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RESUMO 

 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa de iniciação científica financiada pelo 
CNPq, intitulada: A GESTÃO DEMOCRÁTICA E MELHORIA DOS INDICADORES 
EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALAGOAS: UMA 
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS. Este objetiva investigar e avaliar quais as influências e os 
impactos promovidos pela implantação da gestão democrática na melhoria do ensino nas 
escolas públicas do ensino fundamental no estado de Alagoas que se configurou no ano de 
1999. Para atender tais objetivos foram utilizadas pesquisas bibliográficas, levantamento de 
dados estatísticos, em que através da análise destes fica claro que houve uma evolução nos 
indicadores educacionais, mas ainda não é possível afirmar que este fato se deve a 
implantação desse modelo administrativo. 
 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Indicadores educacionais, Melhoria do ensino. 
 
RESUMEN 
 
Este artículo presenta los resultados parciales de una investigación financiada por el CNPq 
iniciación científica, titulado: Gestión y mejora de los indicadores educación democrática de 
EDUCACIÓN BÁSICA en Alagoas: una evaluación del impacto. Debido a esto, su objetivo 
es investigar y evaluar lo que la influencia y el impacto promovido por la aplicación de la 
gestión democrática en la mejora de la enseñanza en las escuelas públicas de educación básica 
en el estado de Alagoas que se establece en 1999. Para cumplir estos objetivos se utilizaron 
búsquedas en la literatura, la recopilación de datos estadísticos, que mediante el análisis de 
éstos, es evidente que ha habido una evolución en los indicadores educativos, pero aún no se 
puede decir que esto se debe a la aplicación de este modelo administrativo. 
 
 
Palabras-clave: Administración Democrática, los indicadores educativos, la mejora de la 
educación. 

 



 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os dados apresentados neste artigo referem-se aos primeiros resultados de uma 

pesquisa teórica que abordam os fatores históricos e sociais que influenciaram a implantação 

da gestão democrática nas escolas pública do estado de Alagoas que ofertam o ensino 

fundamental, também apresenta dados estatísticos com os indicadores numéricos, anteriores 

(de 1995 a 1999) e posteriores (de 2000 a 2010) a implantação desse modelo de gestão. 

Ainda, apresentará dados referentes à pesquisa em lócus nas escolas e na secretaria de 

educação. 

Nessa pesquisa são enfatizados os indicadores educacionais referentes ao ano de 1999, 

no qual se configurou a implantação da gestão democrática em que, é usado como referência 

para a pesquisa, pois após essa data houve uma mudança na estrutura administrativa das 

escolas, também usado como divisor de águas, fazendo-se necessário investigar quais os 

impactos que a mesma causou.  

Esta pesquisa foi conduzida por meio de buscas bibliográficas, coleta de dados a 

respeito da melhoria de ensino em especifico, os indicadores educacionais fornecidos pela 

Secretaria de Educação e do Esporte do referente estado SEE/AL. Desta forma, para 

exposição dos resultados desta pesquisa este artigo inicialmente apresenta alguns fatores que 

contribuíram com a implantação da gestão democrática no estado de Alagoas, em seguida 

serão apresentados os dados estatísticos referentes a resultados do ensino no estado, antes e 

após a implantação da gestão democrática, enfim será feita uma analise referente às 

influências desse modelo de gestão para a qualidade do ensino. 

 

 

2. FATORES NACIONAIS E LOCAIS QUE INFLUENCIARAM A 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA EM ALAGOAS 

 

Os teóricos da gestão democrática (PARO, 2004; 2003 e OLIVEIRA, 1997) sustentam 

que no âmbito educacional essa modalidade de gestão se rege por uma perspectiva dialética 

através de práticas emancipatórias. As lutas sociais dos educadores tornaram possíveis, na 

década de 1990, mudanças no rumo da educação nacional com a elaboração da nova Lei de 



Diretrizes e Base para a Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96. O Plano Nacional de 

Educação em nível federal e a elaboração de Leis de Gestão Democrática em níveis Estadual 

e Municipal, assegurados pela Constituição são importantes marcos legais desse processo. A 

democracia permite à escola assumir sua própria gestão com relativa autonomia, propiciando 

o desenvolvimento e a melhoria da qualidade do ensino.  

