática” (SEDUC, 1996).

No estudo que realizamos junto a escolas públicas estaduais, o que nos 

transparece das falas dos entrevistados é uma concordância quanto às mudanças no 
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gerenciamento da escola, de que é exemplo o depoimento de um professor da EEFM São 

Paulo: “O processo de escolha de diretores é democrático e participativo e faz com que a 

escola tenha melhor organização, com uma direção mais transparente, comprometida e 

esforçada”.

De fato, essas modificações na rota das políticas públicas, no estado do Ceará,

tinha como endereço certo o cotidiano escolar e o estabelecimento de relações democráticas 

em seu interior, entretanto vale a pena perguntar: Qual o nível de sustentabilidade dessas 

reformas?

O governo do Estado tinha afirmado para a sociedade civil o seu compromisso 

com as mudanças (1995-1998). As estratégias encontradas para garantir esse processo se 

deram por meio de ampla mobilização dos setores mais organizados da sociedade que 

culminou com o Plano de Desenvolvimento Sustentável - PDS, ainda no governo Ciro 

Ferreira Gomes, que destaca a preocupação com a educação, enfatizando uma “educação para 

a cidadania, adequada às necessidades da realidade propulsora de transformações” (Rebouças 

et al., 1999, p.94).

Dando continuidade a esse processo, há um reconhecimento por parte do governo 

de que o Ceará, da década de 1990, demonstrou desempenho acima dos padrões nacionais e 

regionais com relação ao desenvolvimento da educação, o que não produziu mudanças 

relevantes no perfil geral do subdesenvolvimento estatal (PDS – 1995/1998). Diante dessa 

constatação, a proposta do governo para esse período foi desenvolver estratégias que 

melhorassem os principais indicadores sociais, proporcionando condições gerais de vida mais 

compatíveis com as demais regiões brasileiras.

Como toda propaganda de governo, uma dessas estratégias voltou-se para o 

maior desempenho da educação, no sentido de proporcionar o acesso à escola a um número 

cada vez mais abrangente de crianças e adolescentes, com permanência e sucesso do aluno, na 

tentativa de redução dos índices de evasão e repetência. Ainda, tomando por base o 

documento citado, o governo reconheceu que a maior potencialidade de desenvolvimento do 

Estado do Ceará são os seus habitantes, sendo necessários melhores investimentos na 

capacitação da população, propiciando qualificação continuada.
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Com o intuito de melhor subsidiar a análise do nosso objeto de estudo, nos 

debruçamos a seguir sobre o delineamento das políticas educacionais propostas e 

implementadas na década de 1990, intituladas: “Escola Pública – A Revolução de uma 

Geração” e “Todos pela Educação de Qualidade para Todos”.

1.2.1  Programas e Projetos da Gestão “Escola Pública – A Revolução de uma 

Geração”

O ano de 1991 iniciou-se politicamente com o segundo mandato do “Governo 

das Mudanças”, para o qual foi eleito o governador Ciro Ferreira Gomes. Isto significa dizer 

que estávamos vivendo uma continuidade da política iniciada em meados da década de 1980, 

portanto, a proposta educacional trazia como ações prioritárias: “escola pública de boa 

qualidade; valorização dos profissionais da educação; e racionalização e democratização da 

gestão do ensino” (Plano Setorial de Educação 1991-1994, Dez.1991). Essas ações prioritárias 

foram formuladas e implantadas pela Secretaria da Educação, através das Delegacias 

Regionais da Educação – DERE, que tinham o papel de mediadoras entre o órgão central do 

sistema (SEDUC) e as unidades escolares da rede estadual, enquanto instância administrativa.

Desta forma, a principal vertente da Gestão “Escola Pública – A Revolução de 

uma Geração”, configurou-se como “Escola pública de boa qualidade”, que, além da 

preocupação com a qualidade, devendo perpassar todas as instâncias e ações da educação, 

inclusive e, principalmente, aquelas que se desenvolvem em cada sala de aula, de cada escola 

cearense, propôs estratégias para acomodação da demanda e para melhorar o percurso do 

alunado (Plano Setorial de Educação 1991-1994, Dez.1991).

Quanto à área de adequação da demanda ou de acesso, o plano objetivou 

racionalizar o uso e melhorar a capacidade da rede física já instalada, propondo-se a adotar 

medidas que favorecessem a integração e articulação das redes estadual e municipal no 

sentido de melhor aproveitar a capacidade dos meios físicos já instalados para o atendimento 

prioritário da clientela do ensino fundamental. Essa era a orientação dos organismos 

internacionais, ou seja, a de acolher, com preferência, as crianças e adolescentes para esse 

nível de ensino.
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A proposta do plano para o quadriênio 1991-1994 propunha-se também a 

garantir carga horária diária de quatro horas e trinta minutos, nas séries iniciais do ensino 

fundamental, concorrendo para atingir gradativamente cinco horas diária, ao mesmo tempo 

que se direcionava ao atendimento diferenciado dos alunos do turno noturno numa 

perspectiva de integração trabalho/escola, com a flexibilização no cumprimento do mínimo de 

carga horária exigida. Nessa mesma direção, indicava, ainda, a eliminação dos turnos 

intermediários, estratégia até então utilizada como forma de atender a procura por vagas nas 

escolas estaduais, e do mesmo modo, em articulação com a rede particular, proceder à 

aquisição de “vagas ociosas”. Dentro dessa proposta tinham por objetivo, também, alterar a 

política de criação de escolas, realizando estudo para localização da demanda.

O Plano Setorial de Educação 1991-1994 incluía ainda dentro de sua proposta a 

utilização sistemática de transporte escolar, a transferência dos alunos fora de faixa, 14 anos e 

mais, que cursavam de 5ª a 8ª séries, em turno diurno para o turno noturno; a utilização do 

sistema de teleducação nos municípios com possibilidades de uso desta tecnologia e a adoção 

de padrões mínimos e máximos de alunos, por turma, procurando estabelecer uma melhor 

relação professor/aluno.

Com a preocupação de melhorar o desempenho dos alunos no processo de 

educação, o plano estabelecia estudo detalhado dos entraves que ocorrem na passagem de 

uma série para outra tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, utilizando-se para 

isso de indicadores como evasão e repetência escolar, que se apresentavam como empecilho 

para a regularização do fluxo escolar, e que também afetavam diretamente a demanda.

Para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, foram definidas algumas 

estratégias básicas de direcionamento do trabalho pedagógico, tendo como pano de fundo a 

participação, a autonomia e a articulação com a comunidade, visíveis nas ações a serem 

implantadas de redefinição e construção, no âmbito da escola, da proposta curricular para os 

diversos níveis e modalidades de ensino, a partir dos conteúdos mínimos emanados da 

SEDUC; na regularização da trajetória escolar, com a possibilidade de criação de horário 

especial para realização de aulas de reforço, permitindo a redução da repetência e evasão; na 

realização de pesquisas e estudos na direção de encontrar alternativas para redução da 

repetência escolar, e na oferta de estágios para os alunos com rendimento satisfatório em todo 
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o ensino fundamental, a partir da celebração de convênios, contratos e acordos com entidades 

governamentais e não governamentais.

A vertente da qualidade do ensino, além dos aspectos já mencionados, para os 

formuladores do plano, dependia de ações que podiam ser concretizadas melhorando o 

arcabouço administrativo e físico das escolas e dos órgãos regionais e municipais, com a 

probabilidade de transformação de escolas com potencial de qualidade em Centros de 

Referência, proporcionando, também, a adoção do sistema de monitoria nas classes de 1ª. 

série do ensino fundamental; implantando o sistema de Coordenação Pedagógica, por Área de 

Ensino, fortalecendo as salas de leitura/bibliotecas com ambientes e materiais adequados, 

aproveitando os Centros de Estudos Supletivos – CES para produção de material didático, 

reciclagem e orientação de professores, identificando as experiências pedagógicas 

significativas existentes nas unidades escolares, instalando nas DEREs, Núcleos de Apoio 

Curricular – NACs e acompanhando, controlando e avaliando o rendimento escolar.

Por fim, a absorção da demanda e a ênfase na qualidade requeriam, ainda, ações 

para garantir merenda e material de apoio às unidades escolares da rede pública do ensino 

fundamental, no início de cada semestre letivo, e de repasse de recursos financeiros às escolas

que favorecessem a aquisição e utilização, em tempo hábil, dos bens e serviços 

indispensáveis.

Com relação ao componente “Valorização dos Profissionais da Educação”, o 

plano teve como proposta a organização de três subsistemas, que compreendiam estratégias de 

planejamento, acompanhamento e controle a respeito do suprimento de recursos humanos da 

rede escolar, a partir de articulação com o órgão próprio do sistema de pessoal, para 

realização de concurso público considerando as carências identificadas, proporcionando,

também, condições de permanência e desempenho de suas atividades de maneira eficiente e 

eficaz, incluindo, ainda, melhoria no atendimento ao usuário quanto as suas questões 

funcionais e financeiras, bem como o estabelecimento de controle, adotando auditoria de 

pessoal.

Objetivando melhorar, de maneira geral, as condições de trabalho dos 

profissionais da educação, a criação dos subsistemas elucidados incluía nas suas proposições 

políticas, diretrizes e estratégias para a capacitação, o aperfeiçoamento e a valorização dos 
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profissionais da educação e, em especial, para a recuperação progressiva do poder aquisitivo 

do Magistério, mediante a elaboração e implantação do Plano de Cargos e Carreiras e a 

Reformulação do Estatuto do Magistério (Plano Setorial de Educação 1991-1994, Dez.1991).

O Plano Setorial de Educação propunha a “racionalização e democratização da 

gestão do ensino”, última vertente para o quadriênio 1991-1994, objetivando efetivá-la a 

partir de uma parceria ou colaboração do Estado com a União e os Municípios e vice-versa, 

incluindo aí as relações da SEDUC com as DEREs, com os Órgãos Municipais de Educação e 

outras agências do Estado; das DEREs com as instituições educacionais de sua jurisdição e 

entre redes de ensino público e privado, apostando na autonomia da escola, adotando medidas 

de descentralização na perspectiva do poder decisório ser exercido de forma democrática, com 

possibilidades de maior agilidade para atender as aspirações regionais e locais.

Outra ação dentro dessa proposição é a gradativa municipalização do ensino 

fundamental a partir de uma política de cooperação, já iniciada e respaldada pelo Decreto Nº 

20.620, de 12/03/1990, atuando em parceria com alguns municípios nas áreas de: projetos 

educacionais e curriculares; capacitação de pessoal; apoio a eventos de integração escola-

comunidade; assistência ao aluno; manutenção dos prédios escolares; reformas e ampliações,

e construções escolares (Plano Setorial de Educação 1991-1994, Dez.1991).

A política educacional proposta no plano setorial trouxe a idéia do trabalho 

integrado entre a Secretaria de Educação do Estado e as secretarias de educação dos 

municípios do Ceará, com o objetivo de congregar esforços e serviços. Voltada para a 

autonomia escolar, o plano propôs no eixo de racionalização e democratização da gestão do 

ensino a mudança no padrão de intervenção do Estado, induzindo ao fortalecimento da 

organização das escolas, compreendendo a descentralização para que estas assumissem 

iniciativas, inovando e se capacitando para uma gestão que se responsabilizasse pelo 

tratamento a ser dado: aos conteúdos curriculares; à seleção e à aplicação de métodos de 

ensino; à adequação da utilização do tempo e espaço escolar; ao gerenciamento dos recursos 

humanos, materiais e financeiros; a sua integração ao meio social; à adoção de medidas 

técnicas e pedagógicas para o enfrentamento de problemas referentes ao processo ensino-

aprendizagem; à realização periódica de prestação de contas e ao controle e avaliação dos 

serviços prestados.
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Como temos enfatizado ao longo do nosso trabalho, a reforma educacional 

cearense teve como marco cronológico o limiar da década de 1990, com a inserção do Ceará 

no contexto mais amplo das reformas educacionais que se processaram no país, 

particularmente nos estados de Minas e São Paulo (Tommasi, 1996), e no período analisado 

nesse tópico, por meio do Plano Setorial de Educação 1991-1994, o que se constata nas suas 

grandes vertentes é a proposta de dar uma nova feição à educação, na qual todas as ações 

deveriam estar focadas no aprimoramento do trabalho escolar, realizado, primordialmente, 

pelos atores da escola. Sabemos, contudo, que o fortalecimento desta reforma ocorreu em 

meados da década de 1990, com a consolidação do governo Tasso Ribeiro Jereissati (1995-

2002) no poder, a qual será agora, o foco de nossa análise.

1.2.2  Programas e Projetos da Gestão “Todos pela Educação de Qualidade para Todos”

Atenta à mobilização da comunidade escolar em torno do projeto de educação 

que pretendia instaurar, a SEDUC promoveu uma série de eventos de caráter eminentemente 

participativo. A justificativa encontrada para a implantação da política educacional “Todos 

pela Educação de Qualidade para Todos” estava em:

Possibilitar educação básica de qualidade para todas as crianças e 

adolescentes, fortalecendo parcerias com os Municípios, Sociedade Civil 

Organizada, Entidades Governamentais e Não-Governamentais (Mensagem 

à Assembléia Legislativa, 1996, p. 36).

 Nesse sentido, a equipe técnica da SEDUC realizou diversos seminários, durante 

os anos de 1995 e 1996, com os diferentes agentes educacionais nas três instâncias de 

desenvolvimento da educação pública: Sede, CREDE e Escola, cujo objetivo foi mobilizar a 

sociedade civil organizada e outras entidades não-governamentais com atuação em políticas 

públicas para crianças e adolescentes visando: análise e discussão do Projeto de Mobilização 

Social pela Educação no Ceará e dos indicadores de analfabetismo dos municípios cearenses,

com o envolvimento de 183 municípios (SEDUC, 1999). Isto significa dizer que estava sendo 

inaugurado naquele momento um canal de participação para discussão de temas referentes ao 

desenvolvimento da educação pública, sobressaindo-se como a grande prioridade estabelecida 

no Plano de Desenvolvimento Sustentável - PDS (Ceará, 1995), organizado em torno de cinco 

vetores de intervenção. A educação ganhou destaque no Vetor III, intitulado Capacitação da 
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População com a política “Universalização da Educação Básica de Qualidade para Todos”, 

priorizando a universalização do acesso ao ensino fundamental e a melhoria da qualidade do 

ensino em todos os níveis.

A elaboração e implementação desse plano, documento básico norteador das 

ações governamentais, no qual estão definidos os princípios embasadores da sua execução, 

podem ser assim resumidos: primeiro eixo, a centralidade na questão da sustentabilidade, uma 

vez que para o governo a consolidação das propostas é fundamental; segundo eixo baseia-se 

na idéia de o plano ter caráter de futuro, isto é, foi feito não apenas para essa geração, mas 

para as que ainda virão; terceiro eixo, a necessidade da comunidade participar intensamente 

dos processos decisórios das políticas; quarto eixo, o resgate da qualidade nos serviços 

públicos; e, quinto eixo, a importância da integração regional para o desenvolvimento 

cearense (PDS 1995-1998, 1995).

A organização do PDS deu-se a partir de programas estruturantes, envolvendo 

todas as áreas das políticas públicas para o desenvolvimento e crescimento social e econômico 

do Estado.  Em relação à educação foram propostos programas na área de capacitação da 

população, com a perspectiva de resgatar a dívida para com a educação pública estabelecendo 

três prioridades para a construção do projeto educativo para o estado do Ceará: “Todos pela 

Educação; Educação de Qualidade; e Educação para Todos” (PDS 1995-1998, 1995).

Nesse sentido, a vertente “Todos pela Educação” preconizava a necessidade de 

um esforço convergente, com determinação política e compromisso dos governantes e de toda 

a sociedade civil, fortalecendo parcerias e promovendo alianças. Entendendo-se que, a 

complexidade, amplitude e gravidade dos problemas do sistema educacional somente seriam 

superadas se houvesse empenho concentrado de todas as forças do Estado, governamentais e 

não-governamentais. A vertente da “Educação de Qualidade” na política educacional aparece 

como prioridade, defendendo a concepção de uma “escola cidadã”, em que o aluno e o 

professor, sendo os sujeitos principais do processo ensino-aprendizagem, constituem o centro

da ação escolar. 

Defendia-se uma concepção de educação voltada para a formação da cidadania, 

na possibilidade de incorporar as crianças, os adolescentes e os jovens cearenses à cidadania 

plena, na perspectiva, também, de aprofundar a participação da sociedade civil organizada nas 
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instâncias de poder institucional. Paralelo ao processo de ensino-aprendizagem, reforçava-se a 

necessidade permanente do acompanhamento e avaliação, no sentido de apoiar e fortalecer 

escolas com dificuldades, bem como de descobrir experiências positivas socializando-as com 

as demais instituições escolares. A prioridade da qualidade estava relacionada, também, com 

o envolvimento de todos para executar o projeto educativo, acreditando-se que, para se obter 

uma “educação de qualidade para todos”, fazia-se necessária a participação de toda a 

sociedade cearense pela educação.

Por último, a vertente “Educação para Todos” tinha como centro da ação 

governamental o acesso à escola das crianças e adolescentes, principalmente daquelas que 

estavam na faixa etária obrigatória. Ao mesmo tempo, propunha alternativas de parcerias e 

alianças, no sentido de alfabetizar todas as crianças e adolescentes na faixa de 7 aos 17 anos, 

não esquecendo a educação infantil, pré-requisito para toda uma escolaridade de sucesso 

(PDS 1995-1998, 1995).

Faz-se necessário ressaltar que, na implementação do projeto educativo “Todos 

pela Educação de Qualidade para Todos”, com ampla aliança de todos os segmentos sociais, 

distinguiam-se três “elos de ligação” (PDS 1995-1998, 1995). Assim, a proposta baseava-se 

no trabalho coletivo, apontando para o regime de colaboração, parcerias e alianças na 

formação de uma grande corrente pela educação, envolvendo o compromisso de todos, sendo 

a escola, o município e o estado os três grandes elos dessa corrente (SEDUC, Educação Ceará 

95/98).

Conforme a cartilha lançada pela SEDUC, a escola constituía o primeiro elo, 

caracterizando-se como ponto de partida, ou seja, o foco referencial das ações educacionais, 

em que ela própria elaboraria seu projeto pedagógico como eixo norteador do trabalho 

escolar, sintonizado, por sua vez, com a política geral de educação delineada no Plano 

Decenal (1993/2003), e fundamentado na construção de uma escola de qualidade, para o 

acesso, permanência e sucesso dos alunos.

Destacamos que, para muitos estudiosos do assunto, a escola configura-se como 

o locus privilegiado das ações articuladas dos poderes públicos no setor, deslocando-se a 

prioridade das políticas educacionais, dos órgãos centrais e intermediários para a ponta do 
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sistema, a unidade escolar, onde está a razão de ser das políticas educacionais. Atentemos 

para a reflexão de Sander (1995, p.147):

É preciso restaurar a centralidade da escola como locus por excelência do 

processo educacional. O resgate do papel central da escola e da sala de aula 

implica uma superação radical das políticas e práticas tradicionais de 

descentralização adotadas na América Latina, que geralmente se limitam a 

transferir responsabilidade formal pela educação de uma esfera do poder 

(governo central) a outras esferas (governos estaduais e municipais ou 

distritais). 

Entendemos que o educador quer nos transmitir é a premência de superarmos a 

prática – que muitas vezes tem acontecido –, de se proceder a uma descentralização, 

entendida, simplesmente, como a transferência das obrigações das instâncias intermediária e 

central, no que diz respeito à administração da escola, sem dotá-la das condições básicas 

necessárias, como recursos financeiros e de pessoal, aparato físico adequado, e,

principalmente, com o verdadeiro entendimento de que a escola é o começo e o fim dos 

objetivos educacionais, tendo em vista que lá acontecem todas as ações que estruturam a 

constituição de uma sociedade democrática, voltada para a formação de cidadãos.

Com esta compreensão, a nova gestão tentou implantar uma política educacional 

de reconstrução da escola pública cearense, numa perspectiva de resgate da sua autonomia, 

possibilitando o acesso universal, com igual garantia de qualidade para todos. Uma escola 

pública com espaço de decisão coletiva, onde a organização, a reflexão e o questionamento 

permeassem o seu cotidiano, na busca de instrumentalizar e qualificar o poder/saber de seus 

atores educativos, permitindo condições históricas de mudanças sociais. E a fala da ex-

diretora da EEFM São Paulo, hoje Coordenadora Pedagógica, corrobora uma avaliação 

positiva da política educacional implementada a essa época quando afirma de maneira 

empolgante e convincente: “Então, esse foi um período, realmente, de um grande avanço da 

educação no Estado do Ceará, e nós temos que preservá-lo.”

Nesse sentido, esse projeto pretendeu iniciar um processo de “escolarização”, 

isto é, conferir às unidades escolares a autonomia em todas as suas dimensões: pedagógica; 

gestão de pessoal; e administrativa e financeira, com o estabelecimento de padrões de 
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participação e decisão que assegurassem a presença dos vários segmentos da comunidade 

escolar  ! "#$%&''$#&'(! %)*+,$*-#,$'(! ".,'(! ./)*$'(! #&"#&'&*0.1ão da comunidade e da 

sociedade. 

A política pública de educação implementada apareceu representada na figura de 

um rio, cujo leito é a escola, tendo como afluentes principais a participação, a autonomia 

pedagógica e a autonomia administrativo-financeira, objetivando concretizar a política de 

descentralização e autonomia, valorizando a gestão participativa e colegiada. Segundo essa 

política, o município é o segundo elo de ligação em prol da educação, assim constituído por 

estar mais próximo da população, com possibilidades de identificar suas necessidades e 

principais demandas (SEDUC, 1996), sendo o responsável pela educação das crianças e 

adolescentes até a 4ª série do ensino fundamental, e, gradativamente, devendo ser transferidas 

para a responsabilidade municipal as ações educativas voltadas para essa faixa etária, até 

então, a cargo da rede estadual de ensino (Lei 9394/96).

Assim sendo, o estabelecimento de parcerias e alianças conseqüentes deverá 

explicitar as áreas de jurisdição e competência, levando em conta que um processo de 

mobilização e organização de forma participativa tem suas raízes nas bases regionais e locais. 

Com esse pensamento, o governo iniciou uma série de estudos sobre as condições reais da 

regulamentação do regime de colaboração entre Estado e Municípios.

Finalmente, o terceiro e último elo da corrente, o Estado, deveria 

responsabilizar-se pelas decisões em nível macro, dentre elas, a definição das diretrizes 

educacionais, a cooperação técnica e financeira, a avaliação do sistema de ensino, para 

averiguar a sua qualidade, na perspectiva de cada vez mais reduzir as desigualdades 

educacionais (SEDUC, 1996).  

Com a definição dos três elos: escola, município e estado, a política pública de 

educação entendia que cabia ao Estado a coordenação do processo de formulação de diretrizes 

e políticas educacionais, com vista a subsidiar a elaboração dos projetos político-pedagógicos 

de cada escola, como, também, promover a articulação das alianças e parcerias com as demais 

instâncias de Governo e com entidades e agências da sociedade civil.



43

Onde podemos encontrar a sustentabilidade legal do processo coletivo de fazer 

educação? Na Constituição de 1988 (art. 205), ao prever “o direito de todos à educação e o 

dever do Estado e da família em promovê-la e incentivá-la, com a colaboração da sociedade, 

visando o desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. (Grifo nosso)

Numa nova concepção de Federação, em vez de federalismo hierárquico, adotou-

se, para a estruturação da educação pública nacional, uma noção de colaboração recíproca 

entre os entes da federação, ou seja, a “União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino” (CONSTITUIÇÃO, 1988, 

art. 211). (Grifo nosso)

O que entendemos é que a Constituição de 1988, embora elaborada e 

promulgada num período de retomada do processo democrático do Brasil, não se abstém de 

corroborar o que se defende em nível internacional, a adoção do estado mínimo, ou seja, 

utilizando-se dos princípios de participação, o Estado se desobriga das ações de prover a 

sociedade, preferencialmente, sob a sua instância, dos serviços públicos essenciais, como, por 

exemplo, a educação, passando, inclusive na forma da lei, a dividir suas responsabilidades 

entre as diversas instâncias administrativas, e com toda a sociedade civil.

Assinalamos ainda que a Carta de 88 reserva à educação, pela primeira vez, um 

capítulo próprio, com 10 dos seus 245 artigos, além de outros correlatos. Em consonância 

com os movimentos de participação e mobilização da sociedade civil, a Carta aponta no 

sentido da descentralização político-administrativa, reduzindo o tamanho da União e 

reforçando o papel de Estados e Municípios, prevendo formas ampliadas de participação 

popular. Sublinhamos alguns princípios presentes na Constituição Federal - CF/88, dentre 

eles, a gestão democrática da educação pública e a ênfase na moralidade e publicidade dos 

atos do governo, reforçados e reiterados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –

LDB/9394, promulgada em 1996, que acrescenta, como um de seus componentes, a 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (art.14).

Com um olhar no movimento mais amplo instituído pela Constituição Federal -

CF/88 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/9394/96, o projeto 

educacional cearense foi marcado por um forte componente inovador que se desenhou nas 
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áreas de gestão com uma proposta democrática e participativa; no administrativo e financeiro,

com autonomia escolar; e, na pedagógica, com a implantação dos Ciclos Básicos de 

Educação, Escola Viva, Classes de Aceleração, Magister, Avaliação Institucional e de 

Rendimento Escolar que em síntese buscaram “mudar a cara da escola” (A Caminhada 

Cearense, 2002).

Então, a gestão cujo slogan foi “Todos pela Educação de Qualidade para Todos”, 

assim como o Plano Decenal de Educação para Todos, coordenado pelo Ministério da 

Educação - MEC tinham, ainda, suas raízes e fundamentos respaldados em eventos, tais 

como, a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien na Tailândia (1990), que 

assumiu compromissos referentes ao ensino fundamental, e na gestão escolar a esperança de 

alavancar um processo participativo, onde os vários segmentos que constituem a comunidade 

escolar pudessem protagonizar de fato e de direito uma gestão colegiada. Percebemos, pois, 

que a idéia era a descentralização do processo decisório e de gestão, com o sentido de 

estabelecer uma aliança entre a escola, os órgãos gestores centrais e intermediários e a 

sociedade. Entretanto, a prática vigente ainda não condiz com o proposto, uma vez que 

perdura uma política educacional hierarquizada, submetida às orientações emanadas dos 

poderes intermediário e central, que pinta a descentralização como forma de dar poder à 

escola, numa concepção democrática e participativa, mas que na verdade apenas repassa mais 

atribuições à escola, que até então eram desenvolvidas pelas secretarias e centros regionais, 

atendendo ao novo modelo de Estado preconizado pela política neoliberal, a de minimizar 

suas obrigações com a sociedade. Concordamos com Sander (1995, p.148), quando afirma:

Trata-se de uma espécie de descentralização delegada, que reflete um tipo 

de ‘democracia governada’, em vez de uma ‘democracia governante’ 

baseada na participação cidadã. [...] A verdadeira descentralização só ocorre 

quando o poder de decisão sobre o que realmente é relevante no campo 

pedagógico e administrativo se instala na escola. [...] Esta estratégia de 

descentralização genuína implica uma profunda transformação na gestão 

escolar, no perfil profissional do administrador educacional e no processo 

de educação dos educadores para a direção escolar. Promissoras 

experiências iniciais nessa linha se observam em todo o Hemisfério. Essas 

experiências demonstram que é possível resgatar o papel central da escola 

como instância por excelência do processo educacional. A ampliação dessa 

orientação é um dos grandes desafios político-pedagógicos do momento. 
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É nesse cenário que se deu o desenlace da política de gestão democrática, tendo 

como principal estratégia as eleições de diretores de escolas, “no âmbito de todo o Estado, 

mediante processo de sensibilização que envolveu 904.282 eleitores” (Mensagem à 

Assembléia Legislativa, 1996, p. 39), na primeira experiência, em 1995. Esse processo foi 

elemento importante de uma fase descentralizadora da política educacional cearense que 

culminou com uma ampla campanha de mobilização e participação da comunidade escolar em 

seu período de implementação. 

Com o intuito de melhor entendermos os princípios norteadores das políticas até 

aqui descritas, no capítulo seguinte apresentaremos um conjunto de informações obtidas a 

partir da revisão da literatura de algumas categorias consideradas fundamentais para a análise 

do foco do nosso trabalho, como democracia, participação e cidadania.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 22

CCOONNCCEEPPÇÇÃÃOO EE IINNTTEERR--RREELLAAÇÇÃÃOO EENNTTRREE AASS CCAATTEEGGOORRIIAASS

DDEEMMOOCCRRAACCIIAA,, PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO EE CCIIDDAADDAANNIIAA..
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A democratização e a descentralização da gestão educacional, processos 

necessariamente indissociáveis, trazem implícita a necessária mudança nas 

relações de poder. [...] A descentralização se constitui em processo 

necessário à democratização e ambas são meios para se alcançar a efetiva 

participação dos cidadãos nas decisões que dizem respeito à sua vida 

individual e coletiva. Assim, a descentralização e democratização são 

processos para a cidadania.

Genuíno Bordignon (1993)

2.1 CONCEITUAÇÃO E INTER-RELAÇÃO ENTRE AS CATEGORIAS 

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

A produção acadêmica relacionada à área educacional, nas últimas décadas do 

século XX, tem sido profícua no estudo de temas relacionados à democracia e à participação 

nas escolas públicas. Isso se dá não por mero acaso, mas porque a década de 1990, como já 

afirmamos anteriormente, foi sob todos os aspectos um período voltado para as grandes 

transformações na educação pública em âmbito mundial e nacional. No Ceará, a área de 

gestão viveu uma situação de democratização e participação da comunidade escolar como 

possibilidade para uma melhoria da qualidade do ensino público, pois, segundo Freitas; 

Mutim (2001, p.489), “as políticas públicas voltadas para a democratização da gestão escolar 

são vistas como instrumentos que elevam o desempenho escolar e a melhoria da qualidade do 

ensino.”

A questão da qualidade da educação via democratização da gestão e do apoio 

institucional às práticas de participação da comunidade e dos diversos segmentos escolares na 

administração da escola nos remetem à construção da cidadania, que aqui entendemos como a 

consciência que os indivíduos sociais têm de seus direitos e deveres e a pratica permanente da 

democracia. Compreendemos que só há cidadania com democracia. Assim sendo, a cidadania 

se embasa em três direitos essenciais ao convívio social: direitos civis (segurança e 

locomoção), direitos sociais (trabalho, salário justo, saúde, educação, habitação) e direitos 

políticos (liberdade de expressão, de voto, de participação em partidos políticos e sindicatos) 

(GADOTTI, 2000). 
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Deixamos claro que a nossa concepção de cidadania vislumbra uma cidadania 

plena, isto é, sem restrições políticas ou sociais, constituindo-se na mobilização da sociedade 

para a conquista dos direitos acima mencionados e que devem ser garantidos pelo Estado. 

Nesse sentido, cidadão ou cidadã é aquele ou aquela que participa ativamente do governo, e 

essa participação só é possível quando todos tomam parte nas decisões, ou seja, quem tem 

poder, liberdade e autonomia para exercê-lo. Entretanto, o que se verifica na prática da 

sociedade brasileira - inserida no grupo dos países do Terceiro Mundo, que pouco avançou na 

forma de governo capitalista, para a ampliação dos direitos sociais e minimização da 

exploração de seus trabalhadores - é um processo democrático em andamento, lento e 

contínuo, mas ainda em estado inicial, porque hoje esbarra numa sociedade capitalista global, 

em que predominam os princípios neoliberais, na qual prevalece o autocontrole da economia 

de mercado em substituição à mediação do Estado como regulador da economia no sentido de 

garantir os direitos acima elucidados (CHAUÍ, 1999).

A Constituição Federal – CF/88 considera nossa sociedade democrática quando 

instituiu no seu artigo 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito [...]”, possibilitando ao seu povo participar como cidadão consciente ativo dos 

processos de decisão e planejamento, execução e fiscalização das políticas públicas; como 

trabalhador competente e ativo; como sujeito da luta pela eqüidade social interna; como 

sujeito qualificado dos benefícios resultantes da riqueza nacional e como mediador da 

solidariedade.

O que se depreende do maior instrumento legal do Estado brasileiro é a 

igualdade de todos que constituem a sociedade e a possibilidade de seu envolvimento e 

participação nas suas mais diversas formas, desde processos iniciais de programação até a 

efetivação e o monitoramento das ações. No entanto, entre a possibilidade e a verdadeira 

concretização da participação existe ainda um caminho longo e de lutas a percorrer, passando, 

inclusive e, primordialmente, pela formação de todos para e pela democracia. Como ressalta 

Chauí (1999, p. 432), citando Aristóteles e Marx:

[...] a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais, mas 

abre o campo para a criação da igualdade, através das exigências e 

demandas sociais. Em outras palavras, declarado o direito à igualdade, a 
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sociedade pode instituir formas de reivindicação para criá-lo como direito 

real.

Portando, os nossos conceitos norteadores são a democracia e a participação. 

Optamos por discorrer acerca do termo democracia, no sentido de oferecer caminho teórico 

para embasamento da nossa pesquisa, tendo em vista que o foco de nossa discussão é a 

democratização da gestão escolar a partir da participação dos diversos segmentos escolares, 

tendo como provocador inicial o processo de eleições diretas para diretores das escolas 

públicas estaduais do estado do Ceará. Ressaltamos que o veio teórico definidor de 

democracia está intrinsecamente relacionado ao processo de participação, inclusive, como 

princípio básico da democracia, que promove a cidadania.

Democracia é entendida por Aurélio (1986, p. 534) como: 

Governo do povo; soberania popular. 2. Doutrina ou regime político 

baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição eqüitativa do 

poder, ou seja, regime de governo que se caracteriza, em essência, pela 

liberdade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo controle da 

autoridade, isto é, dos poderes de decisão e de execução. 3. País cujo regime 

é democrático. 4. As classes populares; povo, proletariado.

Desta definição, destacamos aquelas que correspondem a nossa concepção de democracia, 

enquanto governo do povo, soberania nacional, liberdade política de escolha dos seus 

representantes. Em outras palavras, democracia como um processo que ressalta a primazia da 

decisão popular, dando direitos iguais para todos, na perspectiva da escolha, decisão, 

execução, acompanhamento e controle da tarefa ou administração pública. 

Para facilitar a compreensão do percurso histórico em que se desenvolveu a 

concepção de democracia, procuramos resgatar um caminho que remonta ao ano 600 a.C, 

quando Sólon formulou a política democrática de Atenas, a chamada democracia clássica, que 

promoveu a emancipação de todos os “cidadãos gregos” do jugo de poderes “tiranos” ou 

“autocratas”. É importante ressaltar que a concepção de democracia grega não é a mesma dos 

dias contemporâneos. 
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Na Grécia antiga, a participação do povo (demos) se dava de forma efetiva, com 

o compartilhamento para a criação e manutenção da vida em comunidade, ou seja, os 

interesses individuais submetiam-se ao interesse público. Explicitando melhor, os cidadãos 

gregos dedicavam-se, de forma exclusiva, à cidade-estado republicana, no sentido de que os 

indivíduos somente poderiam realizar-se como cidadãos na e por meio da polis. Como 

assinala Held (1987), não existia a divisão entre governo e povo, devendo este último estar 

envolvido no processo de autogoverno. 

Apesar de a democracia grega ser reconhecida na época como um sistema 

político avançado, a realidade era bem outra, uma vez que só eram considerados cidadãos: os 

homens livres gregos, com posses e maiores de 35 anos, sendo vedada a participação para 

mulheres (condição de submissão), escravos, metecos (estrangeiros) e gregos sem posses. 

Dessa forma, podemos classificar a cidadania grega como “cidadania restrita”, posto que mais 

de 80% da população não fazia parte dela (HELD, 1987). O que se constata na consolidação 

da democracia antiga configura-se numa participação direta dos envolvidos e uma cidadania 

altamente dividida, tendo em vista não absorver todos os indivíduos, limitando-se àqueles 

com o mesmo status  !2$3&3(!.4)/0$(!"#$"#,&0-#,$!&!*.'+,4$!&3!50&*.'(!&'0.*4$!&6+/)74$'!

os “subalternos”  ! &'+#.8$'(! &! $)0#.'! +ategorias de pessoas, como estrangeiros, mulheres, 

crianças e idosos. 

Assim, a democracia antiga apresentava-se conflitante, à medida que tinha uma 

regra includente e excludente do processo de decisão política. Includente, quando procurava 

envolver os cidadãos no fazer político, tornando-os responsáveis pela administração do que é 

público em favor do bem comum. Excludente, quando não faz uso da igualdade, propalada 

como princípio democrático, já que alija do processo todos aqueles caracterizados como 

“subalternos”.

Entre a democracia grega, a democracia moderna e a contemporânea, muitos 

acontecimentos históricos contribuíram para uma remodelação do seu conceito original. 

Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean Jacques Rousseau (1712-1778) são os filósofos, por 

excelência, da nova definição de democracia. Estes em seus escritos teorizaram sobre a 

representação e a participação, preocupados com a legitimidade da ordem e da autoridade 

política. Hobbes (1999) aponta três elementos legitimadores do ato político, daquele que está 
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investido da autoridade, que são: o conhecimento, a vontade e o julgamento, para que o 

representante imbuído de poder e autoridade promova a ação política com legitimidade.

Para Hobbes (1999), o povo escolhe espontaneamente os líderes capazes de 

protegê-lo, fazendo um pacto de obediência. E o faz, através de um processo democrático 

representativo, no qual escolhe um homem ou um conjunto de homens para representá-lo, 

atribuindo ao representante comum a autoridade particular de cada um dos representados. 

Como assinala Aranha e Martins (1993, p.211):

A nova ordem é celebrada mediante um contrato, um pacto, pelo qual todos 

abdicam de sua vontade em favor de “um homem ou de uma assembléia de 

homens, como representante de suas pessoas”. O homem, não sendo 

sociável por natureza, o será por artifício. É o modo e o desejo de paz que o 

levam a fundar um estado social e a autoridade política, abdicando dos seus 

direitos em favor do soberano. 

Em Rousseau (1999), diferentemente da concepção de Hobbes, a soberania é do 

povo e não do governante investido do poder cedido pelos governados. Ou seja, ao 

representante cabe a ação política, efetivada a partir da autorização do povo, sendo permitida 

ao representado a participação em atos públicos, bem como destituí-los do lugar de 

representantes.

Segundo Chauí (1999, p.401):

Para Rousseau, o soberano é o povo, entendido como vontade geral, pessoa 

moral coletiva livre e corpo político de cidadãos.... Assim sendo, o 

governante não é o soberano, mas o representante da soberania popular. Os 

indivíduos aceitam perder a liberdade civil: aceitam perder a posse natural 

para ganhar a individualidade civil, isto é, a cidadania. Enquanto criam a 

soberania e nela se fazem representar, são cidadãos. Enquanto se submetem 

às leis e à autoridade do governante que os representa chamam-se súditos. 

São, pois, cidadãos do Estado e súditos das leis.

Trazemos também para a discussão as considerações de Aranha e Martins 

(2000), que vêm corroborar o pensamento de Chauí (1999), quando atentam que para 
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Rousseau a democracia se dá de forma direta ou participativa por meio de assembléias 

constantes. O povo é soberano, é nele que está o poder de eleger seus governantes, seus 

“oficiais”, mas também de destituí-los. O senhor não é o governante, e sim o povo.

Podemos assim deduzir que a teoria defendida por Hobbes assemelha-se,

particularmente, à democracia participativa contemporânea. Isto significa dizer que a 

representação é um tomar parte, juntamente com outros, estando, ao mesmo tempo, validando 

e abrindo espaço de articulá-la com a participação. 

Outros teóricos modernos têm abordado com propriedade o tema da 

representação, característica do processo democrático atual, ressaltando a questão da 

representação e soberania popular, tendo em vista que a primeira reduz o problema do 

tamanho e complexidade das sociedades, e a segunda sobressai o ponto referente à

legitimidade da representação devido às diferenças políticas. 

Embora Hobbes tenha lançado as bases do conceito de participação em termos 

contemporâneos, iniciando uma discussão em torno da representação, não se constata na sua 

teorização uma concepção de Estado representativo, tendo em vista não haver limites para sua 

ação, ficando assim estabelecida, a aquiescência de todos os cidadãos para o representante 

comandar, devendo o povo obedecer.

Essa demarcação dos limites surgiu a partir de uma preocupação de John Locke 

(1632/1704) que propõe que ao Estado pode ser transferido o poder de elaborar leis (poder 

legislativo) e pô-las em prática (poder executivo), cabendo aos cidadãos a soberania para 

ajuizar a sua viabilidade. É na teoria de Locke que encontramos, também, a legitimidade da 

propriedade privada, como direito natural adquirido por meio do trabalho, e considera a 

existência do Estado a partir do contrato social, com as funções distinguidas por Hobbes, mas 

com o objetivo primeiro de garantir o direito natural de propriedade (CHAUÍ, 1999).

Como ressalta Aranha e Martins (2000), para Locke a instituição do corpo 

político não reduz, e muito menos anula os direitos naturais dos homens, mas trata-se de um 

contrato em que o povo consente, e, ao mesmo tempo, acompanha a condução das ações dos 

governantes, que se estiverem em desacordo com o que objetiva o bem público, podem ser 

retirados e confiado a outros o poder de governar. Soma-se a isso a negação no que diz 
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respeito à herança de propriedade e de poder político, situando as diferenças entre o público e 

o privado, com o estabelecimento de leis distintas, cabendo ao Estado garantir e tutelar o livre 

exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Destaca-se a soberania do 

legislativo sobre o executivo.

Concordamos com as reflexões de Aranha e Martins (2000), em se tratando das 

deficiências encontradas na teoria liberal de Locke, que ao mesmo tempo em que estabelece 

igualdade entre todos, classificando os indivíduos da sociedade de cidadãos, a partir do 

conceito de propriedade, denota a sua fragilidade, pois nem todos são igualmente 

proprietários, têm posses e fortunas, provocando assim uma divisão de classe: os operários, 

que não possuem bens ou outros similares, e os burgueses, que detêm fortuna, com 

possibilidades da cidadania plena. Essas classes visivelmente delimitadas têm interesses 

antagônicos, uma vez que aqueles que têm bens, querem preservar a propriedade privada, 

enquanto que aqueles desprovidos de bens materiais não conseguiram ainda as condições 

mínimas de sobrevivência. Na verdade, a luta por melhores condições de vida não está 

eliminada, vez que as classes sociais menos favorecidas precisam se organizar para garantir os 

seus direitos (Marx & Engels, 1848).

Na mesma direção, seguiu Montesquieu (1689-1755), defendendo o governo 

constitucional como o sistema mais viável para garantir os direitos dos cidadãos.  Propõe uma 

estrutura dividida em três poderes: executivo, legislativo e judiciário para limitar a ação 

estatal. Essa é uma proposta de governo representativo, que se articula com a soberania 

popular, por meio da participação eleitoral dos cidadãos (Aranha e Martins, 2000). Observa-

se, assim, uma delimitação da soberania do Estado, ao mesmo tempo em que se estabelece a 

limitação da soberania popular. Resgatamos a opinião de Morin (2000, p.7):

A democracia não pode ser definida de modo simples. A soberania do povo 

cidadão comporta ao mesmo tempo a autolimitação desta soberania pela 

obediência às leis e a transferência da soberania aos eleitos. A democracia 

comporta ao mesmo tempo a autolimitação do poder do Estado pela 

separação dos poderes, a garantia dos direitos individuais e a proteção da 

vida privada. 
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Nessa perspectiva de configuração histórica do mundo moderno e 

contemporâneo, tem-se no pensamento político moderno de igualdade entre os cidadãos, 

liberdade, respeito pela lei ou pela justiça um manancial inspirador do desenvolvimento 

evolutivo, considerando, também, os recuos e avanços da democracia desde que os gregos a 

criaram. Segundo Morin (2000, p.110):

Não existem apenas democracias inacabadas. Existem processos de 

regressão democrática que tendem a posicionar os indivíduos à margem das 

grandes decisões políticas (com o pretexto de que estas são muito 

‘complicadas’ de serem tomadas e devem ser decididas por ‘expertos’ 

tecnocratas), a atrofiar competências, a ameaçar a diversidade e a degradar 

o civismo. 

Persistindo na delimitação teórica do tema, trouxemos para o debate o 

pensamento de três estudiosos Mill (1981), Avritzer (1996) e Santos (2003). O primeiro, 

considerado um pensador fundamental nesse processo de teorização, através do seu livro 

“Considerações sobre o governo representativo”, argumenta que há necessidade de 

institucionalizar os métodos democráticos que possibilitem dar voz e vez à insatisfação 

popular, com a concomitante ampliação das bases sociais do sistema político para a 

construção de um cenário novo com a afirmação de todos os sujeitos no caminho das 

atividades políticas. O que nos traz de novo o pensamento desse estudioso? Primeiro, a idéia 

de ampliar os canais de escuta popular através da institucionalização de mecanismos que 

garantam a voz da sociedade, não apenas na demanda de programas, mas na avaliação destes. 

Segundo, a necessidade de se construir espaços legítimos de participação, onde a comunidade 

possa, além de reclamar por serviços públicos, se envolver na sua formulação e elaboração, 

bem como na sua execução e monitoramento. 

Com relação aos estudos de Avritzer (1996) e Santos (2003), a visão que 

trazemos está assim definida: nos períodos históricos compreendidos após as duas guerras 

mundiais, e no da guerra fria, o debate teórico que se tornou hegemônico, principalmente com 

Max Weber , Hans Kelsen (1929) e Joseph Schumpeter (1942), foi em torno do desejo pelo 

funcionamento de um espaço social baseado nos princípios da democracia, mas que não 

concebeu, paralelamente, uma maior participação, acontecendo, por sua vez, a restrição das 

formas de participação, conforme o pensamento de Santos (2003, p.40): “Essa foi a forma 
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hegemônica de pratica da democracia no pós-guerra, em particular nos países que se tornaram 

democráticos após a segunda onda de democratização.”

O que se debatia à época referia-se à necessidade de algumas características para 

a implantação da democracia, bem como a partir da democracia estabelecer-se uma 

distribuição mais eqüitativa dos bens e capital, sobressaindo-se, assim, uma tensão entre 

democracia e capitalismo. Frente às contestações marxistas referentes às impossibilidades de 

democratizar o capitalismo, ou seja, as relações entre o capital e o trabalho, surgem discussões 

direcionadas a outras alternativas de democracia, a que se pode denominar democracia 

participativa ou democracia popular em oposição à democracia liberal. 

As prioridades nas discussões sobre democracia caminharam, na última década 

do século passado, muito menos a respeito das condições, e muito mais sobre as formas de 

democracia, tendo em vista que uma grande parcela dos países da Europa e da América Latina 

já estava percorrendo essa estrada. Sendo assim, ressaltamos que essa problemática se coloca 

para o nosso trabalho num único sentido, qual seja, nem tanto de saber se tal ou qual ente 

federado vive a democracia, mas se ele se organiza para vivê-la, enfatizando que a sua 

construção se dá não porque ela existe em si, mas porque é através dela que seus cidadãos se 

constituem enquanto tal. 

Nesse redirecionamento do debate a respeito da democracia, mudam-se os 

termos da discussão do seu significado estrutural, dá-se o surgimento do problema da forma 

da democracia e da sua variação, surgindo uma solução elitista, fundamento básico da 

concepção hegemônica da democracia. Nesta visão, destacam-se: a contradição entre 

mobilização e institucionalização; a defesa pela idéia do desinteresse político do cidadão de 

modo geral, que teria, na verdade, somente a incumbência de escolher seus representantes 

através do voto; o direcionamento do discurso democrático em torno de questões relacionadas 

aos modos eleitorais; e a questão da pluralidade entendida como disputas partidárias elitistas, 

reduzindo o problema da participação à lógica da representação.

O debate em torno da questão democrática em seu percurso, a cada problema que 

entra em pauta, e pensa-se estar bem encaminhado, outros vão se sobrepondo, até porque não 

tem resolvido o cerne da questão democrática, já que os princípios da igualdade, da efetiva 
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participação não se concretizam e faz ruir as idéias defendidas como explicitadoras da 

democracia (SANTOS, 2003).

O que está posto como elementos definidores e sustentadores da concepção 

hegemônica da democracia não se dá como certo, tendo em vista não estar dando conta da 

qualidade da democracia. O que se observa é que quanto maior a extensão democrática, maior 

a deterioração do exercício da democracia. A hegemonia da democracia liberal e seu 

conseqüente alastramento global provocam minimização da participação e descrédito nos 

eleitos, e os cidadãos não se sentem representados nas suas demandas e interesses. Além do 

mais, o fim da guerra fria e a ativação dos processos de globalização colocaram em foco a 

propalada homogeneização dos procedimentos democráticos. 

As mudanças que se depreendem desse contexto é um maior destaque na 

democracia local e nas variações do formato democrático no interior do Estado nacional, 

embora possa parecer uma situação contrária ao processo de globalização. Nesse cenário, o 

que se destaca é a reafirmação de formas participativas de democracia já experienciadas em 

países da América Latina e da África.

Percebe-se que as idéias propostas para responder as questões suscitadas não se 

concretizaram, na verdade direcionaram-se para outros questionamentos. Conforme declara 

Santos (2003, p.42), estabelecem crises para o que antes era colocado como explicação, ou 

seja:

[...] tripla crise da explicação democrática tradicional com: crise do marco 

estrutural de explicação da possibilidade democrática; crise da explicação 

homogeneizante sobre a forma da democracia que emergiu como resultado 

dos debates do período entre guerras; e, uma nova propensão a examinar a 

democracia local e a possibilidade de variação no interior dos Estados 

nacionais a partir da recuperação de tradições participativas solapadas no 

processo de construção de identidades nacionais homogêneas.

Em suma, o debate sobre democracia, que se travou ao longo do século XX, 

ensejou uma preponderância em torno da explicação elitista de que a forma representativa da 

democracia daria conta da efetivação do processo democrático, sem considerar que estas 
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deveriam estar combinadas aos formatos sociais de participação que já vinham sendo 

discutidos e experimentados nos países do hemisfério sul.

Vale destacar que, embora o modelo de democracia liberal-representativa 

implementada nos países do hemisfério norte tenha sido imposta a outros países, inclusive, e 

principalmente, àqueles dependentes economicamente, não conseguiu evitar o florescimento 

de propostas alternativas, ou seja, concepções contra-hegemônicas de democracia, para dar 

vazão ao envolvimento de todos os indivíduos societários na construção histórica da 

sociedade.

Parece oportuno tecermos algumas considerações sobre o embate entre duas 

concepções de mundo ocorrido na primeira metade do século XX, a liberal-democracia e a 

concepção marxista de democracia. A primeira concretizou-se, de forma hegemônica, nos 

países capitalistas, e a segunda defendia a idéia de que o mundo do trabalho determinava o 

processo da soberania por parte dos cidadãos, tendo em vista que esta última fazia a análise 

das relações societárias a partir das relações capital/trabalho.

O que está posto nos conduz a fazer uma reflexão em torno de três questões para

melhor entendimento do processo de democratização das relações sociais, quais sejam: 

relação entre procedimento e forma; o papel da burocracia na vida democrática; e a 

representação nas democracias contemporâneas. Ressaltamos, entretanto, que a concepção 

democrática como forma, tem em Hans Kelsen (1929) seu formulador que a elaborou nos 

moldes neokantianos, reduzindo o problema da legitimidade ao problema da legalidade. 

Posteriormente, Schumpter (1942) e Bobbio (1979) transformam a doutrina kelsiana de 

democracia em elitismo democrático (Santos, 2003).

Para o estudioso, a proposta defendida por Schumpter (1942) estabelece a 

democracia como um processo procedimental e não de forma, que a transforma em método 

para a constituição de governos, excluindo, assim, a participação do processo democrático, 

entendida como uma via metodológica definida em termos políticos que o arcabouço 

institucional encontrou para legitimar suas decisões políticas e administrativas. 

Assinala ainda que, em contrapartida, Bobbio (1979) transforma o 

procedimentalismo de Schumpter (1942) em regras para a formação do governo 
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representativo, ou seja, num primeiro momento, a democracia identifica-se com formas de 

governo, alijando um dos princípios intrínsecos à democracia – a participação – com a 

redução da soberania, e, num segundo momento, transforma a democracia como a formatação 

de regras do processo eleitoral, sem levar em conta, também, se a representação daria conta de 

representar toda gama de diferenças sociais.

No que diz respeito ao modelo burocrático de conduzir o processo democrático, 

os teóricos que a defendiam sublinhavam sua necessidade, tendo em vista a complexidade da 

democracia, sendo inevitável o controle dos processos de decisão política e econômica por 

meio de organizações burocráticas. Ou seja, ao Estado requeriam-se a organização burocrática 

de suas atividades, ficando o controle das ações desenvolvidas pelos governantes, atributo não 

dos governados, mas responsabilidade das burocracias especializadas. Nessa perspectiva, a 

participação que pode, também, se dar por meio do acompanhamento e controle das ações dos 

representantes fica prejudicada, desqualificando assim, as potencialidades do povo. Como 

afirma Morin (2000, p.111), “Quanto mais a política se torna técnica, mais a competência 

democrática regride.” Concordo com a visão de Morin, dado que a crise da democracia no 

mundo contemporâneo está também relacionada com a problemática da representatividade. 

Porém, nos reportamos a Bobbio (1986) para enriquecer essa discussão. 

Existe no pensamento deste filósofo uma exacerbação da questão burocrática da 

democracia, afirmando que o povo, ao fazer a escolha por uma sociedade de consumo, bem 

como o aumento das responsabilidades estatais na satisfação das necessidades dos cidadãos 

contribuíram para o exercício do controle ficar a cargo de burocracias privadas e públicas, o 

que ao mesmo tempo encontra contestações, tendo em vista o veio homogeneizante das 

soluções para os problemas de gestão, desconhecendo que os problemas administrativos, cada 

vez mais, estão requerendo soluções diferenciadas, mesmo que estes ocorram dentro da 

mesma competência. Essas contestações também se respaldam na afirmação de que o poder 

passa pela apropriação do conhecimento. Assim sendo, quando os burocratas se apropriam de 

um determinado saber administrativo, estão se apropriando, também, de uma prática política, 

na maioria das vezes, antidemocrática.

Trazemos, pois, dentro dessa conjuntura, a discussão sobre a ampliação das 

possibilidades democráticas. Tratando-se da vertente da representatividade no processo 

democrático, o que se concebia era o entendimento desse mecanismo como o único capaz de 
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realização em sociedades com um maior número de pessoas, sendo necessário autorizar a 

outros o poder decisório para os problemas de interesse comum. Essa teoria hegemônica se 

baseava na questão da autorização a partir da idéia de consenso. O outro ângulo abordado na 

questão da representatividade tratava-se das formas de representação, como, por exemplo, a 

assembléia que se constitui num modo de expressar as várias intenções dos eleitores. 

Isso sugere que a defesa da representatividade, como a melhor forma de se 

materializar o processo democrático, dificulta outras questões voltadas para a prestação de 

contas e a representação de múltiplas identidades, ou seja, aqueles que fazem parte das 

minorias, ou mesmo dos excluídos dos benefícios sociais não terão suas identidades 

representadas. 

Paralelamente ao contexto explicitado, deu-se a consolidação da concepção 

hegemônica de democracia, que se caracterizava, muito mais, como um processo de 

legitimação de governos, e, muito menos, como uma relação societária que prima pelo 

fortalecimento da construção da cidadania, sendo necessária para isso a participação 

equânime de seus membros, florescem concepções alternativas, ou seja, contra-hegemônicas, 

que se configuram como oposição à teoria hegemônica da democracia Santos (2003), segundo 

o qual o ideal de participação aceito reduz-se a uma mera escolha de representantes pela via 

eleitoral.

Esse sentido contra-hegemônico encaminha o debate na direção de conceber um 

processo social democrático associador de mecanismos representativos com mecanismos 

sociais de participação, percorrendo o caminho do aperfeiçoamento da convivência humana, 

entendendo a democracia como uma gramática de organização da sociedade e da relação entre 

o Estado e a sociedade.

Nessa concepção, evidencia-se o papel dos movimentos sociais na 

institucionalização da diversidade cultural, inseridas nesta as econômicas, as sociais e as 

políticas, no sentido de mudança de práticas dominantes, do alargamento da cidadania, com a 

admissão política de sujeitos sociais historicamente excluídos, objetivando a construção de 

uma “gramática social” com força para transformar as relações de gênero, de raça e de etnia, 

com uma nova forma de relação entre Estado e sociedade, “[...] transformando o Estado em 

um novíssimo movimento social.” (SANTOS, 1998, p. 59-74)
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Resumindo, o processo de redemocratização recolocou o debate da questão da 

relação entre procedimento e participação social; o problema da escala no interior do debate 

democrático; e, por último, o problema da relação entre representação e diversidade cultural. 

Esse contexto evidenciou-se, pois, na segunda metade do século XX, 

particularmente, a partir dos anos 1970, com a chamada terceira onda da democratização, a 

reinvenção da democracia participativa nos países do hemisfério sul, que a partir de processos 

de (re)democratização ampliaram ou reestruturaram a democracia, redefinindo seu significado 

cultural ou a “gramática social” vigente, na direção da inclusão de novos sujeitos ou de novos 

temas à política, a exemplo do Brasil, que no procedimento adotado na sua redemocratização 

há a constituição de sujeitos populares. E, como ressalta Dagnino (1994), no processo de 

redemocratização do Estado brasileiro, o aparecimento dos sujeitos comunitários surge 

concomitante com a idéia do “direito a ter direitos”.

Como se deu esse processo? Esse processo passa pela demanda dos novos 

sujeitos por uma representação frente ao Estado, com voz para definir de forma coletiva 

políticas sobre o bem-estar social, reivindicando, também, a legitimidade de uma auto-

representação alternativa. Quanto a isso, constata-se, como no caso da Índia, à revelia da 

imposição do modelo de democracia liberal, “a emergência de movimentos sociais animados 

de ideais participativos e de princípios de solidariedade social interpretados à luz de uma 

concepção ghandiana de autogoverno” (SANTOS, 2003, p.57).

O que se percebe é um trabalho reivindicativo que culminou com a reestruturação 

da “gramática social” e estatal, que proporcionava a exclusão, substituindo-a por uma outra 

em direção à inclusão. Aliado a isso, a democracia participativa requer, concomitantemente, a 

eqüidade da cidadania reconhecendo as diferenças. Enseja, também, um crescente 

protagonismo e visibilidade política dos sujeitos sociais, como temos notado nos últimos 

anos, em se tratando de Brasil.

Logo, os processos de (re)democratização que se efetivaram nos países do Sul, 

simultaneamente, com as lutas pela libertação entenderam a busca do novo como o 

alargamento da participação dos indivíduos provenientes dos mais diversos segmentos sociais 

em estratégias para a deliberação das ações públicas, com a conseqüente introdução de temas, 

nunca antes debatidos pelo aparato político, redefinindo identidades e conexões e a ampliação 



61

da participação no nível local. Em nossa visão, diante de toda essa realidade, o regime 

democrático tende a se renovar, porque novos sujeitos sociais entram em cena.

Nesta perspectiva, as relações sociais, ou seja, as relações estabelecidas entre os 

cidadãos tomam nova dimensão, tendo em vista que possibilitam àqueles excluídos de opinar, 

e, por conseguinte, de terem suas reivindicações ouvidas e algumas vezes atendidas, a 

emitirem suas opiniões e também externarem as desigualdades estabelecidas no interior da 

sociedade, quando prevalecem as prioridades da acumulação de capital, em detrimento da

redistribuição social. Daí, a contestação das minorias privilegiadas, alegando a “sobrecarga 

democrática”, quanto à ampliação da participação de grupos sociais anteriormente excluídos, 

e conseqüente expansão das demandas feitas à democracia. 

A implementação do processo democrático de gerenciamento das instituições 

públicas a partir do estabelecimento de um sistema político e social democrático, como 

ressalta Bobbio (2004), impõe um número cada vez maior e urgente de demandas, por parte 

da sociedade, as quais o governo não pode atender adequadamente, gerando, por sua vez, 

descontentamento.

O mesmo ocorre com a gestão da escola, que, a partir da escolha direta de seus 

dirigentes, provoca, nos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar, o direito e a 

liberdade de requisitarem mais e mais ações que atendam suas carências, sem, contudo,

enxergar as dificuldades para esse atendimento, dentre elas a complexidade de procedimentos 

de um sistema político democrático.

Assim afirma Bobbio (2004, p.48-49):

[...] diante da rapidez com que são dirigidas ao governo demandas da parte 

dos cidadãos, torna-se contrastante a lentidão que os complexos 

procedimentos de um sistema político democrático impõe à classe política 

no momento de tomar as decisões adequadas. Cria-se assim uma verdadeira 

defasagem entre o mecanismo da imissão e o mecanismo da emissão, o 

primeiro em ritmo sempre mais acelerado e o segundo em ritmo sempre 

mais lento. Ou seja, exatamente ao contrário do que ocorre num sistema 

autocrático, que está em condições de controlar a demanda por ter sufocado 
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a autonomia da sociedade civil e é efetivamente muito mais rápido na 

resposta por não ter que observar os complexos procedimentos decisórios 

próprios de um sistema parlamentar. Sinteticamente: a democracia tem a 

demanda fácil e a resposta difícil; a autocracia, está em condições de tornar 

a demanda mais difícil e dispõe de maior facilidade para dar resposta.

Os países defensores da concepção hegemônica de democracia, com receio da 

expansão da participação política de grupos sociais anteriormente excluídos, provocando,

também, o aumento das demandas feitas à democracia posicionam-se contrários, combatendo 

fortemente os movimentos participativos, defendendo a idéia de que a democracia 

representativa existente garante a representação adequada dos diferentes interesses sociais.

A Constituição Federal de 1988, em vários de seus artigos, enfatiza o exercício 

da democracia participativa, propiciando experiências exitosas, especialmente, o orçamento 

participativo, combinando elementos da democracia participativa e da democracia 

representativa, que se manifesta nas seguintes características: participação aberta a todos; 

combinação de democracia direta e representativa; e compatibilização das decisões e regras 

estabelecidas pelos participantes com as exigências técnicas e legais da ação governamental 

(SANTOS, 2003). Por outro lado, as elites dominantes, receando a expansão desse tipo de 

gestão que propicia o envolvimento mais efetivo de todos os que, de uma forma ou de outra, 

serão afetados pelas decisões tomadas, diferindo do modelo de democracia liberal, 

posicionam-se de maneira contrária, alegando, inclusive, que o processo de democracia 

participativa é portador de valores negativos, antidesenvolvimentistas e antinacionais.

Como reação a esse estado de coisas, percebemos o surgimento de ações 

coletivas, principalmente, por meio de movimentos sociais que têm propiciado mudanças na 

forma da democracia, quando questionam práticas sociais de exclusão e procuram gerar novas 

normas e novas formas de controle do governo pelos cidadãos, na perspectiva de renovação 

da sociedade, combinando-se a isto decisões políticas de movimento político partidário, que 

abdica do direito de decidir em favor dos modos de participação. Para dar mais clareza, 

compreendemos que as idéias expostas, ou seja, experiências de participação com sucesso no 

Brasil e na Índia são provenientes de alterações em práticas societárias, inseridas pelos 

próprios atores sociais, ao mesmo tempo que resgatam a memória democrática local, 
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inicialmente ignorada pelas configurações de democracia representativa, hegemônica nesses 

países.

As nossas considerações foram pontuadas por esse referencial conceitual. Sendo 

assim, o que observamos no processo histórico de construção da democracia moderna no 

Brasil configurou-se numa prática de democracia representativa, em oposição a uma 

estruturação institucional do procedimento democrático, entendido não só como um método 

regido pelo princípio de igualdade, segundo o qual todos têm direitos e deveres perante o 

coletivo, mas como uma prática que leva em conta a participação do demos no como fazer, no 

fazer e no avaliar o fazer, num cruzamento de representatividade e participação. A democracia 

passa a ser entendida, não só como um modo de relação social, mas também como um ato 

político, de cunho transformador. 

À medida que adentramos a discussão teórica envolvendo democracia e 

participação, com o intuito de alargar o campo teórico, encontramos em Chauí (1999, p.431) 

importantes reflexões acerca do poder:

[...] o poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes 

pertence, mas é sempre um lugar vazio, que os cidadãos, periodicamente, 

preenchem com um representante, podendo revogar seu mandato se não 

cumprir o que lhe foi delegado para representar.

Depreendemos do pensamento da filósofa que o poder político não está 

eternamente submetido a um dono especifico, mas que sua existência está sempre por ocupar 

uma dada força hegemônica. Em se tratando de democracia representativa, o poder muda de 

dono conforme os eleitores e sua vontade de votação. A autora acrescenta ainda que o 

processo democrático não é somente o respeito às vontades de todos, tanto das maiorias, 

como das minorias, com garantias legais, mas vai mais além, quando considera a sociedade

uma comunidade dividida que gera conflitos, podendo ser trabalhados por todos os 

indivíduos. 

Vimos, assim, que a democracia é a forma política, por excelência, que melhor 

possibilita aos cidadãos a condição de sujeitos de direitos, que têm direitos, e na sua ausência 



64

poderão lutar por eles, entendendo-se que na maioria das vezes essas lutas não se travam de 

forma homogênea e sem conflitos. “É esse o cerne da democracia” (CHAUÍ, 1999, p.431).

Percebemos que a dinâmica interna da democracia, enquanto forças conflituosas 

de diferentes projetos de sociedade lutando pelo poder, se dá por meio da representatividade. 

Por outro lado, aponta para a contestação em relação à defensiva da universalização da 

concepção hegemônica de democracia liberal, remontando algumas questões que se descolam 

do debate sobre democracia travada na segunda metade do século XX, especialmente, nas 

suas últimas décadas, quando se concretizam alternativas contra-hegemônicas de democracia. 

Ao analisarmos o processo de democratização que vem ocorrendo nas sociedades de uma 

maneira geral, levantamos e discutimos algumas questões a respeito das concepções e práticas 

democráticas contra-hegemônicas. 

Os últimos 30 anos foram marcados por uma perda de “demodiversidade”, ou 

seja, restringiu-se à existência e à força de modelos e práticas democráticas alternativas, 

diferentes dos estabelecidos e impostos pelas sociedades liberais, com a concomitante 

transformação da democracia liberal em modelo único e universal, negando, por sua vez, a 

existência de uma pluralidade cultural e de valores, que pode e deve propiciar a coexistência 

de outras propostas democráticas para reforçar a dialética social, devendo o que for contrário 

a esta proposição definida como uma reivindicação imperial, que recusa a possibilidade do 

diálogo cultural, e da convergência, conquistados pelo exercício plural do diálogo e pela 

tolerância as divergentes opiniões (SANTOS, 2003).

Outra questão que colocamos refere-se à restrição da participação dos cidadãos 

na vida política em nível local, em contraposição à globalização do processo participativo. O 

que se deseja é que as possíveis democracias participativas locais ganhem visibilidade 

nacional e global, na perspectiva de serem discutidas, avaliando-se suas potencialidades e 

limites.

Sabemos que os processos de democracia participativa deverão estar atentos às 

questões referentes aos perigos da perversão e da cooptação, que não se caracterizam como 

exclusividade das democracias liberais, mas também podem afetar as formas contra-

hegemônicas de democracia, quando estas lutam por ampliação do espaço político, dos 
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debates e das demandas sociais, podendo ser usadas por segmentos hegemônicos, no sentido 

de validar a exclusão social.

Por último, explicitamos o foco da questão configurada no entrelaçamento entre 

democracia representativa e democracia participativa, levantando duas possibilidades já 

existentes que são as seguintes combinações, a coexistência e a complementaridade entre elas. 

No que diz respeito à coexistência, seria a convivência em diversos níveis, das diferentes 

formas de procedimentalismo, disposição do aparelho administrativo e diferenças de desenho 

institucional. A complementaridade, por sua vez, se dá a partir de uma maior articulação entre 

democracia representativa e democracia participativa, que leva em conta a pluralidade cultural 

e a inclusão social. As duas alternativas direcionam-se no sentido de permitir a 

experimentação inovadora, uma vez que a capacidade de criar e reinventar novas 

possibilidades de relações sociais e políticas é condição inerente à transformação e superação 

de formas de vida opressoras e dominadoras.

É inegável que a prática democrática deverá ter em conta a promoção do 

desenvolvimento das pessoas pela melhoria dos direitos sociais, pela manutenção da 

soberania política e pelo respeito à diversidade cultural, decorrente das diferenças das 

personalidades, no sentido de trabalhar o coletivo sem perder de vista o atendimento das 

individualidades. Como assinala Morin (2000, p.105-106): “Qualquer concepção do gênero 

humano significa desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana.”

A nossa concepção entende que a democracia e a participação não se dão em 

terrenos isolados, mas estão em permanente inter-relação, complementando-se e 

completando-se de forma dialética na dinâmica interna da sociedade. Entendemos que se 

tornava difícil empreender uma discussão conceitual sobre essas categorias, sem considerá-las 

no seu paradigma filosófico e político. Deste modo, trouxemos as reflexões de estudiosos 

especialistas nesta temática, a saber: Santos, Chauí, Morin, Mill, Bobbio e Dagnino no sentido 

de esclarecer melhor esta problemática.

Para melhor respaldar o conceito de democracia até aqui adotado, e delimitar 

com mais precisão o nosso entendimento de participação, os quais alicerçam esta pesquisa, 

faz-se necessário definir esta categoria, com base no respeito ao pluralismo de concepções. 
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Nesse sentido, a abordagem de participação que privilegiamos em nosso trabalho vai ao 

encontro do pensamento de Bordenave (1985), Dallari (1999), Faundez (1993), Demo (1988), 

Gohn (2001) e Brandão (1983).

A onda de participação que vem se expandindo em todo o mundo, como também 

no Brasil, especialmente, nas últimas décadas do século XX, no exercício cotidiano da 

sociedade civil, através da associação em sindicatos ou outros movimentos e organizações 

sociais, bem como nas falas e execução das políticas estatais, diferenciadas   entretanto, 

quanto ao entendimento de sua significação  , demonstram e reforçam, cada vez mais, a 

necessidade dos indivíduos em interagir e decidir sobre seus destinos, com o objetivo de 

construir uma sociedade solidária, ao mesmo tempo fazendo ruir teorias de que os homens e 

mulheres preferem a segurança do autoritarismo, a possibilidade de participação na decisão 

dos rumos de suas vidas. Podemos assim afirmar que a participação está na ordem do dia, 

caracterizando-se esse período como a era da participação.

No sentido de compreender melhor esta questão, partimos do entendimento de 

que o conceito de democracia está intrinsecamente relacionado ao conceito de participação, 

tendo em vista o pressuposto de que uma sociedade democrática requer a participação de seus 

cidadãos nas deliberações da política social, na construção da vida social, possibilitando 

relações mais horizontais entre os sujeitos do processo de transformação social. Não se deve 

apreender democracia apenas como um mecanismo para estabelecer as relações entre o 

Estado e a Sociedade, em que as demandas da sociedade deverão ser atendidas pelo Estado,

que é formado a partir daqueles que representam o povo. Teríamos assim, então, somente uma 

democracia representativa e não uma democracia participativa. E o nosso pensamento sobre 

democracia, aqui defendido, é a existência da democracia representativa e da democracia 

participativa, combinação essa que se respalda nas idéias da coexistência e da 

complementaridade.