Por sua vez, a vivência do processo democrático nas escolas públicas de Alagoas 

iniciou-se em 1999, quando os segmentos educacionais estiveram envolvidos no I Congresso 

Constituinte, a partir de uma discussão coletiva que resultou na Carta de Princípios3 que 

representa a Constituição da Educação do Estado de Alagoas, contendo os anseios da 

construção. A gestão democrática em Alagoas é decorrente do processo de democratização da 

sociedade brasileira referendada pela Constituição Federal de 1988 que assegura a 

participação efetiva da comunidade escolar na formulação, acompanhamento e avaliação da 

política Educacional do país. Esse processo, na capital do estado, iniciou-se antes, isto é, em 

1993. São assegurados os princípios de autonomia e descentralização através da 

implementação institucional dos conselhos escolares e da eleição direta para diretores e 

adjuntos como mecanismos participativos da gestão escolar.  

Também é tomado por base legal a Constituição do Estado de Alagoas de 1989, no 

cap. III, art. 20, que assegura a organização dos sistemas estadual e municipal de ensino § I o 

estabelecimento, mediante lei estadual, da esfera de competência dos Conselhos Municipais 

de Educação, e no § II a participação da comunidade escolar no planejamento das atividades 

administrativas e pedagógicas.  

Mais: enquadra-se como base legal a Lei Orgânica do Município de Maceió, no Art. 

142 que garante a criação do conselho escolar como instrumento de competência para o 

planejamento, a, supervisão e a avaliação das atividades escolares bem como a realização da 

eleição de diretores e diretores adjuntos.  

Assim, a secretaria de educação toma por base os princípios de participação efetiva da 

comunidade no processo de trabalho na unidade escolar. Enfatiza ainda o intercâmbio entre as 

instituições na elaboração coletiva das diretrizes politica-educacionais e de sua concretização, 

reafirmando o funcionamento do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Escolar, 

bem como a eleição de diretores e diretores adjuntos das unidades escolares. 

Desta maneira, o processo de implantação da gestão democrática em Alagoas (como 

nos demais estados da federação brasileira) toma por base normativa, a LDBEN nº. 9394/96, 

que assegura nos artigos 14 e 15: a normatização da gestão democrática através da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, e 



da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares, integrando 

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

consagrando a descentralização político administrativa, permitindo dessa forma a participação 

efetiva da comunidade escolar para consolidação da autonomia escolar. 

No que diz respeito ao levantamento teórico dos fatores que contribuíram para a 

implantação da gestão democrática em Alagoas pode-se inferir que a implantação da gestão 

democrática no âmbito da educação de acordo com Araújo (2007) “ocorreu ou ocorre” de 

maneira processual de modo que no ano de 1994 como um mecanismo de participação 

popular regulamenta-se o processo de eleição de diretores das unidades de ensino, e nasce o 

conselho municipal de educação como órgão normativo, deliberativo e fiscalizador do sistema 

de ensino garantido pela lei: 4.401 de 10 de dezembro de1994. Ainda de acordo com o autor a 

gestão democrática no município de Maceió sendo implantada (ano1999) assegurada pela lei 

de diretrizes e base de número 9394/96. Apesar de todos esses processos ocorridos, estes não 

foram e não são suficientes para que esse modelo de gestão aconteça na prática, pois se faz 

necessário que os envolvidos com a escola estejam preparados e sintam-se parte da escola, ou 

seja, cada membro é fundamental para o bom funcionamento da escola que são eles: 

professores, direção, alunos, pais e funcionários. Isso implica em dizer que todos se auto-

comprometam de maneira seria e espontânea com as questões da escola e com o seu contexto, 

mesmo que as condições necessárias para que se concretize uma gestão democrática ainda não 

são totalmente alcançadas na prática, é provável que houve uma melhoria nos resultados 

estáticos do Ensino Fundamental em Alagoas, como está tabulado nos quadros que serão 

apresentados no decorrer deste artigo que os anos anteriores a implantação. 

 

3. CONDIÇÕES DAS ESCOLAS NO PERIODO ANTERIOR POSTERIOR A 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ESTADO DE ALAGOAS. 