No pensamento de Silva (2001), o cunho participativo da democracia implica 

que a participação dos diversos sujeitos sociais deverá influir diretamente nas decisões e 

controle das ações públicas. Portanto, é possível perceber que: “Democracia não é apenas um 

método de governo onde existem eleições. Democracia é um estado de participação”

(BORDENAVE, 1985, p.8). Ou seja, a participação possibilita que através de um processo de 

ampliação da consciência crítica, haja intervenção ativa de todos na construção da sociedade, 
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quando os cidadãos fazem parte, têm parte e tomam parte real na condução dessa construção, 

sentindo-se parte dela. 

No entanto, deve-se atentar para que, mesmo sendo a participação um processo 

inerente ao ser humano, que desde seu aparecimento na terra tem sempre, através das mais 

diversas formas   clãs, tribos, associações, empresas, partidos políticos, procurado viver em 

conjunto, observa-se que a participação tanto pode ser defendida por aqueles que detêm o 

poder, as minorias dominantes, que a enxergam como um instrumento de controle e 

manutenção do status quo, ou seja, o controle de muitos por alguns, como também por 

aqueles da linha progressista, que vêem na participação um processo que possibilita o 

crescimento da consciência crítica da população, do poder de reivindicação, de alargamento 

dos espaços de luta da sociedade, no sentido de alcançar direitos sociais e cidadania e de 

exercer a função de fiscalizadores das ações e serviços públicos. 

A sociedade atual entende que o principal recurso no processo de 

desenvolvimento são os sujeitos que estão envolvidos, e, nesse sentido, os governos trabalham 

procurando promover mais e da melhor forma a participação das pessoas, até porque os 

recursos econômicos estão cada vez mais escassos, e a ampliação das demandas por bens e 

serviços, se mediadas pela participação do povo, serão melhormente direcionadas e aceitas, 

tendo em vista que de maneira mais eficaz atenderão as necessidades destes. 

Na concepção de Bordenave (1985), o conceito de participação tem duas 

vertentes. A primeira, classificada de instrumental, define a participação como algo a ser 

manipulado e dirigido segundo os fins que se deseja alcançar. A segunda diz respeito à

motivação e satisfação que as pessoas têm de estar juntas, caracterizando-se como uma 

necessidade natural do ser humano de interagir entre si, podendo assim classificá-la de 

afetiva. Assim, os dois conceitos se complementam, à medida que gostamos de realizar ações 

em conjunto e fazendo com outros seremos mais eficazes e eficientes, “O futuro ideal do 

homem só se dará numa sociedade participativa” (BORDENAVE,1985, p.17).

Para Demo (1988), participação é conquista, compreendendo que esta se dá de 

modo processual, se concretizando à medida que vai se fazendo, não podendo ser entendida 

nem como dádiva, já que perderia a característica de conquista, e como doação seria tutelada e 

demarcada por quem doou, nem como concessão, porque não se caracteriza como expediente 
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meio para eliminar embaraços ou alcançar determinados fins, nem como algo preexistente, já 

que se dá como um processo e não acontece do nada, existindo num primeiro momento uma 

situação de dominação, em que alguns poucos comandam muitos, e, quando a participação aí 

aparece, esta não preexistia, mas foi conquistada. 

A participação, caracterizando-se como um processo, requer um trabalho 

constante, uma construção coletiva que não se dá de forma linear, mas pressupõe dificuldades, 

coerente com a visão dialética da unidade de contrários. Como ressalta Demo (1988), não 

interessa a liberdade doada, mas aquela que é construída, senão, não seria liberdade. Ademais, 

o trabalho participativo pressupõe maior envolvimento e compromisso, e não é de fácil 

alcance, necessitando inclusive enfrentar o poder, e a partir dele construir uma nova forma de 

poder. Então, podemos depreender que o processo de participação requer a arte da crítica e da 

autocrítica, na percepção do comportamento impositivo, que deverá ser reduzido, permitindo 

que a participação aconteça de fato, a partir dos interesses da comunidade, e com suas 

potencialidades contribuir para que o planejamento, a execução e a avaliação se concretizem 

num espaço conquistado de participação.

Por outro lado, Gohn (2001) aborda o tema da participação a partir das seguintes 

interpretações de seu significado, quais sejam: a liberal, a autoritária, a revolucionária e a 

democrática. Entende que estas poderão se desmembrar em outras, que procuram dar uma 

maior focalização, ou mesmo a conjugação ou composição de formas convergentes. 

Podemos entender a concepção liberal de participação, a partir do princípio de 

liberdade individual defendida pela teoria liberal, como uma forma de garantir as liberdades 

individuais, a propriedade privada, o desenvolvimento econômico, sem a interferência do 

Estado, sendo este apenas o garantidor de condições e o árbitro, por meio das leis e da força, 

dos conflitos nela existentes, podendo interferir, somente, em tudo quanto pertença à esfera 

pública. Nesta perspectiva, a participação é definida como representação, que no Estado 

liberal republicano se dá na constituição de três poderes: o executivo, o legislativo e o 

judiciário. Visualizamos aqui as idéias de John Locke, o precursor das idéias liberais. Desta 

maneira, um Estado regido nos moldes liberais, de relações capitalistas, incentiva a 

participação para ampliar os canais de manifestação dos cidadãos para tomada de decisões, 

que dizem respeito às necessidades da sociedade, ao mesmo tempo que desestimula a 

ingerência estatal. Existe o entendimento da participação como um movimento natural dos 
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indivíduos objetivando o bem comum, muito embora não se coloquem questões referentes às

diferenças de raça, de classe ou étnicas.  

Em contrapartida, a participação, na concepção autoritária, encontra campo para 

o seu desenvolvimento dentro de regimes autoritários de direita ou de esquerda, norteando-se 

pela integração, centralização e o controle social da sociedade e da política. Entretanto, 

mesmo em regimes considerados democráticos, pode acontecer uma forma implícita de 

autoritarismo, o que a autora defende como participação cooptativa.

A abordagem democrática da participação coloca como princípio regulador a 

soberania popular - ressurge aqui a concepção democrática de Rousseau - tanto nas práticas 

participativas da sociedade civil, nos movimentos associativos, como naquelas de cunho 

político que se desenvolvem nas instituições políticas. E nestas últimas tem no processo 

eleitoral o critério supra-sumo como forma de organização dos indivíduos na construção da 

representação institucionalizada. Nesse sentido, o princípio fundamental, nos regimes 

políticos liberais, é a constituição de representantes, ou seja, a delegação de poder a outros.

Por último, a participação que se desenvolve nas formas revolucionárias, 

compreende um outro tipo de interação e relação dos indivíduos sociais, quando se estrutura 

de modo coletivo, e luta-se contra a hierarquização das relações, na perspectiva da eliminação 

das relações de dominação. Vale ressaltar que a participação proposta dá-se tanto através dos 

sistemas políticos, como, também, por meio dos aparelhos burocráticos do Estado e conduz 

muitas vezes, para a radicalização da participação, no sentido de viabilizar a democracia 

participativa, em substituição à democracia representativa.  

Com relação ao paradigma estudado, percebemos que este intenta promover uma 

melhor estruturação da sociedade para o combate às desigualdades, exclusões, injustiças e 

discriminações, considerando a pluralidade social, os diversos tipos de associativismos, 

movimentos sociais, além dos oficialmente estruturados, como os partidos políticos. Esse 

caminho vai ao encontro da concepção cidadã de democracia, segunda a qual os indivíduos 

são considerados cidadãos, com o compartilhamento do poder, lutando contra o domínio das 

forças conservadoras, devendo o poder estar controlado pela comunidade, dividindo 

responsabilidades na construção coletiva da sociedade.
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Esta interpretação de participação vai ao encontro dos ideais de democracia 

defendidos por Santos (2003) e Gadotti (2000), dentre outros estudiosos, que acreditam na 

construção de uma sociedade democrática trilhando-se o caminho da cidadania, que, por sua 

vez, pressupõe a existência de espaços sociais de participação.

A participação deve então ser exercitada com a inclusão dos mais variados 

grupos sociais, como pressuposto básico, promovendo o despertar para a ação coletiva, 

quando os cidadãos se organizam para fazer valer direitos, inclusive o cumprimento de 

determinações legais, e cobrar políticas do poder público, reforçando o processo de cidadania, 

com a inserção das associações comunitárias, organizações profissionais e sindicatos, bem 

como do movimento de mulheres, de portadores de necessidades especiais, dentre outros. 

Nesse sentido, o processo de participação parte do principio de que novas 

relações precisam ser estabelecidas entre o Estado e a sociedade civil, devendo estar presente 

no planejamento, execução e avaliação das políticas implementadas, indo além da 

participação representativa, para uma participação nas decisões, com o compartilhamento do 

poder, em que o individuo tenha um sentimento de pertença, não limitando essa participação a 

esse ou aquele segmento ou classe social, garantindo direitos iguais a todos.

Apoiamo-nos, para embasar esta discussão, nos estudos de Faundez (1993) sobre 

participação, os quais vinculam a educação ao desenvolvimento, entendendo o autor que a 

participação é o meio pelo qual se constrói o conhecimento, ao mesmo tempo que se 

procuram alternativas de mudança da realidade, na direção de que esta participação possibilite

que o processo educacional se efetive de forma criativa, critica, livre e ativa. Nos termos do 

estudioso (1993, p.32):

Participação na criação do conhecimento, de um novo conhecimento, 

participação na determinação das necessidades essenciais da comunidade, 

participação na busca de soluções e, sobretudo na transformação da 

realidade. Participação de todos aqueles que tomam parte no processo de 

educação e desenvolvimento. 

Outros pesquisadores dessa temática concordam que a verdadeira participação 

do povo ainda não se configura de maneira generalizada no cenário brasileiro, constituindo-se
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ainda um desafio o processo de participação, que parte de interesses individuais, no sentido de 

atingir a primazia dos interesses coletivos. Assim compreende Nogueira (1996, p.9):

No mundo moderno, aliás, a participação sem representação não leva a 

lugar nenhum. Quero dizer com isso que vamos ter de encontrar um 

equilíbrio entre a manifestação dos ‘interesses particulares’, que se afirmam 

pela participação, e a construção de ‘interesses gerais’, que se formam pela 

via da política, da representação e do Estado. 

A instituição escolar não se caracteriza como espaço imune à prática da 

participação e, muito menos, ao estabelecimento das relações de poder, isto porque a unidade 

de ensino é locus por excelência do convívio social, e, como afirmou Aristóteles, filósofo 

grego, “o homem é um animal social e político”. O princípio da participação está intrínseco à

democratização das relações de poder, de maneira direta, à medida que possibilita ao povo 

contribuir de forma participativa nos encaminhamentos das ações que dizem respeito a cada 

um, corroborando para que se alcance mais e da melhor forma o atendimento das 

necessidades sociais. Sobre essa discussão o editorial do Jornal “O Povo” (2004, p.6), assim 

se posiciona:

Hoje é possível entender que democracia tornou-se um valor em si mesmo e 

constitui o fulcro central da quarta geração de direitos. Não existe apenas 

uma forma histórica de expressá-la (a representativa ou indireta, como 

querem os EUA, ainda apegados ao defunto Estado Liberal), mas é preciso 

avançar para a democracia semidireta, como transição para a democracia 

direta (dando ao cidadão o direito de intervir na gestão da coisa pública, 

através de plebiscitos, referendos, mandato imperativo e outras formas de 

controle dos dirigentes políticos), dando conseqüência ao Estado Social.

É importante observar que, nesse contexto, a democracia não apenas precisa da 

participação, mas só funciona bem por meio dela, contudo, cada vez mais, de forma 

retrógrada, se utiliza esta categoria no sentido de dominar economicamente os países do 

terceiro mundo. Como percebemos neste editorial, pode acontecer uma falsa utilização do 

termo democracia.

A discussão que tecemos sobre participação nos faz perceber que, apesar de 

existir várias formas de sua manifestação, a saber, a liberal, a autoritária, a revolucionária e a 
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democrática, pretendemos neste trabalho definir o conceito de participação a ser referenciado 

em nossas análises a partir da compreensão de que esta é intimamente relacionada com a 

democracia, e neste viés analítico abordaremos a questão da gestão democrática enquanto 

potencializadora ou não da participação no interior da escola. O tópico seguinte discute a 

instituição pública escolar, enquanto espaço político e social de relações de poder.

2.2  A INSTITUIÇÃO PÚBLICA ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA DE “ESCOLA 

CIDADÃ”

A Escola Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma 

escola de produção comum do saber e da liberdade. É uma escola que vive a 

experiência tensa da democracia.

Paulo Freire

Pensamos que a abordagem da temática da escola pública passa pela questão da 

educação como garantia da cidadania. Para isto necessária se faz a contextualização política, 

econômica e social da sociedade brasileira, partindo-se da década de 1990, como marco 

histórico das transformações dos rumos das políticas educacionais, entendendo que o desenho 

das políticas educacionais vigentes está subordinado à política econômica que a vem 

estruturando de conformidade com o veio capitalista, ainda em curso na nossa sociedade 

(NOGUEIRA ,2001).

A partir da década de 1990, o Brasil aderiu ao modelo de ajuste, já 

implementado por outros países da América Latina, promovendo a liberalização da economia

e a reforma do Estado. O cenário que estava posto, no que diz respeito ao setor econômico,

era de estagnação da produção, alta taxa de desemprego, elevada divida interna e externa e um 

processo inflacionário crônico (PINHEIRO, 1995). A área social se deparava com um 

aumento da pobreza e crescente concentração de renda e as políticas públicas de cunho sociais 

extremamente comprometidas pelo acréscimo constante da dívida interna e externa.

Paralelo a esse cenário interno, o panorama internacional depara-se com a 

ocorrência dos fenômenos da globalização e da regionalização, que concorrem para que os 

Estados nacionais percam autonomia no âmbito de suas políticas econômicas, devendo estar 

alinhados à linha ortodoxa de política econômica, sob pena de sofrerem com a fuga de 
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capitais, direcionando toda a política nacional ao mercado de capitais (NOGUEIRA, 1996). 

Juntamente com a crise econômica, assistiu-se à progressiva redemocratização e abertura 

política, com a proposta de descentralização e maior participação dos sujeitos sociais. Na 

análise de Pinheiro (1995, p.80), “o processo de distensão do regime autoritário, depois 

denominado de abertura democrática, veio acompanhado da progressiva fragilização 

financeira do Estado.”

Esse retrato do Estado nacional, em que transparece a adoção do neoliberalismo 

como forma de orientação política, econômica e social, deparou-se com a necessidade de 

sustentação da democracia e o resgate da divida social, como condição para a eficiência do 

ajuste estrutural, dando ênfase às políticas sociais compensatórias. Nesse sentido, o novo 

Estado que se desenhou procurava minimizar os efeitos destruidores do modelo de ajuste 

econômico, com políticas sociais compensatórias, garantindo, assim, a governabilidade e a 

credibilidade junto ao capital financeiro internacional (PINHEIRO, 1995).

Realçando a edificação do projeto democrático no Brasil o que se constata é um 

processo de alargamento da democracia, que se expressa na criação de espaços públicos e na 

crescente participação da sociedade civil nos procedimentos de discussão e de tomada de 

decisão relacionados com as questões das políticas públicas, no sentido da expansão da 

cidadania e do aprofundamento da democracia, tendo os movimentos sociais empreendido 

papel fundamental. É importante ressaltarmos, também, que, num primeiro momento, com a 

Constituição Federal - CF/1988, se deu o restabelecimento da democracia formal, com 

eleições livres e a reorganização partidária, para em seguida e, concomitantemente, 

promoverem-se ações conjuntas, sociedade civil e Estado, para o aprofundamento 

democrático. Estas ações eram entendidas num contexto em que o princípio central foi o da 

participação da sociedade, num esforço de criação de espaços públicos onde o poder do 

Estado pudesse ser compartilhado.

Assistiu-se paralelamente e, especialmente, à época da eleição de Collor, em 

1989, à implementação do ajuste neoliberal para consecução do projeto de Estado mínimo 

que, gradativa e progressivamente, se exime de seu papel de garantidor de direitos, por meio 

da redução de seus encargos sociais e sua conseqüente transferência para a sociedade civil, 

característica do processo global de adequação das sociedades ao modelo neoliberal 

produzido pelo Consenso de Washington (1989).
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Ocorreu, assim, uma confluência perversa, de um lado, ensejou-se a participação 

como proposta de alargamento democrático e, do outro, se reforçou a proposição neoliberal.  

Como ressalta Dagnino (2003, p.3), “a perversidade estaria colocada, desde logo, no fato de 

que, apontando para direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma 

sociedade civil ativa e propositiva.” Sob este enfoque, o dilema da perversidade se configura à 

medida que se trabalha a participação num campo minado, quando se pode tomar de maneira 

diferenciada termos, hoje, excessivamente utilizados, como participação, cidadania e 

democracia, tanto por aqueles que buscam a ampliação dos espaços de participação da 

sociedade civil para o avanço democrático, como por  aqueles que defendem e se empenham 

para o fortalecimento do Estado mínimo, na perspectiva neoliberal.

Nessa conjuntura, surge um novo paradigma de educação, com a escola 

enquanto espaço democrático, que tem como princípios norteadores a participação e a 

autonomia. Esse processo foi permeado de conflitos, uma vez que esta proposta não se deu de 

forma harmoniosa e consensual, levando em consideração as relações da sociedade civil com 

o Estado, relações extremamente intrínsecas, pois o Estado está dentro da sociedade, é uma 

instância da sociedade, que tem uma expressão própria. Atua como o organizador das relações 

sociais, que, numa sociedade capitalista, organiza relações sociais capitalistas, inerentemente 

contraditórias, impregnadas pelas lutas de classe.

Nessa perspectiva, o processo de democratização da educação, tendo como foco 

a escola, onde os vários atores educacionais interagem, também acontece de forma 

contraditória e conflituosa. A proposta de uma educação para e pela cidadania está vinculada 

à construção da Escola Cidadã, que forma para e pela cidadania, surgindo no período da 

democratização do Estado Brasileiro, caracterizando-se pelo acesso e permanência, pela 

participação na gestão e escolha democrática dos dirigentes educacionais. Vale ressaltar, aqui, 

a necessidade de retomar o aprofundamento teórico de algumas categorias, já explicitadas 

neste capítulo, tais como: democracia, cidadania, participação e educação, pressupondo-se 

que estes termos mantêm entre si uma estreita relação e foram selecionados porque são, sob a

nossa perspectiva, elementos centrais na origem e na consolidação do projeto participativo, 

que, por sua vez, recria e estabelece novas relações de poder.
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O termo cidadania nos remete à condição de indivíduo, enquanto sujeito 

histórico, inserido em determinado contexto social, em convivência e interação com outros 

sujeitos, e ainda com consciência de direitos e deveres e exercício da democracia Gadotti 

(2000), entendo-se por direitos: direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. De um lado,

existe uma concepção consumista de cidadania e, de outro, uma concepção plena, que se 

manifesta na mobilização da sociedade para a conquista de novos direitos e na participação 

direta da população na gestão da vida pública, possibilitando a construção de uma democracia 

participativa, superando os estreitos limites da democracia puramente representativa. É com 

este conceito que vamos analisar o nosso objeto, fruto dessa investigação.

Cortina (1997) reforça o pensamento de Gadotti, indicando que existem 

dimensões complementares para uma cidadania plena, quais sejam: cidadania política, 

cidadania social, cidadania econômica, cidadania civil e cidadania intelectual. 

Paulo Freire (1997, p.66) entende cidadania estreitamente associada à 

autonomia. Para ele, “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético 

e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” E, tendo em vista a relação 

intrínseca entre democracia e cidadania, Morin (2000, p.108) afirma:

[...]  a democracia é um sistema complexo de organização e de civilização 

políticas que nutre e se nutre da autonomia de espírito dos indivíduos, da 

sua liberdade de opinião e de expressão, do seu civismo, que nutre e se 

nutre do ideal Liberdade/Igualdade/Fraternidade, o qual comporta uma 

conflituosidade criadora entre estes três termos inseparáveis. (Grifo nosso)

Chamamos a atenção para a questão da autonomia, posto que esta se constitui 

ponto de partida para a liberdade de participação, uma vez que sem a independência de 

exercício político por parte dos indivíduos fica pouco fácil garantir o partilhamento do poder 

necessário a uma gestão democrática, o respeito às opiniões divergentes como condição para 

tolerância às diferentes manifestações de interesses, e finalmente, a prática da cidadania diária 

que acontece por intermédio da participação democrática.

A proposta da Escola Cidadã caminha nesta direção, que, na definição de Paulo 

Freire, é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção comum 
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do saber e da liberdade. É uma escola que vive a experiência tensa da democracia. Essa escola 

está inserida num cenário histórico social. Mencionamos, anteriormente, que a década de 

1990 foi marcada pelo processo de democratização do Estado Brasileiro, abrindo espaço para 

uma educação voltada para a transformação social, na perspectiva de uma educação para a 

cidadania, que nasceu do espírito inovador de muitos educadores e de governos democráticos, 

tentando resolver o problema histórico de oferecer uma escola de qualidade para todos. Uma 

nova qualidade, baseada na cidadania, constituindo-se a Escola Cidadã na expressão de uma 

educação para a cidadania, sendo uma alternativa para a construção de uma sociedade 

sustentável.

Assim sendo, numa perspectiva de participação e democratização, as escolas 

devem ter seus próprios projetos para a conquista da qualidade do ensino, intrinsecamente 

relacionados com o projeto de sociedade que queremos construir, com a participação de todos 

os segmentos da escola, que conhecem de perto a comunidade, suas peculiaridades étnicas, 

raciais e culturais.

A concepção de escola abordada nesse estudo tem suas raízes no movimento de 

educação popular comunitária, traduzida pela expressão “escola pública popular”. Essa escola 

teve como concepção inicial uma escola estatal quanto ao financiamento; comunitária e 

democrática quanto à gestão e pública quanto à destinação. Mas foi sendo reinventada pela 

prática ao longo de mais uma década, respeitando sempre a característica central da formação 

para a cidadania (GADOTTI, 2000). Esse projeto traz na sua concepção o gerenciamento co-

responsável da escola entre o poder público, a escola e a comunidade, num verdadeiro regime 

de colaboração, respeitando as características histórico-culturais da região, os ritmos e as 

conjunturas específicas. Os princípios norteadores dessa concepção dão condições para o

surgimento de uma nova cidadania, criadora de espaços de organização da sociedade para a 

defesa de direitos representados na Gestão Democrática, Comunicação Direta com a 

comunidade e a Autonomia da escola. Nesse prisma, a sociedade necessita participar da 

formulação de políticas públicas de forma concreta, no sentido de transformar, inclusive, e 

necessariamente, a concepção de Estado, para um novo Estado radicalmente democrático, 

abrindo, conseqüentemente, espaço para a mudança da escola.

As experiências de democratização e descentralização da gestão da escola 

pública que tem se desenvolvido no Brasil, têm conjugado vários processos de participação, 
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como a eleição direta para dirigente escolar, a formação de Conselhos Escolares, com 

representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, sendo eleitos por 

seus pares, atuando em decisões referentes a aspectos administrativos, financeiros e 

pedagógicos. Estes são processos determinantes na democratização da gestão, na formação 

para a cidadania e na melhoria da qualidade do ensino da escola pública. 

O projeto de escola democrática que vem sendo desenvolvido desde o início dos 

anos 90, dentre muitos desafios, tem enfrentado a descontinuidade administrativa dos 

governos municipais, necessitando assim do fortalecimento da autonomia da escola e do 

projeto político-pedagógico. As experiências dessa escola baseiam-se nos princípios 

defendidos por Paulo Freire, fundadas em relações eminentemente democráticas, a saber: 1. 

partir das necessidades dos alunos; 2. instituir uma relação dialógica professor-aluno; 3. 

considerar a educação como produção e não como transmissão e acumulação de 

conhecimentos; 4. educar para a liberdade e para a autonomia; 5. dar ênfase às condições 

gnosiológicas da prática educativa; 6. defender a educação como um ato de diálogo no 

descobrimento rigoroso, porém por sua vez, imaginativo, da razão de ser das coisas; 7. a 

noção de uma ciência aberta às necessidades populares; e 8. o planejamento comunitário e 

participativo (GADOTTI,  2000).

Muitas são as vivências desenvolvidas no Brasil, na perspectiva de uma escola 

para e pela cidadania. Ressalte-se, entretanto, que sua concepção e prática devem estar 

claramente vinculadas a um processo democrático que se realiza a partir da participação de 

seus atores, de maneira descentralizada e autônoma, conduzindo para a construção da 

cidadania. Nessa perspectiva, a construção da escola democrática no Ceará foi fruto de várias 

experiências espalhadas no Brasil. Dentre outras, podemos citar as experiências de São Paulo 

e Minas. No entanto é importante destacar que esse processo foi compreendido a partir de 

uma concepção de escola na qual todos são considerados aprendizes, professores e alunos, 

devendo o professor comportar-se como um orientador, um facilitador, um condutor do 

processo de aprender, tendo como foco central a formação do cidadão, considerando o aluno 

co-participante desse processo. O outro lado determinante desse processo é o diretor, que não 

mais se limita às atividades burocráticas, mas que tem um papel de liderança positiva no 

cotidiano da escola, incentivando e facilitando a partilha do poder.
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A escola inserida nesse quadro é uma instância de participação e democratização 

das relações de poder que tem em conta: primeiro, um espaço de atuação mais abrangente e, 

segundo, a que projeto político de sociedade está atendendo, tendo em vista que a sociedade 

civil brasileira vem desenvolvendo um projeto democratizante, fundado na ampliação da 

cidadania e na participação de seu povo, com a criação de novas instituições que abriguem 

seus princípios, como os Conselhos Gestores, os Orçamentos Participativos, inclusive, nos 

centros de educação formal, tendo sido criados nas escolas, referindo-nos especificamente ao 

Ceará, os Conselhos Escolares e os Núcleos Gestores, bem como a dinamização e 

revitalização dos Grêmios Estudantis, como premissas para democratizar as relações de poder 

no seu interior. 

Pretende-se, assim, que as oportunidades e os espaços ofertados ou conquistados 

sejam aproveitados, sem perder de vista que existe um outro projeto de sociedade gestado no 

interior da classe dominante, do qual fazem parte os interesses conservadores. Dagnino (2003) 

explicita esta situação, quando diz que se deve ter em conta a “confluência perversa”, como já 

citada, fazendo com que, muitas vezes, não percebamos as distinções e divergências 

existentes entre os dois projetos, à medida que se utilizam de vocabulário comum e de 

estratégias e mecanismos institucionais similares, embora com finalidades diferenciadas.

No próximo tópico, propomos-nos a elucidar pontos referentes ao gerenciamento 

da educação, especialmente, a gestão da escola pública na perspectiva do processo de 

democratização que, ao longo da última década do século passado e o início deste, vem se 

construindo dentro do que até aqui foi exposto sobre democracia, participação, educação e 

cidadania.

2.3  ASPECTOS GLOBAIS DA POLÍTICA DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 

ESCOLAR

Melhorar a qualidade da educação vai muito além da promoção de reformas 

curriculares, implica, antes de tudo, criar novas formas de organização do 

trabalho na escola, que não apenas se contraponham às formas 

contemporâneas de organização e exercício do poder, mas que constituam 

alternativas práticas possíveis de se desenvolverem e de se generalizarem, 
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pautadas não pelas hierarquias de comando, mas por laços de solidariedade, 

que consubstanciam formas coletivas de trabalho, instituindo uma lógica 

inovadora no âmbito das relações sociais. 

Lúcia Bruno

Os países latino-americanos, ressaltando o Brasil, ao longo da última década do 

século passado e o início deste, vêm atravessando diversas mudanças que se efetivaram não só 

no contexto econômico, mas também no social, político, cultural e, especialmente, na área 

educacional, foco do nosso estudo. Estas mudanças configuraram o final do século XX, 

marcaram o início do século XXI e esboçaram as trilhas do caminho que se impõe a todos 

como desafios. Uma dessas mudanças diz respeito ao gerenciamento das instituições públicas, 

imprimindo-lhe novo enfoque sobre gestão.

Deste modo, neste item, procuramos analisar os caminhos encontrados para o 

redirecionamento e a difusão da gestão democrática do sistema educacional, destacando 

importância aos processos de descentralização, objetivando democratizar a participação nas 

decisões quanto aos fins educativos, daqueles que mais de perto estão envolvidos com o fazer 

educativo, ou seja, a participação da comunidade escolar, tanto na elaboração de programas e 

projetos educacionais, como na otimização dos recursos e na agilidade do fluxo burocrático.

Entendemos que comunidade corresponde ao conjunto de pessoas que estão 

unidas com o mesmo objetivo, trabalham para alcançar os mesmos fins, sem a anulação das 

diferenças. Werneck (2001, p.212) diz: “a sua característica fundamental é exatamente a idéia 

de união sem a especificação de suas razões ou objetivos.”

Neste sentido, tentamos abordar o tema da gestão democrática educacional do 

Brasil a partir de uma sucinta análise do sistema sociopolítico e econômico em vigor, do que 

estabelece a Constituição Federal de 1988, da ingerência dos organismos internacionais, como 

o Banco Mundial, da implantação do processo de descentralização como mecanismo de 

democratização da gestão e, por fim, o foco da democratização com a inserção da participação 

na gestão da instituição escolar pública.
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A partir dos anos de 1970 até a atualidade, destacaram-se alguns aspectos 

característicos da reorganização capitalista, que se inter-relacionam e proporcionam 

conseqüências de significativa abrangência: a globalização da economia, a 

transnacionalização das estruturas de poder e a reestruturação produtiva (BRUNO, 1997). A 

globalização da economia caracteriza-se como um processo que abrange aspectos das 

finanças, na perspectiva da internacionalização do capital, num mundo novo, gigantesco, com 

superpotências econômicas ultrapassando as fronteiras nacionais, articulando processos 

produtivos internos com processo externos, sem com isso proporcionar um desenvolvimento 

equânime. Podemos, assim, perceber a relação de interdependência existente entre capitalismo 

e globalização. 

A internacionalização do capital deu-se de forma mais acelerada a partir da 

Segunda Guerra Mundial, com a expansão das empresas multinacionais, especialmente 

aquelas de caráter financista, de origem norte-americana, que, como acentua Bruno (1997, 

p.16), “foram elas que primeiramente começaram a estreitar todo o mundo numa nova teia de 

relações.” No período entre o pós-guerra e os anos de 1970, o processo de internacionalização 

do capital que se configurou possibilitou a existência da regulação macroeconômica feita por 

poderes políticos nacionais e plurinacionais.  Essa característica não se observa após este 

período, quando prevalece uma nova forma de intervenção nos governos que passa a 

desgastar o poder dos países, agravando-se de forma diferenciada e mais excludente a 

concentração de capital, quando as empresas de grande porte não levam em conta o papel do 

Estado, sobrepondo-se a este nos relacionamentos econômicos.

No quadro que se desenhou nas duas últimas décadas do século passado, 

persistindo nos dias atuais, tem-se a transformação de empresas “multinacionais em 

transnacionais”12, processo esse acelerado pelo avanço das tecnologias da informação e de 

telecomunicações. Essas novas empresas de tamanho global atuam ininterruptamente, ao 

longo de todo o dia, atingindo todos os locais do globo terrestre que lhe são necessários. 

Acrescente-se, ainda, que nesse novo desenho os países perderam, na maioria das vezes, a 

condição de administrarem suas economias e, também, de proporcionarem estabilidade 

econômica aos seus cidadãos, coordenando a oferta de emprego, a proteção ambiental, dentre 

                                                
12 Entendam-se empresas multinacionais aquelas que atuam em várias economias nacionais simultaneamente. E 
transnacionais são aquelas que transcendem as fronteiras dos Estados-Nações, não inter-relaciona Nações e atua 
numa estrutura sistêmica ( Bruno, 1997).
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outras, estando dependentes das condições estabelecidas por conglomerados transnacionais, 

que atuam em cada país de conformidade com a rentabilidade que oferece ao capital. 

Observa-se, assim, que está fora desse jogo a promoção de condições sociais melhores para 

seus cidadãos e, contribuindo para o acirramento da exclusão social, principalmente nos 

países denominados do terceiro mundo. Bruno (1997, p.20-21) assim posiciona-se:

A integração das várias economias numa estrutura global não implica em 

homogeneização das condições econômicas e sociais existentes em cada 

uma delas. Antes, o que ocorre é a reprodução generalizada das 

desigualdades em escala mundial. Isto porque a divisão internacional do 

trabalho foi profundamente alterada e o que se observa é que esta integração 

não se dá em termos de nações, mas de setores da economia. Isto é, existem 

níveis distintos de produtividade, de capacidade de inovação, de formas de 

exploração do trabalho, estabelecidos mundialmente, nos quais os diferentes 

setores de uma mesma economia nacional se integram. Em termos de 

países, o que se observa é que em alguns deles predominam os setores mais 

dinâmicos e produtivos, enquanto em outros predominam os mais 

tradicionais, menos produtivos e com baixa capacitação tecnológica, 

prevalecendo as formas de exploração do trabalho calcadas nos mecanismos 

da mais-valia absoluta, em suas formas mais cruéis. 

Nessa conjuntura, o que se estabelece é um processo de exclusão acentuado, não 

só de Nações, mas dentro dos países, de regiões inteiras e dos próprios cidadãos, no que diz 

respeito aos seus direitos, privando-os, na maioria das vezes, de usufruírem as riquezas 

geradas, uma vez que estas se revertem para os países mais ricos e dominantes, e internamente 

para aqueles detentores do poder.

No que diz respeito às relações de poder, o que se constata a esse tempo é a 

migração do poder político decisório do Estado para as empresas transnacionais, ou seja, uma 

estrutura de poder supranacional, que está acima e à revelia do Estado-Nação, provocando o 

esvaziamento de seus poderes e atribuições, e, ao mesmo tempo, restringindo sua capacidade 

de ação e seu esfacelamento através de privatizações e cooptação de seus órgãos. Na 

concepção de Bernardo (1991), surge o assim chamado “Estado Amplo”, com a instituição 

não jurídica, ou seja, legal do neocorporativismo informal.
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O novo modelo, também, resguardado pela não legalidade do poder de que as 

empresas transnacionais estão investidas, que por sua vez não são visíveis, divulga a idéia da 

democracia participativa, tendo em vista a mudança das formas de hierarquia, que lhe dão 

uma aparência de relacionamentos mais democráticos. Esta concepção democrática se 

desenvolve a partir de mecanismos políticos do neocorporativismo, dentre outros, eleições 

diretas, projetos de origem comunitária, descentralização das tarefas do Estado, minimizando 

suas obrigações e gastos com as populações mais carentes. Sendo assim estabelecida a 

democracia participativa, aqueles agentes da comunidade que propõem e executam projetos, o 

fazem legitimando o poder do “Estado Amplo”, embasados em novas práticas de motivação, 

cooperação e integração.

O gerenciamento das instituições públicas, dentre elas, a escola, passa a ser um 

trabalho de controle da ação coletiva, já que se defende e se propaga uma gestão realizada de 

forma coletiva, administrando, principalmente, as inter-relações existentes entre os vários 

níveis da instituição. Na verdade, o poder se processa de forma vertical, mas sem a forma 

piramidal, e sim no formato de esferas articuladas, com a perda da autoridade pessoal, 

substituída pelo poder do conjunto dos gestores. Nesse sentido, o poder está diluído, 

caracterizado por uma pluralidade de chefias em substituição ao modelo monocrático, no qual

um só decidia e os outros obedeciam. 

A proposta é de constituição de diversos centros de autoridade em equilíbrio e 

controle mútuo. Na atualidade, as empresas e instituições, de um modo geral, estão 

organizadas de forma descentralizada em núcleos menores conectados ao órgão central, 

recebendo deste insumos – orientações e recursos para um gerenciamento mais autônomo, 

embora, se possa falar, como afirma Bruno (1997, p.38), “[...]de uma participação controlada 

e de uma autonomia meramente operacional, onde não há participação nas instâncias 

decisórias.”

Com base no que está posto, a escola como agente formador de recursos 

humanos, da capacidade de trabalho, também, vem se modificando, se reestruturando, no 

sentido de redimensionar sua estrutura burocrática e centralizada, conferindo-lhe um novo 

desenho, de instituição descentralizada, que recebe do sistema mais amplo recursos 

financeiras e diretrizes gerais norteadoras da organização escolar, possibilitando flexibilização 

e adaptações às condições da comunidade na qual está inserida. É importante ressaltar que o 
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monitoramento e acompanhamento das escolas se dá através do órgão central do sistema, que 

procede a uma avaliação tendo por base, principalmente, os resultados educacionais, ao 

mesmo tempo em que transfere mais poder de decisão, a ser compartilhado com todos aqueles 

responsáveis pelo desenvolvimento das ações educativas. Como diz Bruno (1997, p.40), 

referindo-se à questão da participação:

No âmbito interno das escolas, é fundamental promover formas consensuais 

de tomada de decisões, o que implica a participação dos sujeitos envolvidos, 

como medida de prevenção de conflitos e resistências que possam obstruir a 

implementação das medidas consideradas necessárias.

O processo de globalização que trouxe outra forma de estrutura organizacional, 

com a descentralização operacional, aos núcleos localizados das instituições e empresas, na 

verdade, trata de adaptações necessárias à preservação do sistema capitalista objetivando 

minimizar custos e maximizar resultados, com foco na melhoria do processo e não do

produto. No caso da instituição escolar, o que se tem constatado é um investimento, 

preponderante, nas instalações físicas e equipamentos, negligenciando a capacitação dos 

professores. Atenta a estas questões, Bruno (1997, p.42) afirma: 

[...] o Brasil não faz mais do que seguir as recomendações do Banco 

Mundial, que propõe que os investimentos em educação privilegiem 

sobretudo os meios físicos e os equipamentos, em detrimento do 

professor[...] Resta saber, como é possível melhorar a qualidade do ensino 

público, sem investimentos na qualificação permanente de professores e 

demais profissionais da educação. 

A execução das políticas educacionais no Brasil, nos últimos 10 anos, tem se 

guiado pelas orientações dos organismos transnacionais, a exemplo do Banco Mundial, 

pontuando e privilegiando atividades e regiões em detrimento das demais, com a finalidade de 

atender exigências do mercado globalizado. Essa situação nos conduz para o agravamento do 

processo de exclusão, que, cada vez mais, tem se acentuado. Destaque se dê, nesse caso, às 

orientações de organismos financiadores de projetos educacionais, que privilegiam

investimentos nas séries iniciais da educação básica, propiciando formação mínima do 

trabalhador que, propositadamente, terá sua inserção no mercado informal.
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A promulgação de nossa atual constituição, ao final da penúltima década do 

século passado, traz no capítulo III, seção I, as orientações no que diz respeito à educação. O 

Art. 205 trata da promoção do ensino pelo Estado e a família, com a colaboração da 

sociedade, destacando-se aí insinuações a respeito da participação da sociedade, como forma 

também, de dividir responsabilidades. O Art. 206, inciso VI, esboça o princípio da gestão 

democrática do ensino público. Mais uma vez, se constata o reforço, a participação, tendo em 

vista que uma administração nos moldes democráticos pressupõe a participação daqueles 

responsáveis pela execução, bem como daqueles que direta ou indiretamente serão 

beneficiados com a educação.

O Art. 211 e seus parágrafos tratam da divisão de responsabilidades quanto à

oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Extraímos do texto 

constitucional o entendimento do reforço da divisão de responsabilidades, numa promoção 

legal da descentralização do ensino para as esferas que mais próximas estão da sociedade. O 

que se vem observando é a transferência de responsabilidades, sem que sejam modificadas as 

formas de arrecadação de tributos e, mesmo com a criação do FUNDEF, que veio na 

perspectiva de tornar a distribuição de recursos mais eqüitativa, na verdade eximiu a União da 

responsabilidade com o ensino fundamental, posicionando-se como ente federado que tem a 

obrigação de repassar recursos, fiscalizar, avaliar e normatizar. 

No Brasil inteiro, o que se constata é a efetivação da municipalização do ensino 

fundamental, em maior ou menor grau, criando muitas vezes situações de dificuldades para 

muitos municípios. Como afirma Oliveira (1997, p.181), “a proposta de municipalização do 

ensino constitui alternativa antidemocrática e excludente. E mais, há casos notórios de divisão 

de responsabilidades desiguais e irracionais entre estados e municípios”. Esta parece ser a 

proposta de democratização da gestão do ensino do projeto neoliberal.

Esse projeto neoliberal vem sendo reforçado pelas estratégias usadas pelo Banco 

Mundial nos projetos que financia, no âmbito das políticas públicas, numa perspectiva de 

atuação política, monitorando o processo de ajuste estrutural junto aos países membros, no 

sentido de proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento do processo de 

globalização do capital, com o objetivo de minimizar o fosso existente entre as condições 

educacionais dos mais pobres, verificando-se aí uma disparidade entre as regiões do país, e 

aqueles fora da faixa de pobreza. Direciona sua atuação sugerindo reformas educacionais nos 
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diferentes níveis de ensino, mas, principalmente, para o fortalecimento do ensino primário e 

garantia da universalização do acesso à educação. 

O desenvolvimento desta proposta utiliza uma outra estratégia, referente à

priorização de aplicação dos recursos, privilegiando materiais didáticos, o aprimoramento das 

bibliotecas, a produção de livros-texto, a distribuição de livros, com o devido treinamento do 

professor para melhor utilização destes materiais. Nesta última década, 1990, essa tem sido a 

postura do Banco Mundial que, tendo participado com atuação central na organização da 

“Conferência Mundial de Educação para Todos”, realizada na Tailândia em 1990 e, 

posteriormente na “Conferência de Nova Delhi”, em 1993, propôs diretrizes que foram 

incorporadas no Plano Decenal Brasileiro para Educação.

Outro aspecto que merece nossa atenção nas reformas educacionais que vêm se 

processando, nos últimos anos, é a primazia dada ao ensino primário, já que proporciona 

retorno econômico, como afirma Fonseca (1997, p. 59): “[...] na ótica do Banco, o retorno 

econômico constitui o principal indicador da qualidade da educação”. A idéia defendida é a de 

universalização da oferta educacional de nível primário, com prioridade para a utilização dos 

recursos, propondo, inclusive, que os outros níveis sejam transferidos para o setor privado, 

denotando posicionamentos antagônicos, como educação para todos e seletividade.

Diante de todas essas transformações expressas, a partir do desenvolvimento da 

dinâmica de globalização e do neoliberalismo no contexto mundial, nacional e estadual, é 

importante discutir como a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará inseriu-se 

nessa nova configuração. As principais transformações processadas foram no sentido de 

acompanhar as mudanças gerais. Para tanto, o governo promoveu uma reforma educacional 

cujas políticas públicas se manifestavam no Programa “Todos pela Educação de Qualidade 

para Todos” (1995-2002).

Em sua política educacional o destaque ficou em torno da administração 

educacional com a implantação da gestão democrática. Para a SEDUC, foram registrados os 

seguintes avanços (CEARÁ, 2001, p.172-173): universalização do ensino; promoção do 

acesso; redução do índice de abandono escolar no ensino fundamental; implantação do maior 

programa de regularização do fluxo escolar; expansão da educação de jovens e adultos; 

promoção da inclusão de crianças com necessidades educativas especiais; municipalização do 
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ensino; estadualização do ensino médio; democratização da escola pública com a implantação 

dos Conselhos Escolares, revitalização dos Grêmios Estudantis e realização de eleição de 

diretores; implantação e consolidação de três sistemas de gestão escolar   Sistema 

Permanente de Avaliação Educacional do Ceará (SPAECE), Sistema Integrado de Gestão 

Educacional (SIGE), e Sistema de Acompanhamento Pedagógico (SAP); negociação e 

aprovação do empréstimo de U$ 90 milhões com o Banco Mundial; descentralização da 

gestão com a criação dos 21 Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação; 

escolarização da merenda; e desenvolvimento de parcerias com organizações governamentais 

e não-governamentais.

Percebemos que a lista de avanços é extensa, contudo o foco da nossa pesquisa 

não é analisar se os avanços mencionados acima foram concretizados ou não, até porque é um 

trabalho de grande monta e que requer um aprofundamento considerável. Entretanto, 

selecionamos dessa listagem aqueles que estão mais diretamente relacionados com a nossa 

temática: democratização da escola pública com a implantação dos Conselhos Escolares, 

revitalização dos Grêmios Estudantis, realização de eleição de diretores e a descentralização 

da gestão com a criação dos 21 Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação.

A política de gestão democrática nos interessa, em especial, porque se propunha 

a garantir a participação da comunidade nos destinos da escola, através de forte mobilização.

Segundo o ex-secretário da Educação Básica, Naspolini (2001), “a mobilização de todos os 

setores da sociedade cearense pela democratização do acesso à educação foi construída sobre 

os princípios da participação social em seminários regionais sobre a gestão democrática e a 

municipalização do ensino [...]”.

 Quanto à política de descentralização implantada com a criação dos Centros 

Regionais de Desenvolvimento da Educação nos interessa por seu caráter de partilhamento de 

poder. Em verdade, não vamos nos aprofundar com relação a política de descentralização, 

mas não podemos nos furtar a discorrer um pouco sobre este processo, posto que assim 

entende o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária -

CENPEC(2001): “Na análise das potencialidades e restrições a serem enfrentadas e na 

definição de princípios e práticas, as palavras-chave são: sustentabilidade, visão de longo 

prazo, participação e parceria, descentralização [...]”.
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Assim sendo, buscamos neste trabalho dar conta das questões envolvendo a 

participação a partir da implantação da gestão democrática no interior da escola cearense. 

Transversalmente, vamos trabalhar com categorias importantes que dizem respeito à

democracia, à cidadania e à introdução da sociedade nos debates e decisões políticas, 

atentando para o que está exposto no Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995-1998 

(1995, p.6):

O objetivo é caminhar em direção a uma sociedade mais democrática e 

pluralista, em que o atraso político, o clientelismo, o paternalismo, o 

corporativismo e a corrupção tenham sido completamente superados pelo 

amadurecimento político, por regras de convivência aceitas por todos, pela 

parceria entre Governo e sociedade, pela ampla participação no processo 

político e no planejamento, pela transparência e pela impessoalidade nas 

políticas públicas.

Percebemos que as políticas públicas, num sentido geral, foram caracterizadas 

pelos princípios da democracia, da cidadania, da participação, da transparência, do diálogo 

voltados para a construção de uma nova sociedade cearense. Salvo engano, é o que deixa 

entender o Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995-1998, quando enfatiza a necessidade 

da participação no processo político. Sabemos que a escola pública foi literalmente invadida 

por esses princípios, através das eleições diretas e da implantação dos organismos colegiados, 

por isso o nosso interesse em averiguar como realmente deu-se esse processo, quais os 

caminhos e descaminhos dessa política e seus reflexos no âmbito escolar. Para tanto,

percorremos teoricamente a fundamentação conceitual dessas categorias e elaboramos uma 

construção contextual da década de 1990, por meio da inserção da globalização e do 

neoliberalismo na realidade socioeconômica brasileira e cearense.

Com base nas discussões teóricas empreendidas neste tópico, adentramos o 

próximo capítulo com a discussão a respeito do processo empreendido desde 1995 – eleições 

diretas para diretores das escolas públicas do Estado do Ceará – instrumento, tomado nesta 

pesquisa, como embasador da efetivação da participação, enquanto princípio de uma gestão 

democrática, procurando destacar o que até então se vem discutindo sobre os procedimentos 

de escolha dos dirigentes escolares, trazendo para o debate, estudiosos no assunto, tais como 
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Hora (2004); Oliveira (1997); Paro (1996); Vieira et al (2001), no sentido de potencializar um 

olhar reflexivo sobre o nosso objeto de estudo.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 33

EELLEEIIÇÇÃÃOO DDEE DDIIRREETTOORREESS DDAASS EESSCCOOLLAASS PPÚÚBBLLIICCAASS

EESSTTAADDUUAAIISS:: UUMMAA PPRROOPPOOSSTTAA DDEE MMUUDDAANNÇÇAA??
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3.1 O PROCESSO DE SELEÇÃO E ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS

A maior parte dos estudos e pesquisas realizados nas duas últimas décadas em 

torno do gerenciamento da educação e, em especial, da gestão escolar direciona para ênfase e 

defesa das eleições diretas para diretores escolares, tendo em vista ser esse um processo mais 

transparente, que oportuniza a participação dos envolvidos no fazer escolar, possibilitando a 

escolha de pessoas mais comprometidas com a transformação do ensino rumo a uma maior e 

melhor qualidade, reduzindo, por sua vez, a prática clientelista, que só dá conta dos interesses 

políticos – partidários. Paro (1996, p.15) assinala que, “o clientelismo, como prática de 

relação de dependência e de troca de favores entre pessoas e grupos sociais, embora 

característica de sociedades pré-modernas, não deixa de estar presente também nas sociedades 

contemporâneas”. Martin Droulers (1989) ressalta a existência de um “clientelismo moderno” 

que se caracteriza pela troca de dependência política, em que os indivíduos necessitam de 

intermediários para ter acesso aos recursos e serviços do Estado.

No estado do Ceará, a escolha dos diretores para as escolas públicas estaduais se 

dá hoje de forma mais democrática, através de processo eletivo, atingindo-se, assim, o sonho 

daqueles que almejam maior participação. Entretanto, algumas questões ainda necessitam ser 

aprofundadas, principalmente no que diz respeito às relações que estão estabelecidas no 

interior da escola, tendo em vista que já estamos no terceiro mandato de diretores eleitos e 

necessário se faz averiguar como estão se processando as práticas de poder e participação.

Alguns obstáculos se apresentam como inibidores da participação dos vários 

segmentos da comunidade escolar na gestão da escola pública, dentre eles, como ressalta Paro 

(1996), “os condicionantes institucionais” que se verificam na maneira como se dão as 

relações no interior da escola e que papel desempenha o diretor na distribuição do poder e 

autoridade. Uma das possibilidades de tornar efetiva a participação dos beneficiários do 

sucesso da escola está na forma como o seu dirigente é escolhido. Podemos observar uma 

avaliação positiva do processo de eleição das escolas públicas estaduais do Ceará na fala do 

professor entrevistado da EEFM São Caetano, quando diz: 
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A eleição é importante, garantir a eleição é importante, ter processo de 

eleição é fundamental porque a pessoa vai com mais responsabilidade, 

apresenta um projeto político pedagógico à comunidade e assim, depois de 

eleita, ela tem que dar continuidade aquele projeto ou moldar ao modo da 

comunidade. 

Há, de fato, um consenso quanto à necessidade de assegurar a democratização da 

gestão via eleições. A ex-secretária de educação básica em artigo ao jornal O Povo enfatiza 

que assim entende o representante do Poder público cearense13: “O governador Lúcio 

Alcântara optou por dar continuidade à iniciativa por entender que esta vinha contribuindo 

para implementar um modelo fecundo de gestão escolar, fortemente apoiado na liderança dos 

diretores”.

Quanto às diversas formas de indicação para o cargo de diretor das escolas 

públicas, trazemos os estudos de Paro (1996) que assinala três procedimentos comumente 

usados para a escolha de diretores escolares, destacando as seguintes formas: nomeação, 

quando o diretor é indicado pelo Poder Executivo; concurso, modalidade que procura medir 

por meio de exames técnicos a capacidade dos candidatos ao cargo de dirigente escolar; e 

eleição, o diretor é eleito por votos dos segmentos que compõem a comunidade escolar, sendo 

esta a modalidade defendida pelo movimento docente. Na história da administração escolar 

cearense, como acontece em outras unidades da federação, identifica-se a existência das 

diversas formas quando se trata da escolha de diretor escolar. Destacamos, ainda, as formas 

mistas que consistem na adoção de duas ou mais modalidades de escolha articuladas ou pela 

combinação de critérios mistos de seleção.

Ressaltamos, entretanto, que os meios utilizados para a escolha dos gestores 

escolares não definem nem o tipo, nem a qualidade da gestão, mas com certeza têm influência 

significativa, à medida que podem impulsionar ou não a formação de cidadãos participantes 

da vida na escola. A fala de um pai de aluno da EEFM São Paulo demonstra essa influência 

quando dá opinião sobre o processo eleitoral, afirmando que:

Uma escola tem que ter a opinião do pai, de um serviçal que faz qualquer 

tipo de trabalho. Todo mundo é importante para o desenvolvimento da 

                                                
13 Artigo Publicado em 28/01/2005.
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comunidade, da criança que ali estuda. Eu sempre defendi isso e defendo até 

hoje, eu vejo com muito bons olhos, graças a meu bom Deus, esse processo 

democrático hoje nas escolas. 

Analisando melhor tal fala, percebemos que o processo democrático de escolha 

de diretor é uma saída viável. Na verdade, acompanhando a forma de ocupação do cargo de 

diretor, é importante enfatizar os processos de tomada de decisão na escola por meio do 

envolvimento constante dos membros da comunidade local e escolar. Vale destacar que as 

pesquisas já realizadas, abordando o tema da gestão escolar, têm demonstrado que as unidades 

escolares que apresentam melhor desempenho são aquelas cujo diretor é mobilizador, com 

poder de liderança, aberto às mudanças, e incentiva a participação de todos os segmentos 

escolares.

Por acreditarmos e defendermos que a democratização da gestão escolar exige

uma escolha democrática e participativa de seu dirigente maior, através do processo de 

eleições diretas, em que os diversos segmentos tenham vez e voto, afirmamos também que a 

democracia e a participação são faces da mesma moeda. Assim sendo, a SEDUC, por meio da 

política educacional da gestão democrática, instaurou novos processos de gerenciamento da 

escola pública, uma vez que entre um extremo e outro, aplicou-se uma alternativa que tentava 

dar conta parcial, digamos assim, do clientelismo. Há de se convir que a nomeação não 

respeita o direito equânime de oportunidades, bem como priva a comunidade escolar do 

exercício da participação, requisito necessário à vivência da cidadania. Hoje, cremos e 

esperamos não sofrermos retrocessos, mas sim avanços no sentido de cada vez mais 

consolidar o processo de eleições para diretores escolares, na perspectiva da participação 

cidadã e democratização da gestão escolar. A nosso ver, a nomeação pura e simples por 

qualquer ente político investido de poder e autoridade, hoje se apresenta como um processo 

com mínimas possibilidades de retorno, tendo em vista que implica em mudanças de caráter 

estruturais.

Na pesquisa realizada, aplicamos um questionário (Anexo I) nas duas escolas 

que se constituíram locus da investigação, com alunos, professores, funcionários e membros 

do Núcleo Gestor (NG). Com este questionário tivemos a intenção de averiguar a percepção 

dos diversos segmentos quanto às questões relativas às eleições de diretores, com itens que 

abordam a importância que a comunidade escolar atribui às eleições e a continuidade do 
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processo; a melhoria e autonomia na escola; a participação desses segmentos; e as relações 

que envolvem o NG e a comunidade escolar e a questão da democracia na perspectiva dos 

atores implicados.

Assim, ao realizarmos a leitura do quadro 01, percebemos que quanto às

perguntas que procuram dar conta das questões acerca da importância e da continuidade das 

eleições, a maioria dos pesquisados foi unânime em afirmar que sim. A visão da comunidade 

escolar converge com uma parcela significativa da comunidade acadêmica, que entende serem 

as eleições diretas uma forma positiva de escolha para o cargo de direção das escolas 

públicas, seja porque viabiliza a democratização das relações entre os diversos segmentos 

escolares, ou por proporcionar um maior controle social das políticas educacionais (PARO, 

1996; VIEIRA, 2001; HORA, 2004).

QUADRO 01 – RESULTADO GERAL NAS EEFM SÃO PAULO E EEFM SÃO 

CAETANO

Itens Sim Não N.R Total

1- Você é a favor do processo de eleição direta para 

diretores escolares das escolas públicas? 180 19 1 200

2- O funcionamento da escola melhorou a partir do 

processo de eleição direta para diretores? 161 35 4 200

3- O processo de escolha de diretores escolares através de 

eleições diretas deve continuar? 176 21 3 200

4- As eleições diretas facilitam a autonomia no 

gerenciamento da escola? 149 47 4 200

5- As eleições diretas são importantes para o trabalho 

coletivo na escola? 175 21 4 200

6- Você participa do planejamento e da execução das 

ações da escola? 68 129 3 200

7- O Núcleo Gestor proporciona relações democráticas na 

escola? 127 68 5 200

8- O estabelecimento de relações democráticas na escola 

depende apenas do Núcleo Gestor? 49 150 1 200

         Fonte: pesquisa direta 



94

É sintomático este resultado, porque demonstra que, apesar de existirem críticas 

com relação a este processo, para quem o vivencia é uma estratégia justa e adequada à 

ambiência escolar, como percebemos nestes depoimentos:

Eu acho a escolha da direção por meio de eleições diretas boa, pois 

assim podemos ver qual diretor é melhor (Aluno da EEFM São Paulo).

Eu gosto das eleições, eu acho que é bom, que é positivo todos, o pai, o 

aluno, o funcionário poderem escolher o diretor e muita gente gosta 

né? Eu acho que quando eles querem permanecer no colégio, o diretor 

vai se dedicar mais pra continuar e ser eleito (Mãe de aluno da EEFM 

São Caetano).

Eu acho que existem muitos pontos positivos nas eleições de diretores 

como: o próprio processo de eleição, avaliação do conhecimento 

técnico e da competência do candidato. E também porque o candidato 

é escolhido pela comunidade e tem que se comprometer com o que a 

comunidade acha que é melhor para ela. É uma boa forma de 

participação. (Professor da EEFM São Paulo).

Agora a escolha dos diretores está melhor, porque nós aqui da escola é 

que votamos, e isso é bom porque nós sabemos como está a escola e se 

o candidato realmente pode ser diretor. Acho também que agora nós 

somos mais considerados. Às vezes perguntam até a nossa opinião 

sobre as coisas da escola. Também faz reuniões para decidir como nós 

devemos trabalhar (Funcionário administrativo da EEFM São 

Caetano).

Nesse caminho, as perguntas que abordam a problemática da melhoria da escola 

e da autonomia no interior dos estabelecimentos de ensino, enfocam uma percepção não tão 

unânime como as relativas à aceitação do processo eletivo, bem como sua continuidade  como 

uma boa proposta de escolha dos dirigentes escolares, mas ainda assim há uma maioria que 

pontifica que a escola está melhor e com condições mais independentes de funcionamento. 

Vejamos que isto significa dizer que a escola pública cearense está percorrendo as trilhas da 
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maturidade, uma vez que esta não se conquista da noite para o dia, temos muito ainda por 

fazer.

Concernente à questão da participação, destacamos o consenso em torno da 

importância das eleições diretas para o trabalho coletivo na escola, pois mais da metade 

respondeu que “sim”. Entretanto, a resposta relativa à participação do pesquisado no 

planejamento e execução das atividades da escola nos traz um paradoxo, já que mais da 

metade respondeu que não. Este resultado denota que a contradição instaurou-se dentro da 

escola, posto que, por um lado, os segmentos escolares são convidados a participarem no 

momento eleitoral, mas, no cotidiano, as relações estabelecidas são de negação dessa 

participação.

A preocupação com o estabelecimento de relações democráticas na escola levou-

nos a formular perguntas referentes à atuação do NG em propiciar relações democráticas e se 

o processo de democratizar as relações entre os diversos segmentos que compõem a escola 

está somente na dependência dessa equipe. Os resultados foram convergentes. Os pesquisados 

são unânimes em afirmar que os Núcleos Gestores dessas escolas proporcionam relações mais 

democráticas, mas a concretização dessa proposta não depende apenas deles. De fato, se por 

um lado é importante que o NG favoreça posturas democratizantes no ambiente escolar, por 

outro, a democratização das relações passa por todos e não somente por um grupo de pessoas 

que no momento está responsável pela gestão.

Com base nesse questionário, constatamos três situações presentes nas escolas 

pesquisadas: na primeira, a comunidade aprova e quer a continuidade das eleições; na 

segunda a comunidade entende que com o processo instaura-se a participação, mas que há 

uma ruptura com o exercício do poder pelo NG e, na terceira, a democracia e a participação 

não encontram manifestação concreta dentro da escola. A seguir, apresentamos o gráfico 

síntese desse questionário, para o qual transpomos o resultado constante do Quadro 01, 

demonstrando como se posicionaram os respondentes quanto aos itens pesquisados.
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GRÁFICO 01 
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Respostas dos Itens

Resultado Geral da Pesquisa sobre Gestão Democrática

1 - Você é a favor do processo de eleição direta para diretores

das escolas públicas?

2 - O funcionamento da escola melhorou a partir do processo de

eleição direta para diretores?

3 - O processo de escolha de diretores escolares através de

eleições diretas deve continuar?

4 - As eleições diretas facilitam a autonomia no gerenciamento

da escola?

5 - As eleições diretas são importantes para o trabalho coletivo

da escola?

6 - Você participa do planejamento e da execução das ações da

escola?

7 - O Núcleo Gestor proporciona relações democráticas na

escola?

8 - O estabelecimento de relações democráticas na escola

depende apenas do Núcleo Gestor?

Fonte: pesquisa direta

A comunidade escolar é por excelência o ator social do processo de gestão 

democrática, e como tal deve ser considerado no momento de discussão e avaliação dessa 

política. Desta forma, privilegiamos em nossa pesquisa a visão desses segmentos, conforme o 

que explicitamos anteriormente. Acontece que para os estudiosos dessa temática nem sempre 

é levado em conta o que pensa a comunidade e sim o que o governo entende como sendo o 

melhor, daí que muitas vezes há uma descontinuidade de políticas aceitas como válidas para a 

grande maioria dos implicados, porém entendida como não para os tomadores de decisão. 

Entretanto, a escolha de dirigentes escolares por concurso público tem seus defensores, na 

medida em que possibilita o ingresso de profissionais com melhor qualificação técnica, bem 

como a prática da transparência e a democratização de oportunidades e acesso ao cargo. 

Como afirma Paro (1996, p.20), “as principais virtudes apontadas para o concurso são, pois, a 

objetividade, a coibição do clientelismo e a possibilidade de aferição do conhecimento técnico 

do candidato”.

Para aqueles que defendem a posição de que o dirigente escolar deverá 

demonstrar as condições necessárias para ocupação do cargo, tais como: capacidade de 

liderança junto ao pessoal da escola, comprometimento com as reais necessidades da escola, 

que destaca o caráter político da posição de gestor escolar, o concurso por si só não dá conta. 

No geral, as provas são de conhecimento administrativo pedagógico e financeiro, o que, com 

certeza, não identificam as potencialidades do gestor para liderar pessoas e grupos e enfrentar 

toda espécie de dificuldade que se depara na escola pública. A escolha dos dirigentes 
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escolares por processo eletivo encontra respaldo nas considerações de Bordignon e Gracindo, 

que afirmam: “[...] essa escolha tem sido encarada como um compromisso coletivo e um 

importante instrumento para a construção da gestão democrática” (2000, p. 164), e acrescenta 

ainda: “Gestão democrática é o processo de coordenação das estratégias de ação para alcançar

os objetivos definidos e requer liderança centrada na competência, legitimidade e 

credibilidade” (2000, p.165). As considerações de um membro do NG da EEFM São Paulo 

reforçam as afirmações colocadas acima, dizendo:

Quanto ao processo de escolha do diretor através de eleições acho 

positiva porque: podemos escolher o nosso diretor, não só pelos seus 

conhecimentos, mas também por ser uma liderança na comunidade 

escolar; há a participação da comunidade escolar; e, o gestor eleito 

tem compromisso com o plano de trabalho apresentado a comunidade 

escolar. 

Destacamos desse depoimento o entendimento de que para gerenciar as escolas 

públicas os candidatos deverão estar atentos às necessidades e aos anseios da comunidade 

escolar e não somente de acordo com as técnicas e teorias administrativas, até porque as 

escolas públicas, de uma maneira geral, não apresentam as condições ideais de 

funcionamento, com pessoal suficiente e recursos materiais e financeiros necessários, bem 

como pessoas devidamente capacitadas, motivadas e comprometidas com as atividades 

inerentes à escola. Na verdade, o gestor escolar deverá ser um líder, com poder de motivação 

para contornar problemas e atender as aspirações daqueles que buscam na escola o caminho 

da formação cidadã, e não acatar as exigências partidárias e políticas. De acordo com Paro 

(1996, p.24):

Nos sistemas em que o diretor é nomeado, seu compromisso político é com 

quem está no poder, porque foi quem o nomeou; nos sistemas em que ele é 

concursado, seu compromisso é também com quem está no poder, pois o 

concurso isolado não estabelece nenhum vínculo do diretor com os usuários 

mas sim com o Estado que é quem o legitima pela lei. 

Verifica-se, assim, que somente o concurso não comporta uma avaliação do 

comprometimento político do candidato com a escola e seus integrantes, tomando aí os vários 
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segmentos que a compõem, resultando na maioria das vezes a dependência do diretor ao 

poder do Estado, independentemente, do partido que na ocasião ocupa a administração 

estadual ou municipal. O concurso, enquanto processo democrático de provimento de cargo, 

tendo em vista a igualdade de oportunidades, não garante a efetiva democratização da gestão;

muito pelo contrário, nem sempre há o compromisso do diretor com os objetivos 

educacionais, bem como com as demandas provenientes daqueles que estão envolvidos com o 

fazer e os resultados da escola.

Trazemos também para reforçar nosso posicionamento a respeito daquele ou 

daquela que se propõe a exercer a função de gestor da escola pública as considerações de 

Hora (2004, p.118), segundo as quais:

[...] a tarefa do diretor está ligada à liderança, competência técnica e humana, 

disponibilidade e conhecimento da realidade. As principais características 

consideradas necessárias ao diretor são abertura, paciência, honestidade, 

interesse, autenticidade e segurança.

No processo de administração da instituição escolar, o diretor tem papel 

fundamental no desenvolvimento de uma gestão democrática e participativa, devendo sua 

liderança basear-se mais no exemplo, na coerência de vida, nos valores que defende e na 

consistência, do que na autoridade inerente ao seu cargo. O diretor deve ser o primeiro e o 

mais comprometido com o propósito de melhorar a qualidade educativa de sua escola. Deve 

agir como autêntico líder, capaz de motivar, facilitar e estimular o processo de aprimoramento 

do trabalho escolar, desempenhar o papel de animador de seus colegas e dos pais de famílias, 

ou seja, de animador da comunidade escolar.

Na verdade, ele deverá estar também comprometido com o envolvimento de seu 

pessoal em um processo participativo, constante e permanente. A perspectiva é cada vez mais

a de aprimorar o fazer escolar. Assim sendo, as funções de um diretor não podem se limitar à 

burocracia administrativa e às relações com o sistema educacional mais amplo e com as 

autoridades da comunidade. Ele precisa conhecer a fundo todos os processos importantes que 

ocorrem na escola e tem que se dedicar plenamente a cada um deles. Cabe a ele a difícil tarefa 

de ser o agente principal de um processo, mediante o qual a escola possa atingir níveis de 
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resultados cada vez melhores e mais em concordância com as necessidades da comunidade. 

Este processo necessita de constância. E esta constância depende do diretor.

O perfil proposto é o de um líder, que se torna um companheiro, que aconselha e 

dirige sua equipe dia a dia, aprendendo com eles. Objetiva, assim, ajudar a melhorar o 

comportamento de todos, eliminando as causas das falhas e dos problemas e ajudando-os a 

realizarem melhor seu trabalho. Para tanto, é essencial que esteja em harmonia com todos 

aqueles envolvidos no fazer educativo. 

Por último, a eleição como forma de escolha dos dirigentes da escola pública –

instituição voltada para a verdadeira formação cidadã, na qual deverão ser priorizados os 

aspectos políticos, culturais e sociais –, apresenta-se como a mais viável, pois se baseia numa 

escolha democrática – que vem ao encontro do próprio processo de democratização da 

sociedade – com a participação de todo o pessoal da escola e da comunidade escolar, 

promovendo, inclusive e, necessariamente, o acompanhamento e fiscalização da população, 

especificamente daqueles mais diretamente interessados.

A eleição direta para dirigentes escolares, como um processo democrático e 

participativo de escolha, não garante, necessariamente, a participação e democratização da 

gestão, entendida esta na perspectiva da divisão e delegação de poder, no espírito do trabalho 

em equipe, com e para o coletivo, em que ocorre a primazia dos interesses sociais, ao invés 

daqueles de ordem pessoal (BORDIGNON e GRACINDO, 2000). O que se postula, na 

verdade, é que não se pode fazer uma correlação em linha direta entre o tipo de provimento de 

cargo e a forma adotada na gestão escolar. Acredita-se que, se a escolha se dá de forma 

participativa e democrática, já se apresentam indicativos para, no mínimo, uma condução 

diferenciada e uma provocação para mudanças de valores e crenças mais compatíveis como o 

processo de escolha. Paro (1996, p.30) contribui dizendo ainda que:

[...] nada há no processo eletivo exigindo que ele seja considerado como ‘a 

única garantia de democratização da escola’. O risco maior parece-me, é, 

por excesso de cautela, deixar de considerar as importantes contribuições 

que o processo eletivo pode trazer para a democracia. Às vezes, a impressão 

que se tem é que se pretende fazer política sem passar pelo debate de idéias 
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e pela legitimação democrática que passa necessariamente pela 

manifestação da vontade dos envolvidos.

Os atores inseridos no cotidiano escolar têm suas apreciações sobre o processo 

de eleição e sua participação, e podemos observar isso na fala do aluno da EEFM São Paulo, 

quando diz:

Acho muito positiva a escolha da direção por meio de eleições 

diretas porque em minha opinião acho que cada pessoa deve votar 

em quem confia, e todos devem participar das decisões da escola, 

mas essa participação mesmo nas decisões do que se faz na escola, 

nós ainda não temos, mas acho que a gente devia participar.

O depoimento acima vem corroborar a afirmação de Paro (2001), segundo a qual

o processo de eleições diretas para diretores escolares não garante a efetiva participação dos 

diversos segmentos no desenvolvimento das atividades na escola, mas mesmo assim é 

positivo por se escolher em quem se confia. E se confiamos, acreditamos que o escolhido 

possa melhorar o funcionamento da escola em função do bem comum. 

Não se pode crer que o processo eletivo, por si só, dê conta da efetiva 

democratização da gestão escolar, e, por outro lado, partir do princípio de que uma gestão 

democrática exige uma sociedade democrática, negando-se assim a importância da educação 

como instrumento de democratização das relações e seu caráter político, não tendo o 

entendimento de que a democracia é um processo, e, portanto, em construção constante, e a 

escola é o espaço onde se promove a apropriação da cultura humana, com possibilidades de 

leitura da realidade e do exercício de formas democráticas de convivência e gestão, com vistas 

a sua transformação.

A fala de outro aluno da EEFM São Paulo vem ao encontro do que diz o aluno 

acima citado, reforçando a idéia de que o processo de eleição direta não produz, pelo menos 

de imediato, uma mudança na forma de gerenciar a escola. Isto se encontra em Matos (2001). 

Vejamos como se expressa o aluno entrevistado: 
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A escolha da direção por meio de eleições diretas é uma forma muito 

justa. Por meio de votação, os alunos escolhem eles. Mas também 

isso não proporciona a nós maior envolvimento com as coisas da 

escola, pois não participamos das decisões sobre a vida da escola, 

não temos, por exemplo, conhecimento do dinheiro que chega à 

escola, nem de sua aplicação, e nem da prestação de contas, mas 

seria melhor se a gente participasse.

Até aqui percebemos que as escolas públicas estaduais pesquisadas, embora 

tenham seus dirigentes escolhidos de forma democrática e participativa, ainda não apresenta 

de forma concreta o gerenciamento participativo, uma vez que os diversos segmentos não se 

colocam como partícipes do fazer escolar.

Tendo em vista as atribuições e responsabilidades do diretor da escola, quais 

sejam as de coordenar o trabalho da equipe escolar, na perspectiva de melhor aproveitar as 

capacidades individuais de todos para a construção do coletivo, estas requerem liderança e, 

assim sendo, necessitam de legitimidade, o que não poderá ser proporcionado, a não ser por 

aqueles que serão liderados. O que se depreende é que a função de diretor caracteriza-se 

muito mais como uma função, com delimitação de espaço e tempo e não como cargo 

adquirido por meio de concurso. Uma das posições contrárias às eleições de diretores se 

sustenta na alegação de que a escolha de diretores escolares por meio de eleições diretas gera 

na maioria das vezes conflitos. Isto se percebe na fala de um membro do NG da EEFM São 

Paulo: Mas também acho negativo no processo de eleição a falta de ética por parte de alguns 

colegas, gerando muitas confusões e a falta de autonomia do gestor eleito para formar a equipe, o 

Núcleo Gestor. O que se depreende desse depoimento é um ponto negativo do processo 

eleitoral na escola, que gera conflitos e intrigas, talvez porque as pessoas não estejam 

acostumadas e preparadas para enfrentar de forma tranqüila um processo democrático.

Mesmo com metas comuns, muitas vezes surgem conflitos entre a comunidade e 

a escola. Se os analisamos, vemos que os conflitos expressam diferentes maneiras de 

compreender as finalidades da escola, as formas de atingi-las e a maneira como são apoiadas 

pela comunidade. Paro (1996) cita casos e opiniões de outros a respeito desse fenômeno que 

acontece por ocasião de eleições para diretores, quando a partir das eleições transparece a 

verdadeira realidade que existe a respeito das relações que estão estabelecidas na escola, 
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gerando conflitos e perturbando a “paz” existente na escola. Moacyr de Góes (1992, p.92) 

citado por Paro (1996, p.34) salienta e reconhece que o processo de eleição “vai revelar as 

relações de poder na escola” e que essa revelação “pode ser um choque”. Corroborando esta 

análise, temos também os estudos de Barreto e Queiroz (2001), Farias e Albuquerque (2001), 

Maia, Cruz e Vieira (2001), Matos e Campos (2001), Porto e Sales (2001) e Sousa e Bezerra 

(2001), em pesquisa realizada no estado do Ceará.

Essa pesquisa demonstra, através da citação das entrevistas realizadas, a visão da 

comunidade escolar sobre o que as eleições para diretor provocaram na escola. No CREDE 01

a maioria dos entrevistados nas escolas escolhidas para a pesquisa se posicionaram a favor do 

processo de eleição, defendendo a sua importância para o crescimento das relações 

democráticas e reforçando a legitimidade das eleições, muito embora uma das diretoras 

entrevistadas tenha emitido opinião contrária às eleições, alegando que: “escolher é bom, mas 

eu sinto falta das diretoras nomeadas. Nós éramos mais unidas. Não é que haja briga hoje, 

mas é como se eu fosse uma diretora órfã, isolada. Essas pessoas só querem dizer o que fazem 

Porto e Sales (2001, p.39).

Também foram constatadas opiniões favoráveis às eleições, tais como a que se 

segue:

É também uma construção, é bem diferente de ser nomeada chefe, diretor, 

sei lá, onde você não tá respondendo por todos, mas sim por você e por 

quem lhe indicou. Se há participação de todos, vai haver o que? Cobrança. 

E havendo cobrança vai haver o que? Crescimento, né? (Porto e Sales, p. 

41) 

Os segmentos ouvidos ressaltaram a importância e a credibilidade do processo 

de eleição como fator favorável ao crescimento da participação da comunidade escolar e da 

democracia, à medida que viabiliza o envolvimento de todos, bem como um maior 

comprometimento do diretor eleito com os interesses da coletividade, o que com certeza 

propicia mudanças de rumo no fazer escolar. Nesse sentido, Oliveira. (1993, p. 122) afirma:

A eleição não é uma receita para se ‘evitarem problemas’, mas sim uma 

alternativa para que eles aflorem e sejam enfrentados abertamente sem 

permanecerem subjacentes. O desafio que a eleição significa, como aliás em 
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todo e qualquer processo de disputa democrática, é a construção de um 

‘ethos’ de convivência que permita que os objetivos maiores da instituição 

se sobreponham às disputas internas. Ressalte-se que isto pode acontecer 

com ou sem eleição.

Observamos, assim, que a crença daqueles que defendem a eleição como o 

melhor procedimento para a escolha de diretores escolares não é a de que a democracia seja, 

como num passe de mágica, estabelecida e que os melhores serão os escolhidos, mas a visão 

de que as probabilidades serão maiores e que a democracia não é um processo acabado e, para 

que esta aconteça, é necessário trilhar seus caminhos. Podemos afirmar, assim, que se faz 

democracia a partir de sua prática.

Na verdade, questionamos que os princípios democráticos de igualdade de 

direitos, de oportunidades, sem preconceitos de raça, condição social e saber e de crenças 

sejam uma prática na sua plenitude estabelecida nas escolas que escolhem seus dirigentes por 

meio de eleição, mas com certeza nessas escolas vêm-se plantando sementes para que, ao 

longo da caminhada, vão se colhendo frutos democráticos, entendendo que a participação vai 

além das eleições, estabelecendo-se prioritariamente, nas relações cotidianas da escola, 

quando os seus componentes poderão, de maneira coletiva, planejar, executar e avaliar a 

prática para fora dos muros da escola, numa verdadeira participação política, alargando essa 

prática para o controle democrático do Estado.

Entendemos a participação não somente como o direito ao voto, mas como uma 

das características de um país que se diz democrático. Bobbio (2004) afirma que a escolha de 

dirigentes e parlamentares deve ser ampliada para outras instâncias – que Paro (1996) 

denomina de “instâncias do corpo social”, na perspectiva de disseminar essa característica do 

processo democrático – a escolha de dirigentes por meio de eleições diretas. A escola tem 

também sua opinião a respeito.

Eu acho que a eleição de diretor é válida né, uma escolha 

democrática porque senão o diretor vai ser lá indicado por alguém lá 

do alto, pelo Prefeito, Deputado, Governador. Então é válido que a 

sociedade escolar, os grupos escolares indiquem quem eles querem 
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ver na direção da escola, na coordenação da escola (Pai de aluno da 

EEFM São Paulo).

A posição do pai de aluno a respeito das eleições demonstra a simpatia que tem 

pelo processo eletivo, que vem ao encontro das afirmações de Bobbio e Paro, quando afirmam 

a existência e permanência das eleições para escolha de dirigentes escolares como forma, 

também, de disseminação a outras instâncias sociais das estratégias de participação para a 

concretização da democracia. 

Quando se pensa em gestão democrática e participativa das instituições 

escolares, objetiva-se tornar a escola um local onde aqueles que lá estão trabalhando, 

estudando e, conseqüentemente, aprendendo, exerçam o poder de forma compartilhada, na 

tentativa de educar pessoas mais conscientes, críticas, exigentes e participantes na construção 

de sua história, envolvidas nas questões mais importantes da vida política, econômica e 

cultural do País, acreditando na educação como condutora da verdadeira cidadania.

Faz-se necessário destacar, em particular, que o aprimoramento do fazer escolar, 

na perspectiva de uma construção coletiva relaciona-se com aspectos, tais como o enfoque na 

participação comunitária e o trabalho de equipe, a estruturação da ação pedagógica em torno 

das necessidades, interesses e demandas dos beneficiários e o desenvolvimento da liderança, 

entre outros. Se considerarmos que a escola, a comunidade e os pais de família pretendem a 

mesma coisa, estaremos de acordo com a idéia de que o trabalho conjunto para atingir estes 

objetivos produzirá maiores e melhores resultados que o esforço isolado de uma das partes. 

Muitas experiências que procuram vincular a escola à comunidade assim o demonstram. A 

participação praticada por meio de eleições favorece o atendimento, por parte dos eleitos, dos 

interesses daqueles que escolhem, podendo aproximar o que o Estado, incluindo a instituição 

escolar, faz com as demandas e interesses dos cidadãos. Como afirma Paro (1996, p. 40-41):

A maneira de o indivíduo fazer prevalecer seus interesses em concordância 

com o respeito aos direitos dos demais é, cada vez mais, sua intervenção 

nos destinos da sociedade. Isto não se consegue apenas delegando as 

tomadas de decisão a parlamentares e executivos distantes que, em grande 

medida, escapam ao controle daqueles em nome dos quais o governo deve 

exercer-se. Essa participação dos indivíduos na vida dos organismos civis 
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da sociedade apresenta pelo menos dois aspectos de fundamental 

importância para o desenvolvimento da democracia. Por um lado, na 

medida em que se envolve com outros sujeitos (individuais ou coletivos), o 

indivíduo exercita sua cidadania “já que ser cidadão, e ser indivíduo, é algo 

que se aprende, e é algo demarcado por expectativas de comportamentos 

singulares.” (DAMATTA, 1991, p. 72). Por outro lado, ao intervir com sua 

opinião e explicitação de seus interesses, procurando influir nas decisões 

que se tomam nos órgãos e instancias onde se realizam as atividades-fim do 

aparelho estatal (escolas, atendimento de saúde, transporte, etc), os cidadãos 

contribuem para realizar o controle democrático do Estado, concorrendo 

para que este atue de acordo com os interesses da população que o mantém. 

Não resta dúvida de que o processo de democratização de uma sociedade passa 

pela democratização de suas instituições sociais, entendendo que eleições diretas para 

dirigentes escolares, dentre outros, é um dos instrumentos que associados a outros podem 

promover a democracia. No entanto, devemos ter sempre em mente que o caminho para a 

democratização da sociedade, além das eleições, está em poder acompanhar o eleito em sua 

função, bem como na socialização do poder de decisão, execução e avaliação dos objetivos 

propostos pela instituição social. Também não se deve ter a escolha de diretor, por meio de 

eleição com objetivo em si mesma, mas ir além, no sentido de utilizá-la como ponto de

partida para as mudanças nas relações estabelecidas na escola, rumo a sua democratização.

O processo de democratização da gestão escolar, tendo como ponto de partida as 

eleições diretas para diretores escolares, inspira-se e encontra sustentação no próprio processo 

de redemocratização da sociedade brasileira que instituía as eleições para presidente e 

governadores. No Ceará, a partir de meados da década de 1990, coloca-se em prática a 

proposição da primeira eleição direta para gestores das escolas públicas estaduais, seguindo-

se, em 1998, o segundo processo e, em 2001, o terceiro.

A partir de 1986, com a eleição de Tasso Ribeiro Jereissati para o governo do 

Estado do Ceará, instala-se um novo ciclo político no Ceará. A socióloga e professora do 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, Auxiliadora Lemenhe -

em entrevista ao Jornal O Povo, publicada no dia 19 mar. 2002, ressalta “que se instaura uma 

maneira diferente de reger a política, de se relacionar com grupos organizados e realizar 
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políticas públicas. A socióloga diz também que este se caracteriza como ciclo e que não se 

extingue, nem muda, com a mudança de governante”.

Na verdade, essas mudanças vinham sendo pensadas pelo grupo de empresários, 

no qual se incluía Tasso Jereissati, bem antes da primeira eleição para o governo do candidato 

desse grupo. Em 1978, com a mudança da presidência do Centro Industrial do Ceará – CIC,

instauraram-se debates sobre temas como ética na política, democracia, distribuição de renda, 

desigualdades regionais, dentre outros, opondo-se à maneira de fazer política no âmbito 

nacional e local. Participando do movimento “Diretas Já” em 1984, com a instalação de um 

dos primeiros comitês pró Tancredo Neves, o grupo de empresários do Centro Industrial do 

Ceará - CIC direcionava-se para posições políticas partidárias, e em 1986, o governador 

Gonzaga Mota lança o nome de Tasso Ribeiro Jereissati para disputar as eleições de 1986.14

Embora a campanha para a primeira eleição de Tasso Ribeiro Jereissati tenha 

sido pautada na proposta de participação, articulada pelo Movimento Pró – Mudanças, 

composto por grupos da sociedade civil, antes mesmo da posse, foi arquivada, como ressaltou 

o coordenador do Pró – Mudanças, Amarilho Macedo, em matéria publicada no Jornal O 

Povo (18 mar. 2002).

No que diz respeito à educação, o primeiro Governo de Tasso Ribeiro Jereissati,

propondo novas formas de administração nas mais diversas áreas do serviço público, ressalta 

a escola pública como espaço, por excelência, para a democratização da gestão, defendendo 

uma escola mais participativa e integrada à comunidade.

Nesse burburinho de mudanças que caracterizou esse governo, continua a luta 

dos trabalhadores organizados da educação pela eleição direta dos dirigentes escolares. Mas 

sua escolha continuou se efetuando através de lista sêxtupla (Decreto no. 16.835 de 29 de 

outubro de 1984), organizada pela Congregação Escolar, que por meio de uma reunião, cada 

membro da Congregação escolheu um nome, e os seis mais votados compunham a lista 

sêxtupla, mas a escolha final e nomeação continuavam a cargo do Chefe do Poder Executivo. 

Avanços aconteceram, já que a escolha da lista sêxtupla envolveria não só os professores, mas 

a participação de toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores, especialistas e 

                                                
14 Cf. Jornal “O Povo”, 18/03/2002
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servidores, o que atendia em parte aos anseios da comunidade escolar e às bandeiras 

defendidas pelos educadores, minimizando a influência político – partidária.

O Ceará não estava solitário nessas mudanças. Ainda na década de setenta e, 

principalmente, na década de oitenta, concretizam-se experiências em alguns municípios 

brasileiros, direcionadas para a democratização da gestão de escola pública, inseridas num 

novo paradigma de gerenciamento das instituições publicas, advindas das mudanças no 

cenário político nacional, após a ditadura iniciada em 1964, com eleição direta para os 

governos estaduais, que provoca mudanças, e a construção de um projeto educativo, 

atendendo a antigas demandas sociais, como também ao cumprimento de promessas feitas em 

campanhas eleitorais.

Paro (2201) assinala que, no final da década de 1980, vários Estados, na 

elaboração de suas novas Constituições, estabelecem a obrigatoriedade da eleição como 

critério de escolha dos diretores das escolas públicas. Entretanto, já no início dos anos 

noventa, em algumas unidades da federação constatam-se retrocessos, com a eliminação das 

eleições para dirigentes escolares, tendo em vista, após novas eleições governamentais, a 

mudança de governantes comprometidos menos com o processo democrático e mais com a 

proteção de seus interesses político-partidários, caracterizados por ações clientelistas e de 

apadrinhamento político. Como afirma Vieira et al (2001), as mudanças implementadas 

podem sofrer descontinuidade devido à alternância dos quadros políticos e técnicos a cada 

quatro anos, provocando, assim, avanços e retrocessos.

No entanto, Paro (2001, p.64) ressalta que a inserção das eleições para escolha e 

nomeação dos dirigentes das escolas públicas caracteriza-se como algo que, hoje, faz parte 

dos desejos daqueles que estão envolvidos com a gestão, e afirma como resultado positivo “o 

de inscrever-se no imaginário dessas parcelas da população a escolha democrática de diretores 

escolares como um valor positivo e como um direito a ser reivindicado”.

O processo de eleição direta para dirigentes escolares, como forma de escolha 

pensada, proposta e implementada pelo Estado, não encontra aceitação de todos os que estão 

na escola. Não nos cabe aqui analisar o ethos escolar, entretanto, Maia, Cruz e Vieira (2001, 

p.18) nos ensinam que, “a escola é uma organização socialmente construída que vivencia, a 
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partir das relações estabelecidas entre seus membros, códigos e sistemas de ação que 

expressam crenças, valores e sentimentos.”

Na verdade, percebe-se que mudanças implementadas por regras e regulamentos 

estabelecidos pelo Estado, muitas vezes, não encontram a adesão daqueles que fazem a 

escola, tendo em vista não surgirem das bases organizacionais da instituição escolar, 

configurando-se mais como uma imposição, e menos como a concretização de anseios que 

durante anos foram reivindicados. 

Teixeira (apud Maia, Cruz e Vieira., 2001, p.19) ressalta que:

A compreensão desse caráter da organização escolar – sistema sociocultural 

– implica no reconhecimento de que a cultura organizacional não é um 

elemento imposto, ela é tecida na trama das relações internas e externas da 

organização, e a mudança, mesmo que motivada, não se faz por imposição.

Por outro lado, as pessoas, de um modo geral, são resistentes às mudanças. Num 

primeiro momento, colocam-se contrárias às inovações e modificações do que até então 

acreditavam ser a melhor maneira de conduzirem suas ações, precisando de tempo para 

incorporar e aderir ao que se está propondo, uma vez que requer a adoção de novos valores e 

crenças, ou seja, a construção de uma nova cultura.

Após o primeiro governo de Tasso Ribeiro Jereissati, segue-se o governo de Ciro 

Ferreira Gomes. Embora dando continuidade ao processo estabelecido no governo anterior, 

ainda não foi nesse período que as eleições diretas para dirigentes escolares, como forma de 

concretização da democratização da gestão, se efetivaram, mas avanços podem ser 

destacados, tais como a descentralização do gerenciamento dos recursos financeiros, através 

do Projeto de Manutenção, no sentido de garantir o máximo de autonomia financeira a cada 

unidade escolar, realizando, também, Curso de Capacitação Gerencial para os 

Administradores Escolares, que objetivava preparar aqueles que estavam frente ao 

gerenciamento das escolas.

Estudos e propostas para escolha de diretores escolares foram realizados na 

direção de que esse processo se concretizasse em duas etapas: avaliação técnica através de 
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seleção de provas e títulos e entrevistas, e, num segundo momento, eleição direta pela 

comunidade, o que não ocorreu, mas plantou uma semente que vinha se fortalecendo ao longo 

desses dois governos, pós-regime autoritário.

As discussões, debates, reivindicações e conquistas, com a construção de 

experiências democráticas na área educacional, encontravam respaldo e reforço nas mudanças 

que aconteciam não só no Estado do Ceará, mas em todo o país, que, após um período de mais 

de 20 anos de regime autoritário, experimentava eleições diretas para governador, e no Ceará 

o eleito viria para pôr fim ao poderio dos coronéis, na perspectiva de combate ao clientelismo 

e apadrinhamento, característica dos governos anteriores. 

Já no segundo mandato do governador Tasso Ribeiro Jereissati, percebe-se a 

tentativa de promover a participação social abafada no primeiro governo. O Plano de 

Desenvolvimento Sustentável, documento que apresenta um projeto baseado na idéia 

desenvolvimentista, postulando que o crescimento econômico gera crescimento social, 

utilizando-se desse como instrumento para melhor distribuição de renda, traz no seu modelo 

de gestão a criação de conselhos de participação e descentralização, o que ocorreu logo no 

início do governo, mas depois estes se tornaram esvaziados sem responder efetivamente para 

o que haviam sido criados. No campo educacional, as políticas públicas focalizaram a escola 

como espaço de efetivação dessas políticas, tendo em conta que é na instituição escolar que se 

concretiza o fazer educativo.

Surge, assim, um novo paradigma de gestão escolar, inserida na política 

educacional “Todos pela Educação de Qualidade para Todos”, que traz uma proposta pautada 

nas idéias defendidas na Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, 

Tailândia (5–9 mar. 1990), presente também em vários outros eventos que aconteceram nesta 

década, tais como: Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe; Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (nov. 1989); Encontro Mundial de Cúpula 

pela Criança (Nova Iorque, set. 1990); Encontro de Nova Delhi (dez. 1993); Reunião de 

Kingston (Jamaica, maio1996); e Encontro de Dakar (Senegal, abr. 2000). Esses eventos 

direcionavam-se para a viabilização de uma agenda internacional para educação, e defendiam 

princípios e mudanças também, no gerenciamento escolar, com um novo paradigma de 

Gestão Escolar, trazendo idéias de descentralização, autonomia, participação e 

democratização.
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A política de desenvolvimento da educação “Todos pela Educação de Qualidade 

para Todos”, para o quadriênio 1995-1998, trouxe propostas formuladas no campo da gestão 

educacional, com alternativas para a modernização dos modelos gerenciais. Entendida esta 

modernização como uma maneira nova de gerenciamento que adota, principalmente, 

estratégias de participação, que têm importantes implicações na forma de pensar e executar a 

gerencia das escolas públicas.

A proposta de gerenciamento dos órgãos públicos inserida no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável sugere iniciativas para repensar ou “reinventar” a ação 

governamental. No entanto, é possível observar também que, em determinados setores do 

serviço público, existe uma significativa ausência de reflexão sobre as implicações de 

modelos gerenciais embasados em princípios de participação e democracia.

A partir da definição da política educacional “Todos pela Educação de 

Qualidade para Todos”, foram delineadas ações que concretizassem essa política, tais como: 

eleições de diretores com a participação da comunidade (foco da nossa pesquisa); recursos 

financeiros diretos na escola (ação iniciada no governo de Ciro Ferreira Gomes); criação de 

colegiados e conselhos escolares, incremento da oferta de vagas, tanto para Ensino 

Fundamental, como para o Ensino Médio; e ampliação e melhoria das condições físicas das 

escolas.

A partir de 1995 propõe-se um novo modelo de gestão escolar, não mais pautado 

no apadrinhamento político–partidário, no clientelismo, mas norteado por princípios de 

participação e democratização, segundo os quais aqueles que compõem a escola escolhem os 

seus dirigentes, através de eleições diretas para diretores escolares. A proposta da gestão 

democrática do ensino público já tinha sido lançada na Constituição Federal de 08 de outubro 

de 1988, e assegurada também na Constituição do Estado do Ceará, de 05 de outubro de 1989, 

que estabelece:

[...] Art. 215 – A educação, baseada nos princípios democráticos, na 

liberdade de expressão, na sociedade livre e participativa, no respeito aos

direitos humanos, é um dos agentes do desenvolvimento, visando à plena 

realização da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho, contemplando o ensino as seguintes diretrizes 

básicas [...]

[...] Art. 220 – A organização democrática do ensino é garantida, através de 

eleições, para as funções de direção nas instituições de ensino, na forma em 

que a lei estabelecer (CEARÁ, Constituição do Estado, 1989, p. 107-110).

A Constituição Federal e Estadual, como diretrizes legais, estabelecem a 

democratização da organização escolar, atendendo reivindicações daqueles que atuam direta 

ou indiretamente na educação, mas, na verdade, a história tem demonstrado que nem sempre o 

que está nos textos constitucionais consolida-se na prática. O que se percebe é que a 

legislação não é suficiente para produzir mudanças, necessitando, por sua vez, ser seguida da 

proposição e implantação de políticas que concretizem o que o texto legal propõe (MAIA, 

CRUZ e VIEIRA, 2001). Os autores ainda acrescentam “que todo e qualquer processo de 

mudança cultural tem uma dupla exigência: de um lado, o compartilhamento de crenças e 

valores novos, de outro, tempo para sua consolidação”. (MAIA, CRUZ e VIEIRA, 2001, 

p.18).

Na verdade, o que se consegue perceber é a legislação estabelecendo propostas 

de mudanças, e seis anos depois a sua consolidação, em termos de nova política pública para 

educação, mas que em termos de efetivação, de transformação do fazer educacional no 

sentido de sua democratização, permeada da participação de todos os atores escolares para a 

construção de uma escola democrática e cidadã, ainda está se construindo, pois depende do 

repensar de cada um desses atores sobre sua prática e da re (construção) dessa prática, 

embasadas, a partir de então, em propostas formuladas e implementadas de forma coletiva. 

Trazemos, pois, para discussão, considerações feitas por Porto e Sales (2001, p. 

52) em pesquisa realizada em escolas públicas estaduais do CREDE 01 sobre o processo de 

eleição de diretores e as mudanças ocorridas na escola, no que diz respeito à participação dos 

diversos segmentos escolares no planejamento das atividades pedagógicas que vem ao 

encontro de nossas reflexões. São as seguintes:

Os funcionários, em sua grande maioria, demonstraram grande dificuldade 

em nos responder as questões relativas às mudanças pedagógicas ocorridas 

na escola. A primeira dificuldade refere-se ao próprio desconhecimento de 

palavras e expressões, como: projeto pedagógico, acompanhamento 
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pedagógico, avaliação institucional, ciclos, dentre outras. Pareceu-nos que 

um fator contribuinte é a não-participação deste segmento nos momentos de 

planejamento, discussão e deliberação acerca das questões pedagógicas da 

escola.

A mudança no processo de escolha dos diretores para as escolas públicas 

cearenses contribuiu para reduzir, mas não extinguir, práticas tradicionais de clientelismo e 

favorecimento pessoal. A cultura cristalizada de nomeações a partir de apadrinhamento 

político, embasada em princípios de centralização e autoritarismo, também está visível nas 

relações que se estabelecem na escola, apresentando uma estrutura organizacional 

hierarquizada, em que poucos têm poder, e a grande maioria está sujeita às determinações e 

ordens do sujeito investido do poder, caracterizando-se como relações contrárias a um espaço 

social regido por relações democráticas onde o que prevalece são as decisões coletivas, 

estabelecidas a partir da participação de todos os indivíduos que direta ou indiretamente 

concorrem para construção do objetivo educacional. 

Apesar da implementação do processo de eleição para dirigentes escolares da 

rede pública de ensino, como afirma Paro (1996, p. 380), “as práticas clientelistas passaram a 

fazer parte também do interior da escola, quer no processo de eleição do diretor, quer durante 

o exercício de seu mandato. E acrescenta que só a prática da democracia e o exercício 

autônomo da cidadania poderão superar.”

A mudança de postura e comportamento, como já foi descrita, não depende 

somente da mudança do processo de escolha, mas principalmente, do repensar de crenças e 

valores, conjugados ao esforço de tecer relações mais democráticas, com decisões tomadas de 

forma colegiada, em que todos se sintam partícipes da construção de algo novo, gerando 

resultados positivos para todos os envolvidos. Entendemos, assim, que as eleições necessitam 

estar conjugadas a outras ações para impactar em transformações que desenvolvam a prática 

da participação social, quando os indivíduos são sujeitos participantes da ação coletiva. 

Extraímos da pesquisa realizada no CREDE 21 por Matos e Campos reflexões que denotam a 

pouca participação dos segmentos da escola: 

Os alunos se ressentem porque não participam da tomada de decisões: 

‘Muitas decisões são tomadas com as professoras lá na secretaria. Os alunos 
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não sabem nem o que está acontecendo’ (Aluno da escola D). Alegam que 

são apenas comunicados do que está acontecendo pela direção ou por seu 

representante no Conselho. Funcionários e professores comungam com essa 

percepção dos estudantes: ‘em reuniões entre o diretor e professores. Eles 

tomam as decisões, não sei sobre o quê. Os alunos não participam’ 

(Funcionária da escola A) (2001, p.136).

Feitas as considerações gerais acerca dos procedimentos que envolvem a escolha 

de dirigentes escolares, nos tópicos seguintes será dada ênfase aos processos de eleição direta 

para diretores das escolas públicas do Estado do Ceará, empreendidos em 1995, 1998 e 2001.

3.1.1  O Processo em 1995: proposição e implementação de mudança

Todos pela Educação de Qualidade para Todos. O objetivo é reverter os 

indicadores de analfabetismo de crianças e adolescentes, facilitando a 

entrada na escola e estimulando uma permanência bem sucedida. (Relatório 

de Atividades 1995-1998)

O Ceará, que vinha, politicamente, implementando mudanças desde a primeira 

eleição de Tasso Ribeiro Jereissati, em 1987, em decorrência da redemocratização do País, 

utilizando-se para isso, da descentralização e da participação da sociedade civil, encontrou na 

escola pública estadual um espaço propício para concretizar mudanças que apontem para a 

democratização da gestão pública.

O Plano de Mudanças (1987, p.63) trouxe a idéia de que “a comunidade deverá 

conceber a escola como bem público, a seu serviço, exigir um bom ensino, fiscalizar sua 

execução e controlar seus resultados”, dando ênfase à participação social para pensar e 

executar políticas públicas para a educação cearense. Esse pensamento foi disseminado 

através de dialogo com a sociedade por meio de 15 encontros regionais.

O projeto “Todos pela Educação de Qualidade para Todos”, segundo documento 

oficial (SEDUC, 2001), aponta para três objetivos: a) Todos pela Educação, ou seja, a 

participação de todos na construção de um novo projeto educacional, numa nova prática 

administrativa, pedagógica e financeira, ressaltando-se a criação e o fortalecimento dos 
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organismos colegiados, como Grêmios Estudantis, Associação de Pais e Comunitários, 

Conselho Escolar e ainda a Eleição direta para Diretores Escolares; b) Educação de 

Qualidade, que sinaliza para a reestruturação da ação educativa na perspectiva de construção 

de uma escola de qualidade, com permanência e sucesso dos alunos; c) Educação para Todos,

que se propõe à universalização do acesso ao Ensino.

Essa proposta se fundamenta numa ação colegiada, no respeito à pluralidade de 

pensamentos, crenças e valores em que todos são aprendizes, enfatizadas essas idéias em 

documento da SEDUC, quando ressalta que esse novo modelo de gestão

[...] implica num processo de aprendizagem política e organizacional tanto 

para os professores/diretores como para os alunos, seus pais e a própria 

população, pois terão que assumir responsabilidades enquanto dirigentes 

técnicos e políticos, conviver com pontos-de-vista diferenciados, 

comprometer-se com o projeto pedagógico da escola onde estão inseridos 

(CEARÁ, PDS/SEDUC 95/98, p.5).

Como parte das ações estratégicas para o fortalecimento da gestão democrática e 

participativa, visando a uma melhor qualidade para nossas escolas, segundo fontes oficiais 

(SEDUC, 1995), em 1995, a Secretaria da Educação Básica realizou o primeiro processo de 

Eleição direta para Diretores Escolares, tendo a escola, por meio dos votos de pais, alunos, 

professores e demais servidores, a responsabilidade de escolher os dirigentes da escola. O que 

se observa é a concretização de um direito constitucional que se fundamenta no princípio da 

gestão democrática do ensino público, com a garantia da participação de representantes da 

comunidade no processo educativo.

O enfoque de participação se concretiza, dentre outras iniciativas, na Eleição 

direta para Diretores Escolares para viabilizar a democratização da gestão, que se materializa 

através da Lei no. 12.442, de 18 de maio de 1995, regulamentada pelo Decreto no. 23.689, de 

25 de maio de 1995. A eleição direta para diretores configura-se como um momento 

importante, que possibilita o envolvimento mais ativo da sociedade cearense no processo 

educativo. Acredita-se que o diretor faz a diferença no desenvolvimento da proposta 

educacional que se quer implementar.



115

Paralelamente, outras ações foram também efetivadas com o mesmo objetivo, 

tais como: criação dos Conselhos Escolares, criação de 21 Centros Regionais de 

Desenvolvimento da Educação, em substituição às Delegacias de Ensino, com o enfoque na 

descentralização administrativa, caracterizando-se como a SEDUC regionalizada, tendo em 

vista que estaria mais próxima das escolas. A eleição direta de diretores escolares somada a 

esses processos vem consolidar uma nova etapa no âmbito educacional cearense e, como 

afirma Antenor Naspolini, Secretário da Educação Básica do Ceará (1995-2002), “só se educa 

para a democracia, educando pela democracia.”

O primeiro processo de Eleição direta para dirigentes das escolas públicas 

estaduais, de acordo com a lei aprovada, se daria em duas etapas. A primeira etapa 

relacionava-se com a competência técnica dos candidatos, avaliada através de prova escrita, 

trazendo questões sobre a trajetória profissional do candidato, realidade social cearense, 

gestão escolar e legislação de ensino, e prova de títulos, examinando-se a experiência 

profissional, os cursos de graduação e pós-graduação realizados e trabalhos publicados na 

área de educação. Para concorrer exigia-se do candidato formação em Pedagogia, ou outra 

licenciatura, e três anos de experiência no Magistério do sistema publico de ensino.

Após 10 dias de publicação do resultado da primeira etapa, os candidatos 

aprovados constituíam chapas com os vices-diretores e apresentavam à comunidade seu plano 

de trabalho e a composição da chapa. Os eleitores da segunda etapa eram os alunos a partir de 

12 anos, regularmente matriculados na escola; um dos pais ou responsável pelo aluno; 

professores e servidores com efetivo exercício na escola, só podendo votar uma única vez, 

mesmo que seja, por exemplo, servidor e pai de aluno.

A lei, no seu artigo 8º, estabelece a proporcionalidade dos votos, 50% (cinqüenta 

por cento) dos votos para o segmento Pais/Alunos e 50% (cinqüenta por cento) para o 

segmento Professores/Servidores. A chapa eleita será aquela que obtiver 50% (cinqüenta por 

cento) mais um dos votos válidos, não computados os votos brancos ou nulos. Se nenhuma 

das chapas inscritas obtiver esse resultado, no prazo de 10 dias, haverá outra eleição com as 

duas chapas com maior número de votos, sendo a vencedora, no segundo turno, aquela chapa 

que obtiver maior número de votos válidos.
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Para coordenação, organização e acompanhamento do processo de eleição para a 

escolha de dirigentes escolares se constituíram três comissões, em nível Estadual, Municipal e 

Escolar. A Comissão Escolar, em especial, é de fundamental importância no processo, pois é 

composta de dois representantes dos vários segmentos escolares, escolhidos em assembléias 

gerais, para realizar os trabalhos concernentes à segunda fase do processo, ou seja, a eleição 

até a apuração final dos votos e seu devido encaminhamento à Comissão Municipal. Cada 

diretor eleito administrará a escola por um período de três anos, devendo ao final de cada ano 

ser avaliado seu desempenho de acordo com o proposto no Plano de Trabalho apresentado por 

ocasião das eleições.

Não resta dúvida de que a promulgação da legislação que regulamenta o 

processo de eleição direta para diretores das escolas públicas estaduais e sua efetivação em 

1995 foi um passo significativo, tanto para a concretização dos anseios daqueles que estão 

envolvidos no fazer educacional, como para a transformação da gestão escolar, apontando 

para uma dinâmica mais participativa e, conseqüentemente, mais democrática. 

3.1.2 Continuidade X reformulações da política de gestão democrática em 1998

Ainda no segundo mandato do governo de Tasso Ribeiro Jereissati, aconteceu o 

segundo processo de eleição direta para diretores das escolas públicas estaduais, amparado,

desta vez, pela Lei nº. 12.861 de 18 de novembro de 1998, que, dentre outras iniciativas, 

alargou o poder de decisão da comunidade escolar e realçou a competência técnica, estendida 

a todo o Núcleo Gestor, observando-se, assim, que a responsabilidade pelo sucesso da escola 

não estava mais só nas mãos do diretor, mas de todo o núcleo gestor, que deveria trabalhar de 

forma articulada com toda a comunidade escolar. Destaca-se, também, a inclusão do voto 

universal para todos os membros da comunidade escolar em substituição ao voto paritário de 

1995.

Nesse período, o processo se concretizou em duas etapas: na primeira, a prova 

escrita e de títulos destinada a todos os membros do Núcleo Gestor da escola, de caráter 

eliminatório, objetiva avaliar a competência técnica dos candidatos; na segunda, a eleição se 

destina a avaliar a credibilidade do candidato a Diretor junto à comunidade escolar, formada 

pelos alunos, pais ou responsáveis, professores e servidores lotados na escola, através do voto 

livre, secreto e universal, quando poderão participar aqueles candidatos que obtiverem média 



117

igual ou superior a 6,0 (seis) na primeira etapa. Ressaltamos que somente as escolas que 

possuem acima de 300 alunos poderão participar do processo de eleição.

Nas eleições de 1998, no âmbito do desenvolvimento organizacional da escola,

foi reestruturado o quadro gerencial, surgindo um grupo denominado Núcleo Gestor, formado 

pelo Diretor, Coordenadores e Secretário, já explicitado, o qual, dependendo do nível da 

escola, tem sua composição diferenciada. A incumbência desse núcleo é a de administrar, de 

forma coletiva, num período de três anos, o processo educativo das escolas públicas estaduais.

O diretor eleito coordena o planejamento e execução da política educacional da 

escola juntamente com os demais membros do grupo e, especificamente, com o Coordenador 

Pedagógico faz o gerenciamento do Plano de Desenvolvimento da Escola, no sentido da 

melhoria da aprendizagem e da democratização do saber sistematizado, tendo como eixo 

orientador a função social da escola, procurando minimizar os índices de repetência e evasão 

escolar. No que diz respeito às atividades concernentes às articulações dentro e fora da escola, 

esta se dá em parceria com o Coordenador de Articulação e Gestão, na busca de um 

relacionamento harmonioso entre os diversos segmentos dentro da escola, incentivando e 

promovendo a participação da comunidade na gerência escolar, com o intuito de disseminar 

ações que dêem sustentação às relações democráticas entre a escola e a comunidade.

A parceria de trabalho com o Coordenador Administrativo-Financeiro se 

concretiza no âmbito da gerência e aplicação dos recursos financeiros, em que as prioridades 

de aplicação desses recursos são definidos com a participação de todos os segmentos 

escolares, na tentativa de empreender dinamismo, acompanhando, controlando e avaliando as 

ações administrativas e financeiras da escola. Na mesma linha de trabalho administrativo e 

burocrático se dão as atividades do Secretário Escolar que deverá organizar de maneira clara,

transparente, ágil e eficaz a documentação dos alunos, professores, servidores e da instituição 

escolar, de acordo com as normas vigentes, tendo em vista o pronto atendimento de demandas 

provenientes de todos os segmentos escolares.

No que diz respeito aos requisitos necessários para preenchimento dos cargos, os 

candidatos deverão apresentar as seguintes exigências contidas no edital, quais sejam: o 

candidato à direção deverá ter licenciatura plena ou bacharelado com pós-graduação na área 

de educação e comprovada experiência de dois anos no magistério; para coordenador 
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pedagógico, o candidato deverá ter licenciatura plena, com comprovada experiência de dois 

anos no magistério; para coordenador administrativo financeiro, o candidato deverá ter 

graduação em ciências contábeis, administração, economia ou ensino médio, com 

comprovada experiência de dois anos na área contábil e/ou administrativo-financeira; o 

coordenador de articulação comunitária deverá ter graduação em pedagogia, serviço social, 

ciências sociais, psicologia, filosofia ou ensino médio, com comprovada experiência de dois 

anos em programas e projetos de mobilização, organização popular, associações e/ou 

conselhos comunitários; por último, o secretário escolar deverá ter formação em nível médio, 

com comprovada experiência de dois anos em atividades de secretariado e/ou de 

administração (SEDUC, 1998). 

O edital de regulamentação do processo de escolha do diretor escolar ressalta 

que o candidato aprovado na primeira etapa só poderá candidatar-se em uma escola e que não 

precisa ser funcionário publico estadual para concorrer a qualquer uma das cinco funções. 

Salienta, também, que professor efetivo da rede estadual somente poderá candidatar-se para 

Diretor, Coordenador Pedagógico e Coordenador de Articulação e Gestão. Uma outra 

orientação refere-se às características dos eleitores, sendo uma das premissas estar lotado na 

escola, independente de ser servidor ou professor efetivo, e ao mesmo tempo cadastrado como 

eleitor.

Diferentemente do primeiro processo de eleição direta para diretores das escolas 

públicas estaduais, quando se candidatava a equipe composta pelo Diretor Geral, Diretor 

Adjunto e Secretário, neste segundo pleito só concorre à eleição o candidato a Diretor, que,

após sua posse, em articulação com o CREDE, comporá o Núcleo Gestor.

No que diz respeito à coordenação do processo eleitoral, este ficará a cargo de 

comissões formadas nos âmbitos estadual, regional, municipal e escolar. O processo eleitoral 

na unidade escolar será coordenado pela Comissão Escolar, que terá representantes do 

Conselho Escolar, e, na falta deste, serão escolhidos representantes de todos os segmentos em 

Assembléia Geral. 

O segundo pleito para a escolha dos dirigentes escolares das escolas públicas 

estaduais, ocorrido em 1998, configura-se para a maioria daqueles que está na escola como 

um avanço do processo iniciado em 1995, ao tornar o voto universal, excluindo a condição de 
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voto paritário. Ao mesmo tempo, estende o poder de gerenciamento a uma equipe e coloca,

como condição, a seleção técnica de todos os integrantes dessa equipe, o Núcleo Gestor.

3.1.3 Tentativa de consolidação da política de gestão democrática em 2001

[...] a revolução educacional chegou para extirpar o analfabetismo e manter 

as crianças e adolescentes na escola. Para esse resultado contribuíram a 

mobilização social em torno da educação, o envolvimento de todas as 

instâncias de governo na ampliação das vagas e a democratização na gestão 

do ensino no Estado, a exemplo das eleições diretas para diretores das 

escolas públicas [...] (Tasso – Programa de Governo, 1998, p.32) (Grifo do 

autor)

O processo iniciado em 1995, renovado em 1998, tem continuidade em 2001, na 

tentativa de consolidação da participação com a mobilização da comunidade escolar, através 

de todos os seus segmentos na escolha dos diretores das escolas públicas estaduais, como 

também na constituição dos organismos colegiados, sempre objetivando a melhoria da 

qualidade do ensino.

Ressaltamos no processo realizado em 2001 a parceria e adesão de 82 

municípios que acreditam na possibilidade da concretização da participação para dar 

sustentação a uma proposta de democratização da gestão escolar, avançando no regime de 

colaboração. Defende-se que o exercício do direito à cidadania se dá por meio do voto livre e 

direto, caracterizando-se como ferramenta que legitima o processo da democracia. O sentido é 

continuar avançando para a consolidação da democratização da gestão que tem como 

principio embasador o processo de participação, que se concretiza num primeiro momento no 

direito e no dever de escolha de seus lideres.

Os eleitores desse processo são todos os membros da comunidade escolar, ou 

seja: alunos matriculados regularmente, a partir de 12 anos, ou da 5ª série ou do 3º ciclo do 

ensino fundamental; pais, mães ou responsáveis por alunos, devidamente cadastrados. No 

caso desse segmento, somente um voto por família, independente do número de filhos 

matriculados na escola. São também eleitores os professores e servidores lotados na escola e 

em exercício há mais de seis meses; e todos os membros do Conselho Escolar.
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Vale ressaltar que o papel da comunidade escolar no projeto de gestão 

democrática das escolas públicas cearenses vai muito além da eleição dos Diretores, tendo em 

vista que o processo eleitoral por si só não garante uma gestão democrática. A sua 

participação deve abranger, através dos seus representantes, as deliberações mais 

significativas da vida da escola. A título de exemplificação, destacamos: eleger seus 

representantes para os organismos colegiados constituídos na escola; participar da elaboração 

do PPP, PDE e do Regimento Escolar, denominado de Código de Ética Escolar; participar das 

decisões referentes à utilização dos recursos financeiros destinados à escola, bem como

fiscalizar sua aplicação; participar da avaliação institucional; acompanhar o desenvolvimento 

e desempenho dos filhos na escola; zelar pelo patrimônio escolar; e ter o entendimento da 

necessidade da construção coletiva da escola pública democrática, para a consolidação da 

educação de qualidade (SEDUC, 1996). 

O organograma gerencial da escola pública estadual continuou a ser organizado 

em 2001 com o mesmo desenho, integrando o Núcleo Gestor, o Diretor, Coordenador 

Pedagógico, Coordenador Administrativo-Financeiro, Coordenador de Gestão e Secretário 

Escolar. As escolas públicas estaduais estão classificadas em níveis, de acordo com o número 

de alunos matriculados, que determina o número de cargos de seu Núcleo Gestor. 

Este modelo organizacional tem como princípio básico a participação, 

concebendo o gerenciamento escolar de forma coletiva, delineando as competências 

específicas de cada membro formador do Núcleo Gestor, como também aquelas que são 

comuns a todos. Dentro dessa linha, cabe a todo o Núcleo Gestor a coordenação e a 

construção coletiva da escola pública, primando pela defesa dos direitos e pelo cumprimento 

dos deveres, na perspectiva do aperfeiçoamento das relações democráticas na escola.  

Nesse sentido, todo o Núcleo Gestor é responsável pela execução da política 

educacional da escola em consonância com as diretrizes da SEDUC, bem como deve 

coordenar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do PPP, PDE e do 

Regimento Escolar (Código de Ética Escolar), sintonizados com a valorização do processo 

pedagógico, administrativo e financeiro, articulando-se interdisciplinar e 

transdisciplinarmente com os conteúdos de cidadania, direitos humanos, meio ambiente, 

gestão democrática e função social da escola. 
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É fundamental que todos os membros do Núcleo Gestor trabalhem no sentido de 

dar visibilidade e transparência às ações escolares e seus resultados, implementando 

estratégias para tomadas de decisões, com finalidade de melhorar os indicadores educacionais, 

e ofereçam condições que assegurem o desempenho do trabalho docente e o pleno êxito da 

aprendizagem discente, garantindo que a escola cumpra sua função de democratização do 

saber sistematizado. Ainda com o objetivo de difundir o princípio da participação, o Núcleo 

Gestor deverá estimular o desenvolvimento dos organismos escolares, tais como: Grêmio 

Estudantil, Conselho Escolar, Associação de Pais e Comunitários, Associação de Servidores e 

Congregação.

A propósito das responsabilidades específicas do Diretor, o seu trabalho aponta, 

preferencialmente, para a manutenção da unidade do Núcleo Gestor da escola, 

compartilhando o poder de decisão com estes e outros profissionais de modo a tornar-se 

construtor e participante do projeto que dirige, tendo em vista o cumprimento da legislação 

pertinente a cada área, num processo de articulação permanente com a comunidade escolar, 

através dos organismos escolares, ou diretamente, no sentido de assegurar condições de 

execução dos planos e projetos propostos de forma conjunta. 

O trabalho do Coordenador Pedagógico direciona-se para a coordenação do 

processo ensino-aprendizagem proposto nos planos e projetos da escola, na perspectiva de 

viabilizar a construção de uma ação curricular dinâmica, crítica, criativa e competente, que 

proporcione aprendizagens significativas, como também a superação de deficiências docentes 

e discentes.

No que diz respeito às atividades concernentes à função do Coordenador 

Administrativo-Financeiro, estas estão voltadas para a aplicação racional dos recursos 

financeiros e para a administração e preservação do patrimônio da escola, com a promoção da 

gestão participativa, prestando contas periodicamente junto à comunidade escolar.

As competências do Coordenador de Gestão referem-se à coordenação e ao 

funcionamento dos organismos colegiados de forma articulada, bem como ao incentivo a 

processos participativos que dêem sustentação às relações democráticas entre a escola e a 

comunidade. Suas atribuições remetem, também, à promoção de eventos culturais e 
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desportivos junto à comunidade intra e extra escolar, sempre objetivando a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem (SEDUC, 2001).

Quanto às atribuições do Secretário Escolar, cabe a este a responsabilidade de 

escriturar, registrar e arquivar toda a documentação referente à matrícula, às transferências e 

aos demais documentos gerais e específicos de alunos, professores, técnicos e pessoal de 

apoio, organizado de forma democrática, ágil, transparente e eficaz, de modo a facilitar a 

circulação e o acesso dos interessados, especialmente os alunos.

O processo de eleição de diretores para as escolas públicas estaduais 

implementado em 2001, em seu edital de convocação e orientação, fazia as mesmas 

exigências daquele executado em 1998 quanto às qualificações que os candidatos deveriam 

ter, tanto para o cargo de diretor como para os demais cargos que compõem o Núcleo Gestor.

A Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará defendia a essa época uma 

escola capaz de enfrentar os desafios de um novo século, a “Escola do Novo Milênio”, que,

por sua vez, exigia um diretor com perfil para dirigir esta escola. O perfil proposto assim 

caracterizava esse gerente, um líder com competência técnica para dirigir o projeto da escola, 

comprometido com o fortalecimento da gestão democrática, trabalhando de forma colegiada 

com todos os segmentos, sensível às causas sociais, apoiando e estimulando as manifestações 

culturais de toda a comunidade escolar.

Nesse sentido, a comunidade deve estar atenta na hora da escolha do diretor para 

que a preferência não recaia em um candidato sem compromisso com a educação e com os 

anseios da comunidade na qual a escola está inserida; sem postura ética profissional com os 

colegas e demais membros da comunidade escolar, e que não faz uso do trabalho coletivo 

como forma de valorização da participação nos destinos da escola.

As eleições de 2001 apresentam inovações, quando outros municípios do Ceará 

aderem a esse procedimento como forma de escolha dos diretores de suas escolas, 

demonstrando que o Ceará caminha para a consolidação desse processo. Essa adesão 

possibilita que o candidato possa se inscrever, concomitantemente, para a rede estadual e 

municipal, dependendo do Plano de Cargos e Carreiras do município.
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Com o objetivo de tornar o processo mais transparente e seguro, outra inovação é 

implementada: a utilização da urna eletrônica, com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral 

para o acompanhamento e o apoio técnico. Após a realização do pleito, será considerado 

vencedor o candidato que obtiver mais da metade dos votos válidos. No caso de nenhum 

candidato atingir este percentual, no prazo de oito dias, haverá nova eleição com apenas os 

dois candidatos mais votados no primeiro turno. Se ocorrer empate, será indicado o candidato 

com a melhor nota na prova escrita. Se ainda assim o impasse não for resolvido, as 

prescrições legais vigentes serão adotadas. 

Apontando para a construção da “Escola do Novo Milênio”, os programas das 

provas escritas versam sobre quatro blocos temáticos: construindo a Escola do Novo Milênio; 

concepção e prática da Gestão Educacional da Escola do Novo Milênio; as políticas 

educacionais do Estado e a reforma curricular; e legislação básica do ensino e a Escola do 

Novo Milênio.

Tendo a mesma orientação das duas eleições anteriores, em 1995 e 1998, o 

processo de escolha de diretores, após a seleção de provas e títulos, que tem como órgão 

responsável a Universidade Estadual do Ceará – UECE, será organizado por comissões nos 

âmbitos estadual, regional, municipal e escolar, que cadastrarão eleitores, elaborarão

calendário de apresentação dos programas dos candidatos, dentre outras tarefas. 

Após as considerações gerais acerca dos processos de eleições diretas para 

diretores das escolas públicas estaduais, ocorridos em 1995, 1998 e 2001, no tópico seguinte 

nos debruçaremos sobre a análise da gestão democrática com o objetivo de detectar seus 

limites e dificuldades dentro do ambiente escolar.
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3.2  LIMITES E DIFICULDADES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO 

INTERIOR DA ESCOLA

A análise das possibilidades da administração da educação como prática 

educacional destinada não à manutenção, mas à construção coletiva e 

organizacional da instituição educativa vinculada ao projeto político 

pedagógico da escola, tendo como referencial o contexto global e as teorias 

contemporâneas que valorizam a potencialidade e a capacidade participava 

do ser humano, resignificam o valor dessa prática, conferindo à gestão da 

educação uma práxis que tenderá a superar nas organizações educacionais, 

as fraquezas institucionais e humanas que resultam em exclusão, 

desigualdades e injustiça (FERREIRA, 2000, p.297).

Alguns estudos realizados por diversos pesquisadores e estudiosos da gestão 

democrática da escola pública, a partir do exame de experiências efetivadas em municípios e 

estados brasileiros, demonstram algumas limitações, no que diz respeito às expectativas que 

foram criadas em relação ao modo de gerenciar as instituições escolares, a partir do processo 

de eleição de diretores escolares. O processo de eleição direta para diretores das escolas 

públicas, em todos os casos, minimizou o uso do clientelismo e do apadrinhamento político. 

Em algumas experiências a “politicagem”, ou seja, a influência de políticos dos mais diversos, 

vereadores, deputados, prefeitos, foi refreada (PARO, 1996).

A investigação empreendida por Vieira et al (2001), intitulada “Eleição de 

Diretores: o que mudou na escola?”, traz contribuições para uma avaliação do processo de 

eleição direta para diretores das escolas públicas estaduais do Estado do Ceará, eleições de 

1995 e 1998, bem como a atuação da gestão escolar, enfocando a visão daqueles que estão no 

dia-a-dia da escola. A seguir apresentamos, de maneira sucinta, resultados mais visíveis 

obtidos com a realização dessa pesquisa, que demonstra como os vários segmentos da 

comunidade escolar se sentiram e se sentem frente ao processo de eleições diretas para 

diretores escolares (1995 e 1998), na perspectiva da participação efetiva de todos da escola na 

construção de um novo projeto educacional. 

Elencamos os elementos conclusivos mais importantes dessa pesquisa, baseados 

em revisão de literatura, análise de documentos, entrevistas com dirigentes educacionais e 
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coleta de dados junto a: seis escolas do CREDE 01 - Maracanaú (Porto e Sales, 2001); seis 

escolas do CREDE 06 - Sobral (Farias e Albuquerque, 2001); seis escolas do CREDE 12 -

Quixadá (Sousa e Bezerra, 2001); seis escolas do CREDE 18 – Crato (Barreto e Queiroz, 

2001); e, seis escolas do CREDE 21 – Fortaleza (Matos e Campos, 2001). Primeiro, o 

sentimento da maioria dos servidores, alunos e pais envolvidos é de que o processo de 

escolha, através de eleição, é importante para a comunidade escolar; segundo, nas eleições se 

sobressaíram as diferenças de interesses e opiniões, provocando conflitos e rupturas, não 

garantindo mudanças, nem do dirigente, como também das práticas, configurando-se um forte 

traço de continuísmo; terceiro, a eleição de novos diretores parece não ter contribuído para a 

construção coletiva do projeto pedagógico, tendo em vista poucos membros da escola o 

conhecerem; quarto, os conselhos escolares e os grêmios estudantis têm atuação precária, 

ainda não se caracterizando como instrumentos de participação na comunidade escolar, e a 

diretoria eleita não é suficiente para a implementação de uma prática coletiva.

Assim sendo, o processo de escolha pelos segmentos escolares dá legitimidade à

figura do diretor, fazendo com que se comprometa mais com os destinos da escola, e 

possibilita que todos interfiram e cobrem sua participação. Percebemos que a escola tem 

vivenciado na prática alguns elementos constitutivos da gestão democrática, apesar desse 

processo ser considerado como tendo sido implantado pela SEDUC, gerando um sentimento 

de insatisfação e pouco envolvimento por parte dos diversos segmentos escolares. 

Entendemos que, quando a implantação de uma política pública se dá a partir de uma 

conquista coletiva, tem maior sustentabilidade e envolvimento de seus atores.

A gestão democrática relaciona-se com a participação e o poder de decisão 

daqueles que fazem educação, mas perduram fortes raízes do autoritarismo, centralização e 

legalismo. As mais recentes políticas têm em suas ações um caráter contrário a essa cultura, 

colocando a escola como o centro desse “novo fazer” da política educacional. Nesta 

perspectiva, a mudança de paradigma, no que diz respeito ao planejamento e execução de 

políticas educacionais, procura incorporar os diversos integrantes do sistema escolar nessa 

discussão, através da prática do diálogo. 

Esta movimentação, interação e mobilização dos agentes sociais se dão muito mais 

pela ação do que pela legislação. As mudanças provocadas no interior da escola, nem sempre 

são acompanhadas pela administração central seja porque há certo distanciamento entre os 
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que formulam a política e os que executam, seja porque os mecanismos de acompanhamento 

são deficientes, de tal forma que impossibilita o real conhecimento do que ocorre no locus

escolar (SEDUC, 2002). As experiências de gestão democrática, especificamente a do Estado 

do Ceará, têm como um dos instrumentos impulsionadores o processo de eleição de diretores, 

que sozinho não pode operar milagres, muito menos com o imediatismo desejado. Essa 

mudança de paradigma envolve transformações na cultura organizacional e isso não é fácil e 

nem rápido, já que pressupõe nesse processo a participação como principio, e os atores 

envolvidos precisam compreender a dimensão da participação, para que se motivem a atuarem 

na construção de uma educação de qualidade (MATOS e CAMPOS, 2001)

No que diz respeito ao sentimento da maioria dos sujeitos que compõem os 

vários segmentos da escola, pais, alunos, professores e servidores quanto à importância da 

gestão democrática, faz-se necessário destacar, em particular, que o aprimoramento do fazer 

escolar, na perspectiva de uma construção coletiva, relaciona-se com aspectos, tais como: o 

enfoque na participação comunitária e no trabalho de equipe; a estruturação da ação 

pedagógica em torno das necessidades, interesses e demandas da comunidade na qual está 

inserida; e o desenvolvimento da liderança, entre outros. Acreditamos na convicção de que o 

grande salto para frente, na qualidade da educação básica, somente poderá vir das próprias 

escolas. Sem negar a necessidade de reformas profundas no sistema educacional global, a 

verdadeira mudança de nossa educação, a mudança qualitativa, é assunto de cada escola, das 

pessoas que nela trabalham e das relações que as escolas estabelecem entre si, com os alunos 

e com a comunidade à qual servem.

Trazemos, pois, resultados da pesquisa empreendida nas duas escolas utilizadas 

como amostra, mediante quadros e gráficos expostos e analisados a seguir. Novamente, 

retomamos o questionário aplicado aos vários segmentos da comunidade escolar (Anexo I), 

instrumento utilizado para coletar a posição destes frente ao processo de eleição e sua 

influência nas ações da escola, bem como a viabilidade da participação, do processo de 

autonomia e as relações democráticas que se configuram no interior da escola.

No resultado apresentado pela EEFM São Paulo, onde 103 componentes dos 

diversos segmentos da escola responderam ao questionário (Anexo I), fica demonstrada a sua 

posição. Nos itens relacionados à aceitação das eleições como forma de escolha do dirigente 

escolar e a melhoria no funcionamento da escola a partir desse processo, o que se depreende é 
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que quase a totalidade dos respondentes é a favor da escolha do diretor através do voto da 

comunidade escolar, e mais da metade visualiza melhoras nas atividades desenvolvidas na 

escola com a implantação das eleições.

É importante, neste momento, verificarmos que depoimentos colhidos em 

entrevistas com os diversos segmentos dessa escola vêm ao encontro do resultado dos 

questionários aplicados, como o de um aluno ao afirmar que: “O diretor é escolhido por 

votação, e acho uma coisa ótima e muito justa, porque todo mundo dá sua opinião” (Aluno 

da EEFM São Paulo). O que se percebe é o aluno ressaltando a necessidade de cada um 

exprimir o que pensa das eleições e dos candidatos, ao mesmo tempo que coloca em evidência 

aqueles que se propõem a administrar a escola, bem como suas propostas de trabalho.

QUADRO 02 – RESULTADO GERAL DOS ITENS PESQUISADOS NA 

EEFM SÃO PAULO

Itens Sim Não N.R Total

1- Você é a favor do processo de eleição direta 

para diretores escolares das escolas públicas? 94 8 1 103

2- O funcionamento da escola melhorou a partir do 

processo de eleição direta para diretores? 76 25 2 103

3- O processo de escolha de diretores escolares 

através de eleições diretas deve continuar? 91 10 2 103

4- As eleições diretas facilitam a autonomia no 

gerenciamento da escola? 84 17 2 103

5- As eleições diretas são importantes para o 

trabalho coletivo na escola? 93 6 4 103

6- Você participa do planejamento e da execução 

das ações da escola? 35 65 3 103

7- O Núcleo Gestor proporciona relações 

democráticas na escola? 56 44 3 103

8- O estabelecimento de relações democráticas na 

escola depende apenas do Núcleo Gestor? 17 85 1 103

Fonte: Pesquisa direta. 
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Em relação aos itens que tratam de questões relativas à continuidade do processo 

de eleição direta para dirigentes escolares e da contribuição deste para o estabelecimento de 

praticas mais autônomas no gerenciamento escolar, as respostas levam ao entendimento de 

que a comunidade é unânime em concordar com a continuação da escolha dos diretores,

através das eleições, e a sua maioria concorda que a escola está hoje mais autônoma.

Nos itens referentes ao trabalho coletivo, sua importância e efetivação na escola 

a partir das eleições de diretores, os diversos segmentos da comunidade escolar concordam na 

sua quase totalidade que o processo eleitoral tem influência no trabalho coletivo a ser 

desenvolvido, muito embora menos da metade afirme que participa da elaboração das 

propostas da escola e de sua execução. O que se observa é ao mesmo tempo a afirmação da 

importância do processo de eleição para o trabalho coletivo, mas este ainda não se configura 

plenamente. Ou seja, a participação parece que só chega até a escolha dos diretores. 

Quanto às respostas referentes às relações estabelecidas dentro da escola, se são 

democráticas ou não, e até que ponto isto depende somente do NG, os vários segmentos da 

comunidade escolar se posicionaram afirmando que o NG proporciona relações democráticas, 

mas o estabelecimento de um ambiente mais participativo e democrático não se concretiza 

somente com a vontade e decisão do NG; necessita também do engajamento de todos os 

envolvidos. A fala de um componente do NG da EEFM São Paulo traz considerações sobre a 

questão das relações e da participação de todos que fazem a escola no pensar e no executar as 

propostas da unidade escolar:

Nós, aqui na escola, tentamos implantar uma gestão democrática e 

mais participativa, mas isso não depende somente do NG, depende de 

todos que estão na escola. Acho que há o descompromisso de alguns 

como também a falta de conhecimento do que é gestão escolar 

participativa. O que já se consegue na escola é impulsionado pela 

vontade e compromisso de alguns com a profissão e com o social. 

Acho que a gestão da escola é caracterizada como participativa, 

aberta, criativa, democrática e especialmente, responsável e 

competente.
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Observa-se assim que as respostas relativas à influência do NG no processo de 

democratização que vem se instalando na escola e se essas relações democráticas estão 

somente na dependência dessa equipe gerencial, são congruentes com o registro da entrevista 

efetuada com membro do NG. São unânimes em afirmar a necessidade do envolvimento de 

todos, e que se vem trabalhando para tornar as relações dentro da escola mais democráticas. 

Apresentamos a seguir o gráfico dos dados coletados na EEFM São Paulo, 

quanto às respostas colhidas da aplicação do questionário (Anexo I) referentes à importância 

das eleições para dirigentes escolares no processo de autonomia da escola, bem como a 

implementação de trabalho coletivo que leva em conta a participação dos diversos segmentos 

que compõem a comunidade escolar, na perspectiva de democratização da gestão escolar.
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1 - Você é a favor do processo de eleição direta para diretores

das escolas públicas?

2 - O funcionamento da escola melhorou a partir do processo de

eleição direta para diretores?

3 - O processo de escolha de diretores escolares através de

eleições diretas deve continuar?

4 - As eleições diretas facilitam a autonomia no gerenciamento

da escola?

5 - As eleições diretas são importantes para o trabalho coletivo

da escola?

6 - Você participa do planejamento e da execução das ações da

escola?

7 - O Núcleo Gestor proporciona relações democráticas na

escola?

8 - O estabelecimento de relações democráticas na escola

depende apenas do Núcleo Gestor?

          Fonte: pesquisa direta

Utilizando-nos dos mesmos itens pesquisados, empreendemos coleta de dados na 

EEFM São Caetano, e no Quadro 03 estão resumidos os resultados encontrados. Nos itens que 

tratam sobre a aceitação do processo de eleição de diretores escolares e sua influência no 
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trabalho realizado na escola, na sua maioria, os interrogados são favoráveis ao processo de 

eleição, bem como reforçam a opinião de que a escola tem melhorado seu funcionamento a 

partir da escolha direta dos diretores pela comunidade escolar.

Quanto à continuidade do processo de eleição para diretores e, a partir deste, o 

fortalecimento da autonomia da escola, os segmentos apontaram para a continuidade desse 

processo e mais da metade acha que a escola desenvolve suas atividades com mais autonomia. 

O que não diferencia da posição da EEFM São Paulo.

QUADRO 3 – RESULTADO DOS ITENS PESQUISADOS NA EEFM SÃO CAETANO

Itens Sim Não N.R Total

1- Você é a favor do processo de eleição direta 

para diretores escolares das escolas públicas? 86 11 0 97

2- O funcionamento da escola melhorou a partir do 

processo de eleição direta para diretores? 85 10 2 97

3- O processo de escolha de diretores escolares 

através de eleições diretas deve continuar? 85 11 1 97

4- As eleições diretas facilitam a autonomia no 

gerenciamento da escola? 65 30 2 97

5- As eleições diretas são importantes para o 

trabalho coletivo na escola? 82 15 0 97

6- Você participa do planejamento e da execução 

das ações da escola? 33 64 0 97

7- O Núcleo Gestor proporciona relações 

democráticas na escola? 71 24 2 97

8- O estabelecimento de relações democráticas na 

escola depende apenas do Núcleo Gestor? 32 65 0 97

Fonte: pesquisa direta 

Quando comparamos as respostas aos quesitos que se referem à importância do 

trabalho coletivo e do planejamento e execução das ações de forma participativa nas duas 

escolas, campo da nossa pesquisa, ressalta-se a concordância existente na posição daqueles 

que responderam ao questionário, pois a maioria admite a importância das eleições para o 
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trabalho coletivo, mas poucos, ou, exatamente, menos da metade, afirmam participar da 

programação das atividades escolares, numa perspectiva de desenvolver uma gestão 

democrática. A fala do aluno da EEFM São Caetano exemplifica essa posição:

Nós aqui na escola não participamos das decisões e nunca 

participamos de nenhuma atividade de avaliação do trabalho 

desenvolvido na escola, mas acho que seria interessante, pois a gente 

teria a oportunidade de ver como ela se desenvolve e melhorar cada 

vez mais.

Como se pode notar, a partir das respostas ao questionário e das palavras do

aluno entrevistado, são impressões positivas a respeito da importância do trabalho coletivo, 

mas que as decisões são tomadas sem considerar o que pensa a comunidade escolar. A 

posição dos pesquisados a respeito das questões formuladas acerca das relações que se travam 

no interior da escola, levando em conta as atividades que o NG desenvolve para propiciar uma 

dinâmica mais democrática, e positiva, pois enfatiza que o NG proporciona relações 

democráticas na escola, acreditando que o estabelecimento destas não depende somente do 

NG. 

Procurar saber a posição daqueles que estão diariamente na escola no que diz 

respeito à existência de relações democráticas pode proporcionar uma visão mais acurada do 

desenvolvimento da gestão democrática, já que o processo eleitoral não tem objetivo em si 

mesmo, mas com certeza é uma estratégia de participação que pode provocar a instauração de 

uma dinâmica mais democrática na escola.

O gráfico a seguir compatibiliza o que apuramos dos questionários (Anexo I) 

aplicados na EEFM São Caetano, quando solicitamos dos entrevistados suas posições a 

respeito das eleições de diretores para as escolas públicas estaduais como estratégia que 

possibilita a implementação da política de democratização da gestão escolar.
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GRÁFICO 03

   

       Fonte: pesquisa direta 
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Discorremos no capítulo precedente sobre os processos ocorridos em 1995, 1998 e 

2001 para escolha dos dirigentes escolares das escolas públicas estaduais do Ceará através de 

seleção de prova e títulos, numa primeira fase, e de eleições diretas, num segundo momento, 

tendo como eleitores a comunidade escolar constituída dos segmentos alunos, pais, 

professores e funcionários, ao mesmo tempo em que trouxemos para discussão, estudiosos do 

tema da gestão escolar numa perspectiva democrática, como: Hora (2004), Paro (1996), 

Oliveira (1995) que se posicionam positivamente no sentido da aprovação desse processo,

quando discutem os diversos aspectos e a visão prática que têm das eleições no espaço da 

educação pública formal.

Realizar essa pesquisa deu-nos uma melhor visão do processo de eleições 

democráticas. A inserção no cotidiano das escolas pesquisadas, EEFM São Paulo e EEFM 

São Caetano mostrou-nos que existem realidades diferenciadas. Até a forma como fomos 

recebidas numa e n’outra escola deixou-nos certas de que a vida real ultrapassa toda e 

qualquer tentativa de domínio desta. Na EEFM São Paulo, fomos recebidas pela direção de 

maneira cordial, demonstrando interesse quanto à escola fazer parte da amostra da pesquisa, 

como campo de observação e análise, colocando-se à disposição para responder quaisquer 

perguntas, como também oferecendo espaço e materiais, tais como os instrumentos de 

planejamento das ações escolares (PPP, PDE e Regimento Escolar) para a execução das 

atividades inerentes ao nosso trabalho de pesquisadoras. 

Entendemos que a tarefa de pesquisar, in loco, nos permite ver além daquilo que as 

pessoas respondem nos questionários e nas entrevistas, uma vez que, quando estamos no 

ambiente escolar, observamos como transcorre o dia letivo e, na escola supracitada, tivemos 

oportunidade de manter contato com professores e alunos em sala de aula, participar de 

reunião para escolha dos membros do Conselho Escolar e de encontro com pais, sentindo que 

a escola hoje é um espaço aberto para convivência.  

A EEFM São Paulo tem procurado seguir uma linha de trabalho que propicia a 

inserção de um modo participativo, embora na visão de alguns entrevistados, pais, alunos, 

professores e funcionários, não transpareça que a escola trilhe o caminho da participação para 

a democratização da gestão. Mas a manifestação de todos é de apreço à escola, achando-a 

bem administrada, organizada, funcionando dentro do horário exigido, primando para que não 

haja falta de professores. Enfim, são da opinião de que o Núcleo Gestor, dentro das 
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possibilidades, inclusive financeiras, tem tentado fazer o melhor. Sentimos um clima 

harmonioso e de esforço para realizar um trabalho cada vez melhor na escola.

Na EEFM São Caetano, tivemos uma recepção entusiástica, a diretora, que não foi 

eleita pela comunidade, mas indicada como interventora, pois as eleições de 2001 não tinham 

transcorrido de maneira transparente, tendo sido impugnada, estava eufórica para apresentar 

todo o trabalho realizado desde sua chegada. E era visível a transformação lá ocorrida. A 

escola está limpa e melhor estruturada, o que não se via até inicio de 2002, pois como 

servidoras da SEDUC tivemos oportunidade de estar na escola muitas vezes e percebermos o 

teor das mudanças. Funcionamento regular do horário de aula, secretaria organizada, 

atividades de serviços gerais bem distribuídos, pontualidade e assiduidade dos professores, 

reformas da secretaria, da biblioteca, do piso e o bom aproveitamento dos espaços físicos 

existentes. Gratificou-nos por visualizarmos essas mudanças e perceber que a escola que tem 

uma equipe gestora bem intencionada e comprometida realmente faz a diferença. 

No que diz respeito à participação de todos para consecução da democratização da 

gestão, sentimos que ocorrem alguns empecilhos, como dificuldades do envolvimento dos 

diversos segmentos nas propostas de trabalho da escola, ora porque os pais não dispõem de 

tempo, ou os alunos têm aulas que não querem perder, ou os funcionários não entendem que o 

seu trabalho também é importante para uma maior qualidade da educação, ou os professores, 

que geralmente são ocupadíssimos, muitas vezes ministrando aulas nos três turnos e em 

escolas diferentes. Enfim, de maneira geral, temos o sentimento da aceitação da escola por 

todos.   

As discussões teóricas em torno do objeto de estudo e a pesquisa de campo 

empreendida nas duas escolas da rede pública estadual nos proporcionaram identificar como 

os entrevistados vêem a gestão da escola e a participação dos diversos atores, a partir de suas 

falas extraídas das respostas dadas às perguntas que foram elaboradas com base em temas 

relacionados à aceitação do processo eleitoral e sua influência numa nova forma de gerenciar 

e a participação dos vários segmentos da comunidade escolar no fazer do cotidiano da escola. 

Nossa preocupação com a visão dos diversos segmentos escolares acerca desta política levou-

nos ao entendimento de que é necessário neste trabalho relatar os “achados” da nossa 

pesquisa. 
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Neste capítulo, pautado nas entrevistas e questionários aplicados aos diversos 

segmentos nas escolas escolhidas como amostra de nossa pesquisa, buscamos visualizar e 

explicitar o processo eleitoral e a participação de todos os que compõem a unidade de ensino 

no fazer educativo decorrente do movimento das ações e relações desenvolvidas na escola. 

Para tanto, no método de exposição da nossa investigação, achamos por bem dividir as 

constatações por tópicos e segmento. Assim, vamos abranger primeiro a temática referente ao 

processo de eleições na visão dos segmentos escolares. Em seguida, abordaremos o tema que 

diz respeito à participação dos diversos segmentos no planejamento, execução e avaliação das 

ações da escola.

4.1 O PROCESSO DE ELEIÇÕES DIRETAS NA VISÃO DOS SEGMENTOS 

ESCOLARES

Vimos até aqui, a partir de pesquisa documental e bibliográfica, e com a inserção 

de trechos do levantamento feito junto às duas escolas, EEFM São Paulo e EEFM São 

Caetano, empreender entendimento do processo de eleição para diretores escolares e sua 

ligação direta com a participação dos diversos segmentos que compõem os estabelecimentos 

de ensino nos rumos do fazer escolar.

Muito do que já colocamos sobre as eleições para a escolha dos dirigentes 

escolares nos proporciona uma visão positiva desse processo, mas a percepção daqueles que 

no dia-a-dia estão na escola, com certeza dá mais substância ao entendimento que hoje temos 

do processo eleitoral, enquanto forma de participação na execução do projeto educativo de 

cada instituição escolar. Iniciamos o resgate da pesquisa de campo com a visão dos alunos, 

que, a partir da inclusão desse mecanismo de escolha dos diretores das escolas em que 

estudam, provoca análises e interpretações, numa perspectiva política, da instituição escolar 

enquanto instância privilegiada que concorre, consideravelmente, para a formação cidadã de 

cada um dos alunos. Isso somente é possível numa escola que prima por princípios, valores e 

crenças que conduzem à construção de uma cidadania plena.

De acordo com Bordignon e Gracindo (2000), corroborando as idéias de Gadotti 

elucidadas no capítulo dois sobre escola cidadã, a escola deve ter em conta que o 

desenvolvimento da cidadania de seus alunos se constrói num grupo social. Essa não se dá 

individualmente e isoladamente, mas dentro de um contexto de relações sociais que garantam 
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a liberdade e construam a solidariedade, com prevalência da igualdade dentro da diversidade. 

Cada sujeito é único, com vocação e potencialidades próprias. Apesar de que na Lei todos são 

iguais nos direitos e deveres e, na sociedade do conhecimento que hoje vivenciamos, o saber é 

um instrumento condicional para o exercício da cidadania, para a inclusão social e para a 

participação nas decisões coletivas, sendo esta a forma de construir a verdadeira democracia. 

Infelizmente, o acesso não chegou a todas as camadas sociais. Assim vejamos como se 

posicionam alunos entrevistados nas duas escolas pesquisadas sobre o que pensam a respeito 

do processo de eleição. O aluno da EEFM São Paulo acha positivo o processo de eleição, 

tendo em vista proporcionar aos alunos a condição de participarem da escolha do 

representante dos interesses da escola. Quanto ao aluno da EEFM São Caetano, não se extrai a 

mesma opinião, transmitindo a idéia de que a indicação é melhor do que a escolha 

democrática. 

Acho a escolha da direção, por meio de eleições diretas, muito 

correta, quando nós mesmos votamos neles (Aluno da EEFM São 

Paulo).

O diretor é escolhido por votação, quando há uma eleição e quem 

ganhou, ganhou, pelo menos esse ano vai ser assim. Mas acho que 

nas eleições há muita confusão, eu preferia que viesse como 

interventora (Aluno da EEFM São Caetano).

Como se pode notar a partir das falas dos entrevistados, não houve concordância 

de opiniões. Enquanto o primeiro se coloca a favor das eleições, o segundo se posiciona de 

modo contrário. Isso parece coerente com a experiência que a EEFM São Caetano vem 

vivenciando, quando, nas eleições de 2001, por problemas ocorridos durante o processo 

eletivo, foi indicada uma interventora que está dirigindo a escola, tendo se candidatado no 

pleito de 2004, e sido eleita. O que transparece para esse aluno é a aceitação do modo 

“interventora”, como sendo a melhor forma.

Outros alunos entrevistados nas duas escolas pesquisadas são unânimes em afirmar 

que as eleições configuram-se como um processo muito bom, porque traz a possibilidade de 

cada um se posicionar e escolher o candidato que melhor se adequar aos interesses da 

comunidade escolar, como vemos a seguir:
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Penso que a escolha do diretor através de votação sem boca de urna 

é boa, e eu gosto, pois só assim nós temos direito de expressar nossa 

opinião (Aluno da EEFM São Paulo).

A escolha da direção por meio de eleições diretas eu acho que a 

escolha está sendo colocada de modo adequado (Aluno da EEFM 

São Caetano).

A escolha da direção é feita através de uma eleição e concurso. A 

eleição é feita pelos alunos, e acho que é muito adequada  (Aluno da 

EEFM São Caetano).

Ao responder as perguntas formuladas a respeito da aceitação ou não do 

processo de eleição, os alunos demonstram com espontaneidade e segurança que acreditam 

que as eleições são melhores para escolher quem vai dirigir a escola. Também sabem como se 

dá esse procedimento e o identificam como uma forma política, pois um dos alunos coloca 

que os trabalhos de boca de urna parecem não propiciar um clima democrático nas relações. 

Analisando as respostas ao questionário aplicado a oitenta alunos de cada uma 

das escolas pesquisadas (Anexo I), quando se pergunta se são a favor do processo de eleição 

para diretores escolares, na EEFM São Paulo, 90% responderam SIM, e, na EEFM São 

Caetano, o percentual foi de 89,02% de aceitação das eleições. No que diz respeito à melhoria 

no funcionamento da escola a partir da escolha dos dirigentes das escolas por meio de votos 

da comunidade escolar, na EEFM São Paulo, 67,50% concordam que há ligação entre 

eleições e melhor funcionamento da escola. Na EEFM São Caetano, 87,80% afirmam que a 

partir do processo eleitoral a escola apresenta melhor desempenho. Quando abordamos 

questão referente à continuidade desse modo de escolha do diretor da escola, na EEFM São 

Paulo, 86,25% são a favor da continuidade e, na EEFM São Caetano, aqueles que concordam 

somam 87,80%. Pelos resultados apresentados a essas questões, na EEFM São Caetano,

transparece mais coerência, tendo em vista os percentuais equilibrados nas respostas à

aceitação do processo de eleição, melhoria do funcionamento da escola a partir das eleições e

continuidade do processo. O mesmo não se depreende das respostas dadas pela EEFM São 

Paulo, já que a grande maioria aceita as eleições, mas somente um pouco mais da metade 

associa melhoras no funcionamento da escola a partir das eleições. Depreende-se, também, 
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um descompasso entre a aceitação do processo eletivo e sua continuidade, com 90% e 

86,25%, respectivamente.

Na verdade, o que extraímos dos depoimentos e das respostas aos questionários é 

uma posição favorável ao processo de eleição, embora com algumas posições contrárias. Os 

alunos dessas escolas têm conhecimento das eleições, concordam que ela aconteça, e, mais 

que isso, nas suas falas transparece que compreendem a importância de cada um nesse 

processo, se sentem partícipes, sabem que é uma oportunidade para analisar o desempenho 

dos profissionais que se candidatam, que a opinião de cada aluno é respeitada e que esta é 

uma chance de espaço para expressarem o que pensam da escola e daqueles que a 

administram. Ou seja, eles podem desenvolver o fazer político, o que contribui para a sua 

formação cidadã.

Quanto à percepção que os professores têm do processo de eleição direta,

destacamos os posicionamentos a seguir:

Acho que os pontos positivos são: o próprio processo de eleição, 

avaliação do conhecimento técnico e da competência do candidato. 

Acho também que existe ponto negativo como o diretor eleito não ter 

o direito de formar o NG e às vezes ter indicações da SEDUC 

(Professor da EEFM São Paulo).

Não aprovo este tipo de eleição, com provão e formação do NG sem 

‘afinidade’, seja ela de que natureza for. E mais, não vejo aspectos 

positivos nesta escolha imposta pelo modelo neoliberal.15 É preciso 

liberdade na composição do NG e este deve se submeter 

democraticamente a uma eleição (Professor da EEFM São Caetano).

As respostas aos itens formulados sobre as eleições evidenciaram as contradições 

que perpassam esse processo. Embora considerem positivo, percebem pontos negativos, 

principalmente na escolha e constituição dos NG, chamando a atenção para as características 

neoliberais que perpeiam o modo de constituição do NG das escolas, já que esta é uma 

proposta liderada pelos gestores maiores do Estado e da SEDUC. 
                                                
15 Sobre Estado ver Chauí, 1999.
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No depoimento de outros entrevistados, temos um posicionamento 

completamente diferente dos anteriores. Estes ressaltam problemas inerentes às instruções 

normativas e reguladoras do processo, bem como as desavenças que ocorrem no decurso do 

pleito. 

Eu acho que o processo de eleição democrática, de democrática não 

tem muita coisa porque ela é toda restrita. O Edital da convocação, a 

questão das notas, o título, a prova escrita, o que é dado prioridade 

na questão do título é a experiência, não se valoriza a questão de ter 

pessoas novas na direção. Também prioriza quem já tá permanecer, 

porque agora pra entrar é quem já tem experiência. Então eu acho 

que isso não é democrático, parte de uma democracia restrita. É 

democrático enquanto tem processo de eleição e as pessoas votam, 

mas até que ponto essa democracia se faz valer no momento em que 

o edital restringe, ou seja, discrimina determinados detalhes. É por 

ai mais ou menos (Professor da EEFM São Caetano).

Acho que as pessoas que se interessam em fazer parte da eleição da 

escola têm a oportunidade de participar desse espaço que se abre, 

agora nem sempre as pessoas estão preparadas para vivenciar isso. 

A gente sabe que a experiência da última eleição foi terrível né, 

houve até violência corporal dentro das escolas, aonde a candidata a 

diretora e a diretora em exercício chegaram a se agredir. Então às 

vezes a gente tem a faca e o queijo na mão mais não sabe cortar, é 

nesse sentido que eu falo, nem sempre as pessoas estão preparadas 

para vivenciar esse estágio (Professor da EEFM São Paulo).

O que se observa nas falas transcritas é que não houve concordância entre os 

entrevistados quanto à maneira de condução do processo, embora aprovem as eleições, e, ao 

mesmo tempo, explicitam alguns condicionantes e considerações sobre os ocorridos durante 

as atividades do pleito, desde o edital até a formação política dos candidatos para participarem 

de forma civilizada, aceitando a disputa inerente ao processo democrático de escolha do 

dirigente da escola. No Anexo III dos questionários aplicados a alguns professores das duas 
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escolas, destacamos uma quase unanimidade de aceitação das eleições como forma de escolha 

dos diretores escolares.

Destacamos também, nas falas acima transcritas, a relação existente entre aquilo 

que se propõe a fazer na escola, como as eleições, e o sistema social, político e econômico de 

nossa sociedade, ou seja, uma sociedade neoliberal, ressaltando que a eleição para diretores 

foi e é muito mais uma proposta levada a efeito pelo governo instituído, e muito menos como 

uma reivindicação daqueles que direta ou indiretamente lutam por uma forma mais 

democrática de fazer a educação. Até porque as eleições para diretores escolares constituíram-

se em instrumento propício à concretização de participação da sociedade nos 

encaminhamentos das políticas públicas de educação do país. Como afirmam Vieira e 

Albuquerque (2001) na LDB e no PNE, estão explicitados que a família e a sociedade tenham 

participação na realização do processo educacional, atendendo os ditames constitucionais, já 

que os programas e projetos propostos se direcionavam para a democratização e a autonomia 

escolar. 

Resgatamos agora as entrevistas efetivadas com os pais dos alunos  das escolas 

pesquisadas, os quais assim se posicionaram quanto ao processo de eleição para diretores 

escolares das escolas públicas estaduais:

Eu acho que a escolha do diretor através de eleição é boa, porque o 

diretor tem que ser escolhido pela comunidade, e não pelo 

governador, porque a gente tá lá todo dia, o governador não tá lá 

todo dia, a gente é que sabe (Mãe de aluno da EEFM São Paulo).

Eu acho que esse processo é melhor pra gente acabar participando, 

a gente tem que melhorar a equipe pra melhorar as coisas pra os 

nossos filhos.  Se voltar a forma antiga a gente e os nossos filhos não 

vai ter direito a nada, eles indica lá. O diretor escolhido por eles não 

conhece os alunos e vice e versa. Isso não é democrático. Assim os 

alunos agem, se o diretor não for bom ele muda e ai escolhe o 

representante que vai representar a escola com sabedoria, com ética. 

A melhor maneira é essa, os pais e alunos tá sabendo o que tá 

fazendo, a gente quer aquela pessoa que a gente acha que vai ser 
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melhor né, e a escola tá formando nossos filhos (Mãe de aluno da 

EEFM São Paulo).

Cabe aqui destacar a compreensão que as falas dessas mães demonstram do 

entendimento de democracia, quando reforçam a forma adotada para a escolha do diretor por 

meio de eleições diretas, ressaltando que aqueles que estão na escola têm mais condições de 

saber quem é melhor para dirigir a escola que seus filhos irão estudar. Percebe-se a ênfase 

dada por essas duas mães à rejeição quanto ao diretor (a) ser indicado (a) pelo governador ou 

forma semelhante, afirmando que, “se voltar a forma antiga, a gente e os nossos filhos não 

terão direito a nada”. Isso reforça que o compromisso do investido do cargo é com quem o 

indica ou com seus eleitores, quando submetido a processo de eleições diretas. Como afirma 

Rousseau (1999), a soberania é do povo, é de quem por meio de eleições autoriza o 

representante a governar.

Os depoimentos transparecem que se atingiu um dos objetivos desejados com as 

eleições para diretores escolares, qual seja o de minimizar o clientelismo estabelecido, quando 

quem indicava o diretor era o chefe do poder executivo, na maioria das vezes, para atender 

acordos firmados com deputados, vereadores ou mesmo pedidos de empresários, colocando 

na função pessoas descomprometidas com a educação. Hoje, com as eleições e o 

entendimento destas como um processo democrático, pode provocar um envolvimento maior 

daqueles que estão na comunidade escolar com o sucesso da escola, de modo a produzir 

efeitos positivos na formação cidadã de seus alunos.

Adentramos o tópico seguinte trazendo, para análise e compreensão da 

participação no ambiente da escola, o posicionamento dos diversos integrantes da comunidade 

escolar, com o intuito de responder questões, já citadas, referentes ao entendimento de 

participação, se há participação e como esta se dá no interior da unidade de ensino.
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4.2  PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS  SEGMENTOS NA GESTÃO DA ESCOLA

Toda vez que o povo participa do planejamento e execução de uma 

atividade ou processo, ele se sente proprietário do mesmo e co-responsável 

de seu sucesso ou fracasso.

Bordenave, 1985

A eleição de diretores para as escolas públicas estaduais não tem o objetivo em si 

mesmo, mas, como toda a ação que se propõe para uma instituição escolar, vislumbra 

contribuir também para a formação integral do aluno. Assim sendo, estão aí inclusas 

atividades que fomentem o despertar para a prática da cidadania, que engloba, dentre outras, a 

prática política, podendo-se discutir, reivindicar, fazer escolhas, ter vez e voz, num contexto

democrático, em que as decisões são tomadas, de forma coletiva, num ambiente de respeito às 

diferenças, corroborando para que todos se sintam, como afirma Bordenave na citação do 

início desse tópico, donos da escola e responsáveis por tudo o que nela venha a acontecer, ou 

seja, arcando, de maneira conjunta, com “bônus e ônus”. 

Diante desta constatação e com a intenção de tentar de forma coerente responder 

as indagações que alentaram os nossos ânimos para empreender este trabalho, trazemos para 

aclarar nossas idéias os depoimentos dos diversos segmentos escolares a respeito da 

implantação e da implementação do processo de participação nos rumos da escola num 

contexto de gestão democrática. Afinal, participação e democracia são os dois lados da 

mesma moeda. Um espaço em que as relações se dão de forma democrática se constrói 

quando se oportuniza o envolvimento e a participação de todos. Destacamos inicialmente a 

fala de dois alunos das escolas pesquisadas, quando perguntados sobre a prática da 

participação nas decisões da escola:

Quando você me pergunta sobre a participação nas coisas da escola 

o que vejo é que o pessoal que dirige a escola só dá condições na 

teoria, mas na prática não. O aluno tá entendendo que participar é 

só votar, mas eu não entendo assim, o aluno tem que participar de 

uma democracia, o aluno também tem que ajudar a melhorar a 

escola. Eu acho assim: que além da escola dar conteúdo didático ao 
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aluno, ela devia ensinar a ele a ser critico, porque a partir de então 

ele vai poder participar das conversas da escola. Quando ele 

aprender a ser critico ele vai ver que pode ajudar a melhorar a 

gestão da escola. Quando o aluno aprender a ser critico ai sim, vai 

ser um processo democrático (Aluna da EEFM São Paulo).

Como nós já falamos a maneira de escolher os diretores acontece de 

forma participativa, porque todo mundo vota, mas eu acho que 

depois que o diretor é eleito, ele não tá se importando com isso, ele 

foi eleito, já tá no cargo, só vai sair quando terminar o mandato dele 

né. Eu também acho que uma gestão pra ser participativa os alunos 

deveriam participar, mas nem todos os alunos gostam de participar, 

as vezes ficam receosos, porque falta oportunidade e  falta incentivo 

(Aluno da EEFM São Paulo).

Destacamos nos depoimentos uma visão de participação coerente com a política 

proposta pela SEDUC, “Gestão Democrática e Participativa”, mas o que vem acontecendo no 

interior da escola não retrata essa proposição. Voltamos a considerar que a participação 

parece que começa e termina nas eleições, não tendo resultados positivos, pelo menos, no 

entender desses alunos, enquanto a sua concretização no dia-a-dia da escola. Os alunos 

expõem a vontade de participar, mas sentem-se inibidos. Na verdade, precisam ser orientados 

e chamados a colaborar para que o trabalho escolar configure-se como democrático e 

participativo.

Na primeira fala transcrita, o aluno é contundente quando afirma que a gestão 

somente será democrática quando eles, os alunos, realmente tiveram oportunidade de 

participar, ressaltando a necessidade de a escola na sua proposta curricular ir além, como o 

aluno afirma, do conteúdo didático, ou seja, o currículo deverá estar atravessado por 

conteúdos e atividades que possibilitem a verdadeira formação cidadã.

O depoimento do aluno da EEFM São Caetano apresenta um outro olhar sobre a 

gestão e a participação no interior da escola, como vemos a seguir:
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Eu acho que a escola tá melhorando na gestão, mas melhorou por 

um lado, e o outro lado mais ou menos né, porque é muito pouco 

contato dos alunos com a direção, a gente não tem muito contato 

não. Assim, porque só entram em contato com a gente quando é pra 

pedir alguma coisa da gente, cobrar alguma coisa, quase não tem 

contato com aluno dentro da escola. Por exemplo, você perguntou 

sobre as normas disciplinares da escola, para a elaboração não 

existe participação nossa, dos alunos, elas são colocadas (Aluna da 

EEFM São Caetano).

O que se extrai dessa fala é a carência de uma maior interação diretor e alunos. 

Percebemos que eles se sentem desvalorizados, às vezes usados, quando afirmam que só são 

solicitados para pedir alguma coisa. Percebe-se, assim, o entendimento dos alunos de que, 

num ambiente onde há participação, ocorre a melhora na qualidade das relações que se 

estabelecem entre as pessoas que ali trabalham, com os alunos e com a comunidade imediata 

à qual servem.

O depoimento do aluno da EEFM São Paulo, que transcrevemos a seguir, reforça 

o que os demais alunos colocaram a respeito da participação, ressaltando que não há retorno 

de suas reivindicações, inclusive não encontrando apoio na SEDUC, enquanto instância 

propositora da gestão democrática, que, dentre outros, objetiva a formação de seus alunos 

para a cidadania. A revolta da aluna está na descrença em relação ao que os alunos colocam a 

respeito do que acontece no interior da escola, não manifestando interesse em averiguar o que 

está ocorrendo. Na verdade, a posição da SEDUC aborta a possibilidade de florescimento de 

um gerenciamento que leve em conta o que anseia a comunidade. 

Eu não acho a gerencia da escola democrática, porque quando os 

alunos precisam de alguma coisa ou resolver algum problema não 

sabem a quem se dirigir, não tem quem dê uma informação. Quando 

tem alguma coisa na escola, ele não está satisfeito alguma coisa que 

tá trazendo problemas pra ele, inclusive, com o professor, ele não 

sabe a quem procurar para resolver, se é com a diretoria, se é lá no 

Cambeba, se é na Secretaria de Educação, quer dizer, o aluno tem 

que procurar saber. Por exemplo, eu falei várias vezes sobre o 
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atendimento na biblioteca e não deram jeito. Ai eu fui à Secretaria de 

Educação, ai eu disse: eu vim porque eu já falei várias vezes com a 

diretora e ela não resolveu o meu problema. O problema não é só 

meu, é de vários alunos, ai me disseram que eu estava errada que eu 

não devia fazer isso com a diretora por que ela é uma ótima 

representante, é uma ótima diretora. Eu saí de lá revoltada (Aluno 

da EEFM São Paulo).

As entrevistas com os pais, a seguir destacadas, revelam entendimentos 

diferenciados de participação:

Eu acho que uma forma de participação na escola poderia acontecer 

se o diretor mensalmente convidasse os pais para conversar 

colocando questões em aberto para que esses pais dessem opiniões 

para melhorar o aprendizado de seus filhos. Ou fazer um 

questionário, mandar chamar os pais sempre que for possível, ou 

mandar até pelo filho para os pais saber o que está acontecendo, se 

realmente o conteúdo de ensino ali apresentado para o seu filho está 

satisfatório. Não custa nada elaborar um questionário porque a 

escola é nossa, pois quem paga somos nós (Pai de aluno da EEFM 

São Paulo).

A escola tem dado condições dos pais participarem, agora tem 

muitos pais que não vem à escola. Tem reuniões, festas, assim as 

crianças trazem os pais para os pais assistir. Como teve a festa 

junina agora em junho. Tinha muita gente aqui na escola, agora tem 

pais que não vem a escola de jeito nenhum (Mãe de aluno da EEFM 

São Paulo).

É interessante perceber que os pais entrevistados apresentam visões 

diferenciadas de participação. O primeiro entende a participação como algo possível, 

indicando alternativas e vislumbrando resultados positivos com a efetivação da sua 

participação, uma vez que os pais são grandes interessados pelo sucesso da escola, já que têm 

influência direta sobre o aprendizado dos filhos. Depreende-se também, da sua fala, o 
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entendimento, enquanto cidadão, da contribuição de cada um para a manutenção da escola, 

compreendendo que a escola não é doação do governo, mas é parte do trabalho que cada um 

desenvolve. Trazemos para a discussão as considerações de Faundez (1993, p. 34), quando 

afirma que:

Se o processo educacional é um processo destinado a criar uma nova 

pedagogia, uma nova democracia, uma nova concepção do poder, uma nova 

sociedade, a comunidade inteira deveria estar vigilante para que este 

processo se faça através de uma participação crítica, criativa, livre e ativa.

E acrescenta ainda: “A participação de todos aqueles que tomam parte no 

processo educativo é um dos objetivos essenciais e igualmente uma das condições 

fundamentais para o êxito de um tal processo.” (p.40-41)

O segundo depoimento mostra que a participação se restringe a estar na escola 

em festividades, sem demonstrar comprometimento com o fazer da escola. Outro destaque é 

que mesmo assim, para participar de festas, ainda tem pais que nem aparecem na escola. Na 

conversa, percebemos uma crítica que a entrevistada fazia àqueles pais que não têm interesse 

em saber o que acontece na escola. 

As falas que trouxemos demonstram a importância que os pais dão à participação 

de cada um na escola, seja opinando, averiguando, monitorando ou mesmo freqüentando as 

festas em datas comemorativas, para a melhoria do resultado obtido com o trabalho realizado 

na escola que afetará direta ou indiretamente a toda a sociedade, seja no aprimoramento da 

formação do educando, ou na satisfação de cada um deles ou delas que enviam seus filhos 

para a escola.

Durante todo o tempo em que estivemos com os pais discutindo participação, 

trabalho em conjunto, gestão democrática, mais uma vez, pela fala que apresentamos a seguir, 

o entrevistado revela que o seu entendimento de participação é incompatível com a efetivação 

de sua prática na escola. Senão vejamos:

A escola as vezes manda chamar os pais ou quando os pais vem 

reclamar de alguma coisa, como por exemplo, a  falta de recursos 
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para  merenda. Aí a direção mandava a gente ir chamar o repórter 

pra ir lá na educação, porque eles não estavam mandando o cheque 

pra merenda, o recurso pra merenda, e diziam, vocês tem que ir lá, 

vocês tem que reclamar, os pais é que tem que reclamar. Eu entendo 

que o governo não tá cumprindo. E eu concordo em fazer isso, 

porque é o povo que chama a atenção do governo. E acho que isso é 

uma ótima forma de participar. Mas acho também que a gente deve

participar não só quando tem alguma dificuldade, mas em tudo, 

porque a escola é da comunidade, a escola não é de nenhum diretor, 

de nenhum órgão, de nenhum pessoa que passa na direção da escola, 

a escola é nossa (Mãe de aluno da EEFM São Paulo).

Temos clareza que, efetivamente, existe uma relação positiva entre gestão 

democrática e a participação dos segmentos escolares, no sentido colocado por Bordenave 

(1985), quando todos que compõem a instituição fazem parte, têm parte e tomam parte real na 

concretização do fazer educativo, sentindo-se parte dela. Vale destacar mais algumas falas de 

pais de alunos das escolas pesquisadas, com o intuito de melhor caracterizar a gestão que vem 

se concretizando nas escolas estaduais:

A participação na escola não deve ser só na hora de escolher a 

diretora, mas deve ser também nas coisas que se faz na escola. A 

escola está boa, mas acho que precisa melhorar a participação 

social, como por exemplo, eventos sociais, cursos de computação, 

mas não depende somente da diretora, ela até que vai atrás, mas 

depende deles lá, do governador liberar. Acho também, que nós 

precisamos participar para saber as mudanças que acontecem na 

escola, e precisa haver uma comunicação, para que agente possa 

ficar por dentro. Nós precisamos dar continuidade a participação 

que acontece nas eleições (Mãe de aluno da EEFM São Caetano).

Participação pra fazer agora eleição de diretor né, ai fica os pais pra 

fazer parte dessa reunião né e pra votar, mas acho que os pais 

também podem participar de reuniões e eventos, mas o Coordenador 

de Gestão marca com os pais, mas eles nunca vêm, talvez por 
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acomodação, ou porque trabalham. O que tem acontecido é que nos 

últimos três anos os pais têm sido chamados na escola sabe, 

chamados muito mesmo, pelo diretor ou pela coordenação. Eles 

chamam para os pais se interarem mais, do que tá acontecendo com 

o filho né, ver o aprendizado do filho, como é que tá sendo, como é 

que não tá sendo (Mãe de aluno da EEFM São Paulo).

Para participar a escola tem CE com voluntários que se 

candidataram para participar do conselho. Tem também Grêmio 

Estudantil. O CE trabalha junto com a direção. Acho também que a 

escola deveria ser aberta para comunidade, mas não é assim que 

vem acontecendo (Mãe de aluno da EEFM São Paulo).

Ao tentar responder o que entendem por participação e como esta vem se 

efetivando na escola, possibilitaram a visualização de aspectos já enfatizados por outros 

entrevistados, como: a forma mais concreta de participação é o processo de eleição dos 

diretores, o convite a reuniões, o entendimento de que a participação das eleições devem se 

estender para o cotidiano da escola, o desinteresse dos pais pela escola, dentre outros. A 

disponibilidade desses pais para participar dessa pesquisa é um fato que denota o interesse 

que eles têm pela escola. Ora, isto está intimamente relacionado com o que nos afirma Santos 

(2003) a respeito do surgimento de concepções contra-hegemônicas de democracia, ou seja, 

democracia participativa num contexto globalizado da democracia liberal, as quais vão da 

representatividade para a participação, para o envolvimento de todos na formulação, execução 

e monitoramento das ações, “entendendo a democracia como forma de aperfeiçoamento da 

convivência humana” (2003, p.50), que se dá na construção coletiva, na efetividade da 

participação. 

O processo de eleições diretas para diretores escolares é mais um espaço que se 

abre para a construção dessa concepção contra-hegemônica de democracia, inicialmente local, 

com possibilidades de disseminação para a sociedade, já que o local, aqui, é o lugar, por 

excelência, propício à formação da cidadania, de que nos fala Gadotti (2000), entendida essa 

como a participação na gestão da vida pública, superando os limites da democracia puramente 

representativa para a de cunho participativo.
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Nos depoimentos dos entrevistados do corpo docente, podemos apreender o 

destaque dado ao CE como instância fundamental para a concretização da gestão democrática, 

como está posto nas falas a seguir:

O conselho escolar né é o grupo de participação pelo menos para o 

professor. Existem algumas falhas em relação à comunicação, que 

não se pode conceder gerenciamento de alguma coisa, de algo sem a 

parte de comunicação, a parte informacional. Essa parte está 

crescendo a cada dia na escola, mas a gente sente falta às vezes de 

um gerenciamento melhor, não por parte da direção mais por parte 

do CREDE, por parte da Secretaria de Educação, as informações 

custam muito a chegar. Como nós vamos gerenciar o local que é a 

escola, o pequeno que eu chamo que é a escola. Esse gerenciamento 

às vezes fica prejudicado por causa do custo do tempo que essa 

informação chega da SEDUC até ao CREDE e do CREDE até a 

escola (Professor da EEFM São Caetano).

A participação na escola se dá através de alguns mecanismos como:

CE, GE e CP, e que quando se trabalha com os organismos 

colegiados a gestão fica fortalecida, pois juntos se consegue mais. O 

que vem ocorrendo na escola a respeito das decisões, é que estas se 

dão com a participação do NG e representantes dos diversos 

organismos colegiados. Mas, o descompromisso de alguns como 

também a falta de conhecimento de alguns profissionais que ainda 

não internalizaram a concepção de gestão democrática dificultam o 

exercício da gestão escolar. A gestão da escola que trabalho é 

caracterizada como uma gestão participativa, mas precisa avançar 

mais em algumas questões como: trabalhar para que todos 

participem e colaborem para o sucesso dos alunos (Professor da 

EEFM São Paulo).

Os entrevistados ressaltam, também, a morosidade com que as informações 

chegam à escola, dificultando o andamento das atividades escolares, denotando um mal 
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gerenciamento dos órgãos intermediários e central. Apresentam ainda, como empecilho a 

concretização da gestão participativa, o desinteresse, o descompromisso e a falta de 

compreensão da concepção de gestão democrática.

Ao responderem questões referentes à forma de tomada de decisões na escola e 

como ocorre a participação de alunos, professores, pais e funcionários na administração da 

escola, as falas dos professores revelam que há interação com a comunidade escolar, embora 

ainda não se possa configurar como exemplos de gestão democrática em seu sentido mais 

complexo. Então vejamos:

A gestão democrática está acontecendo lentamente, utilizando-se de 

alguns mecanismos de participação como: CE e GE, sendo muito 

importante a atuação desses organismos. Estes têm que ser atuante, 

participativo e deliberativo, como por exemplo: as decisões da escola 

são tomadas com a participação do NG e representantes dos diversos 

organismos colegiados e dos órgãos intermediários do sistema 

educacional. Penso também, que uma gestão democrática tem que 

ser pautada em valores como: respeito, justiça, solidariedade e 

diálogo, devendo ser vivenciados no dia-a-dia da escola. Toda a 

comunidade escolar, professores, funcionários, pais e alunos devem 

estar incluídos no processo participativo, sendo indispensável a 

presença de todos na escola, para que esta possa caminhar melhor. A 

escola tem promovido reuniões, palestras e seminários para 

estimular a participação da comunidade e, utiliza-se de avisos e 

comunicados para socialização das informações na escola (Professor 

da EEFM São Paulo).

A escola tem alguns mecanismos de participação como: CE e GE, 

mas são instrumentos que não se apresentam de forma tão livre, haja 

vista que constam no projeto do neoliberalismo, não acho que 

nasçam de forma livre, espontânea, mas sempre direcionados por 

quem esteja na administração da escola, seja ela democrática ou 

não. Seja ela escolhida direta ou indiretamente. As decisões a serem 

tomadas na escola se dão com a participação do NG e representantes 
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dos diversos organismos colegiados, recebendo interferência 

também, dos órgãos intermediários do sistema educacional. A gestão 

da nossa escola, embora sofra uma intervenção, tem características 

de uma gestão que batalha positivamente em prol da educação 

pública, e vem se materializando de forma positiva, producente. 

Tenho participado da tomada de decisões na escola e há certa 

transparência no que se pretende fazer. As prioridades são definidas 

pela comunidade escolar. Os professores são inquiridos. Existe uma 

boa relação entre a gestão vivenciada na escola e o trabalho 

pedagógico desenvolvido na sala de aula, o que inevitavelmente 

respinga no processo ensino-aprendizagem. Truncar as relações é 

ruim, deixa o professor insatisfeito, mal humorado. Uma relação 

saudável entre professor e direção resguarda um cotidiano saudável 

para todos (Professor da EEFM São Caetano).

Percebemos, nos depoimentos trazidos para a discussão, a ênfase aos valores que 

devem permear a gestão democrática e participativa. Destacamos, ainda, a aprovação em 

relação à maneira como se dá o gerenciamento, mas que necessita ser aprofundada e reforçada 

a participação como forma de condução dos trabalhos escolares.

Respondendo a questões do mesmo teor, os depoimentos de funcionários 

chamam a atenção para pontos críticos, como o desconhecimento sobre o processo de 

participação:

A respeito de participação eu não posso falar porque eu não conheço 

esse processo. Se realmente funcionário tem uma participação nesse 

processo. Os que participam mais são os professores, o grêmio

(Funcionária da EEFM São Caetano).

Outro funcionário destaca a existência de participação na tomada de decisões e 

ainda elenca alguns pré-requisitos necessários ao NG para o bom andamento do trabalho 

desenvolvido: 
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A forma de trabalho participativo existe na escola, pois as decisões 

que são tomadas na escola se dão em reuniões sistemáticas com a 

presença de representantes dos diversos organismos colegiados 

existentes na escola. Acho que o NG que dirige a escola deve estar 

atento ao acompanhamento das tarefas a serem realizadas, tentar de 

forma coerente resolver os conflitos existentes, estar sempre em 

contato com a comunidade, considerar as diversas opiniões das 

pessoas que estão na escola, propiciar a participação da comunidade 

na escola, porque o papel da comunidade é muito importante para o 

funcionamento da escola. Esta escola tem estimulado a participação 

da comunidade, principalmente, os pais através de reuniões

(Funcionário da EEFM São Caetano).

Para finalizarmos, nos reportamos aos depoimentos dos diretores e demais 

membros do NG, tentando extrair de suas falas concepções de participação e democracia e

como isso vem se dando na prática cotidiana da escola:

A participação de fato não existe, ela existe, mas de forma mínima 

até porque é muito difícil a participação dos pais, alunos, 

professores e funcionários. Eu estava pensando em rever a questão 

do calendário, e fazer reuniões com os professores no período de 

aula, porque é muito difícil reunir os professores, pois eles têm o 

horário de planejamento ou chegam já em cima da hora de dar aula. 

Não se tem um momento pra sentar e conversar. O ideal é que a 

gente tire dentro do próprio horário de aula, como se fosse dar dia 

letivo, para discutir com os professores, com reuniões sistemáticas, 

não só a reunião com o Conselho Escolar, que temos reuniões 

ordinárias, mas é num turno e às vezes não vêm todos, porque uns 

trabalham de manhã, ou naquele horário está lotado em outra 

escola. Não se pode ficar só com reuniões do CE (Diretora da EEFM 

São Caetano).

Como se pode notar pelo depoimento desta diretora, existem muitas dificuldades 

a serem enfrentadas no cotidiano da escola para que se efetive uma participação mais 
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consistente dos diversos segmentos escolares. Transparece, também, a falta de alternativas 

que possam superar os entraves encontrados, apontando como solução a utilização do horário 

letivo para a realização de encontros que agreguem o maior número possível de participantes, 

e acrescenta:

Em relação aos pais, ou trabalham ou as mães não podem porque 

são donas de casa, tem que fazer o almoço. Nos sábados, já 

tentamos, mas também é muito difícil, uns podem pela manhã, outros 

somente no turno da tarde. Eu cheguei à conclusão com os 

professores que o melhor horário é o de aula, para se ter melhor 

participação. Com os alunos, estamos começando, além do Grêmio, 

a trabalhar com os Lideres, mas é uma dificuldade porque eles não 

querem perder a aula. Por isso tem havido pouquíssimas reuniões. A 

escola precisa criar mecanismos no seu calendário. A escola tem que 

parar se quiser de fato essa participação a gente tem que criar esse 

momento durante a semana (Diretora da EEFM São Caetano).

O tipo de decisão a que a depoente se refere, com certeza afeta, necessariamente, 

o conjunto da escola e deverá ter uma programação que integre toda a comunidade, com 

conteúdos que perpassem o currículo da escola, voltados, preferencialmente, para a formação 

cidadã dos alunos e de todos quantos estejam envolvidos com a escola. No posicionamento 

dessa diretora, vislumbramos o entendimento de que o aprimoramento do projeto educativo de 

uma escola, se realizado coletivamente, favorece o processo de aprendizagem que vai 

enriquecendo as pessoas que dele participam, ao mesmo tempo que elas enriquecem o 

trabalho coletivo.

Durante a entrevista acrescenta também que:

A comunidade tem que perceber que a direção não faz a escola 

sozinha, precisa da participação, da opinião, da sugestão de todos, 

ou fiscalizando, ou deliberando. A comunidade tem que perceber que 

a escola é dela, é essa a dificuldade, eles não tem a noção que a 

escola é deles (Diretora da EEFM São Caetano).
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A afirmação acima vai ao encontro à opinião de alguns pais e alunos 

entrevistados que em seus depoimentos apresentam o entendimento da necessidade de todos 

se envolverem nas atividades escolares, sentindo-se parte da escola, responsáveis pelo sucesso 

e o insucesso, afirmando inclusive que a escola é deles. O que se observa é que parte dos 

segmentos das escolas percebe a relação que deve existir entre a comunidade e a escola, ou 

seja, de co-participantes.

Percebemos, assim, que embora os diversos segmentos da escola entendam que a 

democratização da gestão se dá a partir da participação de todos, ainda não conseguem 

perceber uns nos outros essa idéia. Bordenave (1985) ressalta que empreender o processo 

democrático não é somente eleger representantes, mas estar em constante estado de 

participação, ou seja, tomar assento nas decisões que deverão se proceder de forma coletiva. 

As contradições nos depoimentos transparecem que está faltando diálogo, 

abertura de espaços mais democráticos dentro das propostas de atividades da escola. Como 

ressalta Santos (2003) a instituição da democracia participativa prescinde de reforçar a 

dialética social, levando em conta a prática do diálogo, ao mesmo tempo que acata as opiniões 

divergentes.

Ao entrevistarmos o diretor e demais membros do NG da EEFM São Paulo, em 

suas falas percebemos destaque dado aos organismos colegiados, o posicionamento da 

SEDUC oportunizando espaço de participação, a mudança de posição da escola, sendo esta o 

ponto de partida e de chegada das ações educacionais, como instituição autônoma para 

desenvolver suas atividades, com possibilidades de planejar, executar e avaliar de acordo com 

as demandas da comunidade, como vemos nos depoimentos que se seguem:

Na época da implantação do processo de eleição, a Secretaria da 

Educação Básica deu grande abertura para que a escola se tornasse 

mais democrática com o slogan de que o diretor fazia a diferença e a 

escola era o ponto de partida. A escola era o ponto de partida de 

todas as decisões, porque antes vinha de lá para cá, depois com a 

implantação da gestão democrática a escola era o ponto de partida, 

levando em conta o plano de trabalho do diretor e a participação da 
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comunidade. Foi criado o CE, o PDE, o PPP com a participação de 

toda a comunidade (Diretora da EEFM São Paulo).

Nós estamos tentando gerenciar de forma mais participativa. A 

escola já tem alguns mecanismos de participação como: CE, GE e 

CP, mas necessitam de formações e capacitações para melhorar o 

desempenho de suas funções, embora venham atuando em conjunto 

com o NG. A respeito das decisões a serem tomadas na escola estas 

se dão com a participação do NG, representantes dos diversos 

organismos colegiados, tendo também interferência dos órgãos 

central e intermediário (SEDUC/CREDE) do sistema educacional. 

Mas o que observamos é o descompromisso de alguns, como também 

a falta de conhecimento do que é gestão escolar participativa e, isso 

dificulta o exercício da gestão escolar. Em contrapartida, o estamos 

realizando é impulsionado pela vontade e compromisso de alguns 

com a profissão e com o social. Podemos afirmar que a gestão da 

escola é caracterizada como participativa, aberta, criativa, 

democrática e especialmente, responsável e competente (Membro do 

NG da EEFM São Paulo).

Outro destaque desse depoimento é a visualização de pessoas que deveriam estar 

envolvidas no processo de democratização da gestão, mas que ainda não se sentem 

responsáveis diretos pela melhoria da qualidade da educação. Podemos extrair dessas falas 

que é necessário que todos compreendam e compartilhem o propósito de aprimoramento e 

entendam bem o papel que cada um deve desempenhar. Os depoentes acreditam que se trata 

de reunir pessoas em torno de objetivos comuns, sendo vital a participação no planejamento, 

tanto do objetivo da escola, como dos processos que deverão ser empreendidos para aumentar 

a viabilidade de sua consecução. Entendem que é participando do planejamento que se pode 

compreender e analisar a mudança de visão cujo pressuposto é partir das necessidades dos 

educandos e envolver-se nela, como agente de transformação, de forma compromissada. É o 

que se depreende da declaração a seguir:

A comunidade escolar é formada por todos as pessoas que fazem 

parte da rotina da escola, e tem papel importante na gestão escolar 
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para opinar, criticar, sugerir e participar para que cada vez mais se 

possa melhorar e buscar a qualidade desejada. A participação da 

comunidade tem sido estimulada através dos organismos colegiados 

promovendo debates, palestras e reuniões, utilizando-se também 

para socializar informações com a comunidade escolar de murais, 

comunicados enviados por escrito e da sala de aula (Membro do NG 

da EEFM São Paulo).

Interessante mostrar que, nos relatos aqui expostos, o entrevistado assume que 

existe a prática da gestão democrática, como vemos a seguir:

Depois das eleições houve uma mudança na postura da comunidade, 

na postura do aluno. O aluno se tornou mais participativo, ele sabe 

que ele pode escolher seu diretor, ele tem voz, ele tem livre arbítrio, 

ele não é mais aquele aluno que fica calado, ele participa, ele chega, 

ele diz como é que a escola está. Ele opina no pedagógico, ele opina 

na administração, ele opina também na questão como está o grêmio, 

então o aluno também mudou a postura, ele se tornou mais cidadão. 

E os pais também. Os professores também participam, mudaram a 

postura em relação à democracia, porque já sabem que tem seu 

representante (Membro do NG da EEFM São Paulo).

Temos a convicção de que muito mais foi dito e explicitado por todos os 

entrevistados, mas achamos por bem tecermos algumas considerações acerca do que até aqui 

foi enunciado. Para tanto, faremos algumas reflexões. 

A pesquisa nos aponta que: há por parte da maioria dos entrevistados o 

entendimento sobre comunidade escolar, que é composta por todos aqueles e aquelas que 

direta ou indiretamente fazem parte da escola, contribuindo para o seu funcionamento ou 

usufruindo dos benefícios que essa instituição oferece, estando na sua maioria no seu entorno; 

os diversos segmentos da comunidade escolar, embora de forma por vezes diferenciada, têm 

compreensão sobre gestão democrática e participativa, o que na visão destes transparece como 

uma forma coletiva e cooperativa de gerenciar a escola, entendendo como um espaço que é de 

todos; os depoentes (alunos, professores, funcionários) apresentam desejo de participar da 
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gestão da escola, acreditando que com o compartilhamento das ações ocorrerá melhoria na 

qualidade do trabalho escolar; as falas de alunos, pais, professores e funcionários revelam 

que, embora achem importante a participação da comunidade escolar no fazer educacional, 

esta ainda não é uma realidade nas escolas; e os diretores e membros do NG entrevistados 

revelaram interesse em praticar uma gestão democrática e participativa, entretanto, encontram 

ambientes nem sempre condizentes com suas expectativas, como por exemplo, a dificuldade 

de encontrar meios que viabilizem a reunião de todos integrantes da escola para o trabalho 

coletivo e, nestas condições, apesar das dificuldades, estão tentando trabalhar em sintonia com 

o CE.

A gestão democrática, portanto, somente será totalmente alcançada através de 

um trabalho efetivo, consciente e coletivo, no qual haja o profundo envolvimento de todos 

que fazem parte da comunidade escolar. As reflexões de Hora (2004, p.120) reforçam nossa 

assertiva:

A gestão democrática na educação inclui, necessariamente, a participação 

da comunidade no processo educacional, sem o que seria muito mais um 

arranjo interno dos componentes da escola que atenderiam a interesses que 

certamente não estariam consentâneos com as expectativas comunitárias.
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No decorrer deste estudo, procuramos apresentar aspectos essenciais da política 

educacional cearense a partir de 1990. Considerando a natureza e os objetivos da pesquisa, de 

verificar a participação dos vários segmentos escolares na gestão escolar a partir do processo 

de eleição para diretores escolares, priorizamos, inicialmente, a contextualização das políticas, 

inseridas nelas o processo de eleição de diretores, bem como a fundamentação teórica de 

democracia e participação e, por último, a fala daqueles que compõem a comunidade escolar 

com a intenção de captar como eles vêm o processo de eleição e a sua participação para a 

concretização da gestão escolar democrática.

Por meio dos instrumentos utilizados na pesquisa de campo, questionários 

aplicados e entrevistas semidiretivas, observamos que a maioria dos entrevistados entende a 

participação como essencial para viabilizar o processo democrático na escola. Nesse sentido, 

buscam realizar um trabalho coletivo, com o entendimento de que a participação da 

comunidade no cotidiano da escola propiciará uma educação sintonizada para melhoria da 

qualidade.

E essa qualidade deverá proporcionar aos alunos o domínio dos códigos culturais 

básicos, as habilidades para a participação democrática e cidadã, o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas e de continuar aprendendo e a formação de valores e 

atitudes que estejam de acordo com uma sociedade que deseja uma vida de qualidade para 

todos os seus habitantes. Tal como ficou estabelecido na Declaração Mundial de Educação 

para Todos, Art.1º., subscrita também pelo nosso país:

Toda pessoa – criança, jovem e adulto – deverá poder contar com 

possibilidades educativas, a fim de satisfazer suas necessidades de 

aprendizagem básica. Estas necessidades abrangem tanto as ferramentas 

essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, 

o cálculo, a solução de problemas), como os próprios conteúdos da 

aprendizagem básica (conhecimentos teóricos e práticos, valores e atitudes) 

necessários para que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver 

plenamente suas capacidades, viver e trabalhar com dignidade, participar 

plenamente do desenvolvimento, aprimorar a qualidade de suas vidas, tomar 

decisões fundamentadas e continuar aprendendo [...]

Na tentativa de sintetizar reflexões oriundas do estudo empreendido, 

relacionamos a seguir alguns pressupostos básicos, que acreditamos sejam necessários,



161

quando nos propomos a administrar, de forma democrática, uma instituição pública, 

especialmente, aquelas de cunho educativo: a) Conhecer melhor as necessidades, 

expectativas, preocupações e insatisfações da comunidade escolar, propiciando a participação 

de todos os envolvidos no planejamento, execução e avaliação das ações; b) Implementar a 

vivência de novos valores de trabalho coletivo, de aceitação da liderança, de constância e 

congruência, ou seja, uma nova cultura na organização; c) Propiciar a transformação da escola 

em uma comunidade educativa, na qual participem ativamente alunos, pais de famílias e 

membros da comunidade; d) Envolver todos os membros da escola nos esforços coletivos do 

trabalho escolar; e) Estreitar os vínculos que existem entre a escola e a comunidade; f) Abrir 

espaços para uma participação ativa dos atores da qualidade educativa, na busca de conhecer, 

compreender e satisfazer as expectativas dos alunos e suas famílias; g) Procurar conhecer as 

inter-relações que ocorrem entre a escola e os alunos, e a escola e a comunidade; h) Promover 

uma gestão colegiada para que a comunidade escolar em geral torne-se uma interlocutora

mais claramente exigente dos seus direitos e cada vez mais comprometida, co-responsável, 

pela realização do projeto educacional; i) Fortalecer a identidade pessoal e social dos alunos a 

partir do respeito a si mesmos e aos outros, tendo por base a própria dignidade, reconhecendo 

a dignidade alheia: j) Aprimorar valores como a liberdade, a responsabilidade e o respeito ao 

bem comum; k) Propiciar muitas oportunidades de escolha livre, num processo de definição 

coletiva e participativa das normas de convivência; l) Oferecer oportunidades para viver a 

equidade como condição sem a qual não se pode viver a justiça; m) Estimular o diálogo com 

toda a comunidade: alunos, pais de família, as escolas que recebem nossos egressos, com a 

comunidade como um todo.

O que se espera hoje do processo democrático, de acordo com os sujeitos 

ouvidos, é que este aconteça em duas vertentes: num primeiro momento, através de eleições, 

em que todos deverão, com igualdade de direitos e deveres, escolher aqueles ou aquelas que 

serão os representantes do povo na administração das coisas públicas. E, num segundo 

momento, por meio do monitoramento, acompanhar e avaliar o exercício do poder auferido ao 

representante, participar diretamente do gerenciamento do coletivo em prol do bem comum, 

vertente da participação.

A pesquisa empreendida na EEFM São Paulo e na EEFM São Caetano nos 

aponta dificuldades e possíveis alternativas para que trilhemos os caminhos da gestão 
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democrática e participativa. No período em que estivemos nas duas escolas realizando 

entrevistas e aplicando questionários com os vários segmentos da comunidade escolar,

pudemos perceber que o processo de eleição para a escolha de seus diretores, embora não 

tenha influência direta na qualidade e tipo de gestão, abre espaço que possibilita a todos maior 

envolvimento nas ações desenvolvidas na escola, quando permite que pais, alunos, 

professores e funcionários emitam opinião, criticando ou sugerindo.

A partir dos relatos foi possível detectar, também, que as eleições induzem mais 

responsabilidade àquele investido do cargo de diretor, principalmente em relação às 

atividades propostas pela escola, devendo estar em consonância com o projeto apresentado em 

campanha, ou mesmo reformulado, a partir das demandas da comunidade escolar. Os 

entrevistados apresentaram ainda, como ponto positivo a respeito das eleições, a possibilidade 

de eles avaliarem os candidatos e escolherem aquele que é mais dedicado e mais 

comprometido com a comunidade escolar. Ou seja, a escolha se dá a partir não somente do 

conhecimento técnico do candidato, mas, principalmente, por sua liderança.

Depreende-se, como resultado da pesquisa que a comunidade escolar não aceita 

mais que o diretor seja indicado por prefeitos, deputados, governador, que não conhecem 

realmente a escola, e sim eleitos pelos segmentos que compõem a unidade de ensino, ou seja, 

o processo de eleição direta para a escolha dos diretores das escolas públicas estaduais 

minimizou o clientelismo, quando quem indicava o diretor (a) era o chefe do poder executivo, 

propiciando, também, um maior envolvimento de todos com os rumos da escola.

No que diz respeito à participação dos segmentos escolares no planejamento, 

execução e avaliação das ações realizadas pela escola, através dos relatos obtidos, pudemos 

perceber que a maioria dos entrevistados é da opinião de que se precisa dar continuidade à

participação que acontece por ocasião das eleições, com mais comunicação e interação entre 

escola e comunidade, para que possam estar atualizados sobre as mudanças e tudo que 

acontece na escola. Afirmam, ainda, que hoje a escola, o CREDE e a SEDUC não 

proporcionam espaço para reivindicações, no sentido de atender as insatisfações dos usuários 

permanentes da escola.

Nesse sentido, consideram relevante a vivência e o exercício da participação, 

quando afirmam que esta se dá não somente na teoria, necessitando que a escola introduza, no 
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conteúdo programático, o aprendizado da formação cidadã, que engloba uma postura crítica e 

criativa frente ao processo educativo. Defendem a coerência entre o discurso e a prática. 

Assim, os segmentos escolares das duas escolas pesquisadas afirmam que, na maioria das 

vezes, as decisões no interior da escola são tomadas sem levar em conta os interesses da 

comunidade.

Embora os respondentes tenham afirmado que quase sempre as deliberações na 

escola não se dão com o envolvimento de todos, ressaltam que há ensaios de maior 

participação dos vários segmentos, quando promovem reuniões para decidir formas de 

trabalho e possibilitar a emissão de opinião sobre diversos assuntos, como, por exemplo: 

utilização dos recursos que chegam à escola ou a escolha dos participantes dos conselhos da 

escola. A respeito dos organismos colegiados entendem que eles são mecanismos que 

fortalecem a gestão democrática, e isso se dá porque o trabalho coletivo é mais produtivo e 

rende melhores resultados.

Por fim, a pesquisa aponta que uma das maiores dificuldades em agregar os 

diversos segmentos da escola em reuniões para decisões coletivas é a questão de estabelecer 

horários em que todos possam estar presentes. E mais, a participação dos funcionários 

administrativos e de serviços gerais ainda é incipiente, estando mais como observadores e 

executores das decisões que outros estabelecem. É necessário um trabalho de inclusão dos 

funcionários para sua maior participação.

A escola que defende e se orienta por uma gestão participativa e democrática, 

deverá perseguir alguns objetivos, a fim de melhorar os processos nela desenvolvidos. O 

primeiro deles é a participação dos alunos no processo de aprendizagem, tendo em vista que o 

aluno aprende mais, melhor e de maneira mais duradoura, quando ele próprio faz descobertas 

e resolve problemas. Assim sendo, vemos que a gestão democrática na escola pública 

cearense está em fase de construção, posto que a democracia enquanto valor pleno e ideal 

ainda não é vivenciado em todos os espaços escolares, até porque a democracia é uma 

conquista. Quanto ao nosso viés teórico, pensamos na possibilidade de uma democracia 

participativa, em que todos os membros da comunidade escolar exercitem de fato e de direito 

a sua participação, a sua cidadania e a sua intervenção nos destinos da escola pública,

rompendo com a passividade nela instaurada.
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Finalizando, acreditamos que a execução desta pesquisa possa contribuir para 

refletir mais sobre o desenvolvimento e efetivação da gestão escolar democrática e 

participativa, que, sem sombra de dúvida, caracteriza-se como um mecanismo para o alcance 

de uma educação de qualidade. Reconhecemos, entretanto, que o estudo ora realizado 

apresenta lacunas, mas foi desenvolvido pautado no anseio de ampliar as discussões em torno 

da gestão democrática e participativa, com o desejo de vê-la tornar-se uma realidade concreta. 



165

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS



166

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 
à filosofia. São Paulo: Moderna, 1993.

ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Hermus, 1966.

BARRETO, Marcília Chagas; QUEIROZ, Zuleide Fernandes de. Estudo de escolas do cariri 
cearense. In: VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de Diretores: o que mudou na escola –
Estudo de Avaliação de Impacto. Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará. Brasília: 
Plano, 2001. p. 87-104.

BERNARDO, J. Economia dos conflitos sociais. São Paulo: Cortez, 1991.

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

BORDENAVE, Juan E. Diaz. O Que é participação. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BORDIGNON, Genuíno. Gestão democrática do sistema municipal de educação. In: 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Org.). Município e educação. São Paulo: 
Cortez/IPF, 1993. p. 135 – 172.

_____; GRACINDO, Regina Vinhaes. Gestão da educação: o município e a escola. In: 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. (Orgs.). Gestão da 
educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2000.

BRUNO, Lúcia. Poder e administração no capitalismo contemporâneo. In: OLIVEIRA, Dalila 
Andrade (Org.). Gestão democrática da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1977. p. 15-45.

CASASSUS, Juan. Descentralização e desconcentração do sistema educacional na América 
Latina: fundamentos e críticas. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 74, p. 11-19, ago. 1990.

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 1999.

CORTINA, Adela. Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: 
Alianza, 1997. 

DAGNINO, Evelina. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de 
cidadania. Os anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994.

DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 1999.

DEMO, Pedro. Participação é conquista. São Paulo: Cortez : Autores Associados, 1988.

DROULERS, Martine. Emprego público e clientelismo. Sociedade e Estado, Brasília, vol. 4,
n. 1, p. 126-144, jan./jun. 1989.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de; ALBUQUERQUE, Maria Gláucia Menezes Teixeira. Uma 
experiência na região norte do Ceará. In: VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de 
Diretores: o que mudou na escola – Estudo de Avaliação de Impacto. Secretaria da Educação 
Básica do Estado do Ceará. Brasília: Plano, 2001, p. 65-82.



167

FAUNDEZ, Antonio. O Poder da participação. São Paulo: Cortez, 1993.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão democrática da educação; resignificando 
conceitos e possibilidades. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela 
da S. (Orgs.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: 
Cortez, 2000.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Cortez, 1997.

GADOTTI, Moacir. Educação para e pela cidadania. In: RATINER, Henrique (Org.). Brasil 
no limiar do século XXI: alternativas para a construção de uma sociedade sustentável. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. p. 289-305.

GOHN, Maria da Glória. Conselhos escolares: e participação sociopolítica. São Paulo: 
Cortez, 2001.

HAGUETTE, André. A luta pelo ensino básico: uma proposta pedagógica administrativa.
Fortaleza: Edições UFC, 1990.

HELD, David. Modelos de Democracia. Belo Horizonte: Paidéia, 1987.

HOBBES, Thomas. Leviatã. Trad. João Paulo Monteiro e Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: 
Nova Cultura, 1999.  

HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da participação 
coletiva. São Paulo: Papirus, 2004.

KRAWCZYK, Nora; CAMPOS, Maria Malta; HADDAD, Sergio (Orgs.) O cenário 
educacional latino-americano no limiar do século XXI: reformas em debate. Campinas São 
Paulo: Autores Associados. 2000. 

MAIA, Maurício Holanda; CRUZ, Silvia Helena Vieira; VIEIRA, Sofia Lerche. Eleição de 
diretores no Ceará: uma visão geral do processo. In: VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição 
de Diretores: o que mudou na escola – Estudo de Avaliação de Impacto. Secretaria da 
Educação Básica do Estado do Ceará. Brasília: Plano, 2001. p. 13-31.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista 1848. Tradução de Sueli 
Tomazzini Barros Cassal. Porto Alegre: L&PM, 2002. 

MATOS, Kelma Socorro Lopes de; CAMPOS, Irenice de Oliveira. A coragem de 
experimentar uma gestão democrática. In: VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de 
Diretores: o que mudou na escola – Estudo de Avaliação de Impacto. Secretaria da Educação 
Básica do Estado do Ceará. Brasília: Plano, 2001. p. 129-145.

MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1981.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; 
Brasília: UNESCO, 2000.



168

MUTIM, Avelar Luiz Bastos; FREITAS, Kátia Siqueira de. Relação entre gestão partcipativa 
e o desempenho escolar. ENSAIO: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de 
Janeiro, v. 9, n. 33, p.489-508, out./dez., 2001.

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Descentralização e participação. Texto elaborado a partir de 
exposição feita na SAS/SP em maio de 1996.

NOGUEIRA, Sonia Martins de Almeida. As grandes conferências da década de 90, as 
diretrizes da política educacional e o ensino fundamental: uma abordagem. ENSAIO: 
Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro, v. 9, n. 33, p.459-474, out./dez., 
2001.

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. A Organização do trabalho como fundamento da 
administração escolar: uma contribuição ao debate sobre a gestão democrática da escola. São 
Paulo, 1993. p. 114-124. (Série Idéias, n. 16.)

]OLIVEIRA, Romualdo Portela de (Org). Política Educacional: impasses e alternativas. São 
Paulo: Cortez, 1995. 

PAOLI, Maria Célia; TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais: conflitos e negociações no 
Brasil contemporâneo. In: ALVAREZ, Sonia E.; DAGNINO, Evelina; ARTURO, Escobar 
(Orgs.). Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2000.

PARO, Vitor Henrique. Eleições de diretores: a escola pública experimenta a democracia.
São Paulo: Papirus, 1996. 

PARO, Vitor Henrique. Escritos sobre educação. São Paulo: Xamã, 2001. 

PERRUCI, Gadiel. A formação histórica do nordeste e a questão regional. In: MARANHÃO, 
Silvio (Org.). A Questão nordeste. São Paulo: Paz e Terra, 1984.

PINHEIRO, Vinícius C. Modelos de desenvolvimento e políticas sociais na América latina 
em uma perspectiva histórica. IPEA. Planejamento e políticas públicas, Brasília, v. 1, n. 1,
jun. 1995.

PORTO, Bernadete de Souza; SALES, Janete de Oliveira Castelo Branco. Que fim levaram 
todas as flores? In: VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de Diretores: o que mudou na 
escola – Estudo de Avaliação de Impacto. Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará. 
Brasília: Plano, 2001. p. 37-60.

ROSA, Solange (Coord.). A escola pública em debate: redefinindo sua função social.
Fortaleza: Secretaria da Educação do Ceará, 1991.

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: 
Nova Cultura, 1999. 

SANDER, Benno. Gestão da Educação na América Latina: construção e reconstrução do 
conhecimento. Campinas: Autores Associados, 1995.



169

SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Democratizar a Democracia: os caminhos da 
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

_____ . Reinventar a democracia. Lisboa: Gradiva, 1998.

SILVA, M. K. Construção da participação popular. Departamento de Sociologia. Porto 
Alegre: UFRGS, 2001.

SOUSA, Manuel Alves de; BEZERRA, José Eudes Baima. Mudanças e enigmas. In:
VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de Diretores: o que mudou na escola – Estudo de 
Avaliação de Impacto. Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará. Brasília: Plano, 
2001. p. 109-125.

TOMMASI, Lívia De; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio. O Banco Mundial e as 
políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1996.

VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de Diretores: o que mudou na escola – Estudo de 
Avaliação de Impacto. Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará. Brasília: Plano, 
2001. 151p.

_____. Política Educacional em tempos de transição (1985-1995). Brasília: Plano, 2000

_____; ALBUQUERQUE, Maria Gláucia Menezes. Política e planejamento educacional. 
Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001.

WERNECK, Vera Rudge. Globalização e educação: uma proposta para a avaliação. ENSAIO: 
Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro, v. 9, n. 31, p.205-222, abr./jun., 
2001.

Fontes Pesquisadas

Jornal “O Povo”. Que triunfe a democracia. Editorial de 15 de agosto de 2004. Fortaleza, p. 
6.
Mensagem à Assembléia Legislativa, 1991. Fortaleza: IPLANCE, 1992. 

_____, 1992. Fortaleza: IPLANCE, 1993. 

_____, 1993. Fortaleza: IPLANCE, 1994. 

_____, 1994. Fortaleza: IPLANCE, 1995. 

_____, 1995. Fortaleza: IPLANCE, 1996. 

_____, 1996. Fortaleza: IPLANCE, 1997. 

_____, 1997. Fortaleza: IPLANCE, 1998. 

_____, 1998. Fortaleza: SEPLAN, 1999. 

_____, 1999. Fortaleza: SEPLAN, 2000. 



170

_____, 2000. Fortaleza: SEPLAN, 2001. 

_____, 2001. Fortaleza: SEPLAN, 2002. 

_____, 2002. Fortaleza: SEPLAN, 2003. 

BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil – 1988. Brasília: Senado Federal, 
1988.

CEARÁ. Constituição (1989). Constituição do Estado do Ceará. Fortaleza: Assembléia 
Legislativa do Ceará, 1989. p. 107 a 110. IOCE. (Capítulo II – Da Educação).

_____. Decreto No. 16.835, de 29/10/1984 (Regulamenta o processo de escolha de Diretor e 
Vice-Diretor das Unidades Escolares da Rede Oficial do Ensino do Estado) Diário Oficial do 
Estado do Ceará. No. 13.995 (Parte I) de 11/01/1985, Fortaleza: IOCE, pp. 4 a 5.

_____. Decreto No. 20.451, de 04/12/1989 (Adia processo de eleição de Diretor das Unidades 
da Rede Estadual de Ensino e dá outras providências) Diário Oficial do Estado do Ceará. No. 
15.206 (Parte I) de 05/12/1989. Fortaleza: IOCE, p. 1.

_____. Governo do Estado. Plano de desenvolvimento sustentável do Ceará, 1995-1998. 
Fortaleza: SEPLAN, 1995.

_____. Programa de Governo da Campanha Tasso Governador. Tasso – Programa de 
Governo. 1998.

_____. Secretaria da Educação. Plano Decenal de Educação para Todos: 1993 – 2003. 
Fortaleza, 1994.

_____. Secretaria da Educação. Escola Pública: A Revolução de uma Geração. 1991.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. 4 anos de atividades. 
Relatório de Atividades 1995 – 1998.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Ceará – Avançando nas 
Mudanças. Eleições Diretas para Diretores – A escola como ponto de partida para a cidadania. 
1995.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Eleições diretas para 
diretores das escolas públicas estaduais – Vote pela educação. 1998.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Eleições diretas para 
diretores das escolas públicas do Ceará. Perguntas e respostas. 2001.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Eleições diretas para 
diretores das escolas públicas do Ceará. Venha votar pela qualidade do ensino. 2001.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Todos pela Educação de 
Qualidade para Todos. Série: Educação Ceará 95/98, no. 1.



171

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Gestão Escolar: 
Construindo uma prática coletiva. Série: Educação Ceará 95/98, no. 3, 1996.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Todos pela Educação de 
Qualidade para Todos: Conselho Escolar, Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e 
sustentabilidade social, 1998.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. A Caminhada Cearense 
1995/2002: uma síntese. 2002.

_____. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Educação Básica. Descentralização da 
educação: novas formas de coordenação e financiamento. Trabalho apresentado pelo 
Secretario da Educação Básica do Estado do Ceará Antenor Naspolini em seminário 
internacional em São Paulo. 1998.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara dos Deputados. Brasília – 2000. Nelson 
Marchezan – Deputado Federal – Relator do PNE.



172

AANNEEXXOOSS



173

ANEXO I

QUESTIONÁRIO

Público Alvo: Comunidade Escolar (pais, alunos, professores, funcionários administrativos e 

de serviço e Núcleo Gestor).

Entrevistado (segmento): __________________________________

Sexo: __________________________________________________

Escolarização: ___________________________________________

Profissão: _______________________________________________

     1. Você é a favor do processo de eleição direta para diretores escolares das escolas 

públicas?                       

SIM - __________              NÃO - __________

     2. O funcionamento da escola melhorou a partir do processo de eleição direta para 

diretores?       

SIM - __________             NÃO - __________

     3. O processo de escolha de diretores escolares através de eleições diretas deve continuar?      

SIM - __________              NÃO - __________

      4. As eleições diretas facilitam a autonomia no gerenciamento da escola?                             

SIM - __________              NÃO - __________

     5. As eleições diretas são importantes para o trabalho coletivo na escola?

SIM - __________              NÃO - __________
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    6. Você participa do planejamento e da execução das ações da escola?

SIM - __________              NÃO - __________

   7. O Núcleo Gestor proporciona relações democráticas na escola?

SIM - __________              NÃO - __________

8. O estabelecimento de relações democráticas na escola depende apenas do Núcleo Gestor?

SIM - __________              NÃO - __________
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ANEXO  II

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS

Público Alvo: Comunidade Escolar (pais, alunos, professores, 

funcionários administrativos e de serviço e Núcleo Gestor).

1. O que você pensa a respeito da finalidade da escola existir. 

Qual o objetivo da escola? Para o que a escola existe?

2. O que você entende por comunidade escolar? 

3. O que você entende por participação?

4. Quais as pessoas que deverão estar envolvidas no fazer 
educativo? E de que forma?

       5. O que você acha sobre a escolha do diretor ser através de     
eleições?

       6. Qual sua opinião sobre a participação da comunidade escolar 
nas decisões da escola? 

       7. Você acha que o funcionamento da escola melhorou a partir do 

processo de eleição direta para diretores? E no que ela 

8. Quais as mudanças observadas na escola a partir das eleições 

diretas para escolha do diretor da escola?

      9. Como se dá a participação da comunidade escolar no 
funcionamento desta escola?  Cite exemplos.

10.Quais os mecanismos ou formas de participação envolvendo a 
comunidade escolar que existem nesta escola?

       11. Você participa de alguma dessas formas de associação citadas 
anteriormente. Como você foi escolhido para participar?

      12. Quais são as dificuldades para melhorar e ampliar a 
participação da comunidade escolar nas principais decisões da 
escola?



176

    13. Quais as dificuldades e problemas que o núcleo gestor enfrenta 

para gerenciar a escola de forma participativa?

     14. Você acha que o processo de escolha de diretores escolares 

através de eleições diretas deve continuar?

      15. O processo de eleição tem se aprimorado? Hoje, acontece de

forma melhor ou pior?

      16. Como você avalia as relações do Núcleo Gestor com a 

comunidade escolar? (pais, alunos, servidores professores e 

demais membros da comunidade na qual a escola está 

inserida).

      17. O processo de eleição propicia maior autonomia no 
gerenciamento da escola?

      18. O processo de eleição propicia a ênfase na prática coletiva?

      19. Como você acha que a escola deve acontecer? E como ela 

vem acontecendo?

20.Existe participação dos vários segmentos da escola no 

planejamento, execução e avaliação das atividades escolares?

21.Como você pensa que deveria ser a atuação do núcleo gestor 

da escola?