 

A educação se apresentava de maneira caótica, nas escolas de ensino fundamental no 

município e no estado, nesse período os índices de abandono e reprovação muito elevados, 

aprovação só diminuía e aumentava a repetência; e também devido às longas greves no ensino 

fundamental nas escolas a matrícula diminuía na rede pública. Em nível estadual é marcado a 

partir da segunda metade da década de 1980 um conflito entre servidores públicos e 

administrações, resultando numa queda nos índices de matrícula e que se estende de maneira 

devastadora por quase toda a década de 1990. 

 



Segundo dados do sindicato dos trabalhadores de educação de Alagoas – 
SINTEAL, em 1993, por conta das sucessivas greves de professores 
servidores que reivindicavam melhores salários e condições de trabalho, 
30% das escolas (cerca de 136 unidades) tiveram o ano letivo cancelado 
quase 60% dos estabelecimentos de ensino fecharam as portas à população 
[...] por  absoluta falta de condições de trabalho. (SEMED, 1995. 5 apud: 
ARAÚJO, 2007 p. 49). 
          

 

Diante de uma sociedade em que é exigido cada vez mais que a escola forme cidadãos 

críticos e participantes a escola deve passar por redefinições em seu caráter Político-

Pedagógico para que esta realmente tenha o perfil democrático em sua organização. 

A gestão democrática, segundo Gadotti (2000), deve existir por duas razões que a 

justificam: porque a escola deve formar para cidadania e, para isso, ela deve dar o exemplo, 

pois não é válido que a escola simplesmente trabalhe conteúdos relacionados à cidadania se 

em seu cotidiano as relações acontecem de forma autoritária. O segundo motivo se dá pela 

participação na gestão da escola proporcionando um melhor conhecimento do funcionamento 

da escola e de todos os seus atores. Neste sentido, ao levar em consideração os anseios da 

comunidade nos momentos de tomar decisões, a escola será um lugar que contemplará as 

reais necessidades dos alunos, pais, professores e funcionários, com isso ela será um espaço 

de todos e para todos, onde serão resolvidos os problemas específicos daquela comunidade, 

contribuindo, assim, com a qualidade escolar, é o que nos mostra os quadros a seguir que 

demonstra alguns dados estatísticos da educação no estado de Alagoas antes e após a gestão 

democrática. 

 

 

4. ANÁLISE DE DADOS ESTÁTÍSTICOS 

 

 

Observa-se no quadro abaixo os indicadores que mostram como se encontrava a as 

taxas de aprovação reprovação e abandono das escolas do ensino fundamental no estado de 

Alagoas, referente aos anos de 1995 a1997 no qual serve como diagnostico de como se 

encontrava a educação durante os anos anteriores a implantação da gestão democrática.  

 

Quadro 1 

 



 
 

Tabela 1- taxa de aprovação, reprovação e abandono no ensino fundamental em 
Alagoas. 

1995/1997 (1° ao 9° ano) 

Ano  Aprovação  Reprovação  Abandono  

1995 56,1 24,5 19,4 

1996 53,9 23,8 22,3 

1997 55,9 20,8 23,3 

Fonte: INEP. 
 

 

 Os dados do quadro acima poderão ser mais bem visualizados no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 1  
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Fonte: INEP. 

 



 

Neste gráfico ao observar os dados, percebe-se que a taxa de aprovação no ano de 1995 é 

de 56,1 no ano 1996 decresce para 53,9 e chegando ao ano de 1997 tem um pequeno 

acréscimo 55,9, porém não ultrapassa nem chegam a atingir a taxa do ano inicial de onde 

partem esses indicadores educacionais, nota-se então que a taxa de aprovação é decrescente. 

Já a taxa de reprovação no ano1995 é de 24,5 e no ano de 1996 vai para 23,8 e chega 20,8; 

percebe-se que a taxa de abandono é crescente pelo que no ano de 1995 taxa é de 19,4 e no 

ano de 1996 vai  para 22,3 chegando ao ano de 1997 aumenta para 23,3. Esses dados 

confirmam o que foi discutido anteriormente, pois esses anos são os anos de um modelo de 

gestão autoritária e centralizadora foi notável que nesses índices a taxa de abandono só 

aumenta enquanto e a aprovação regride. 

 

 

Quadro 2 

 

 

 

 

 

Quadro 3  

ESTADO DE: 
ALAGOAS 

  

 DEP. ADMINISTRATIVA: ESTADUAL /ENSINO FUNDAMENTAL 
ano de 2007. 

 

 
Indicadores  

 
 
1°Ano 
 

 
 
1° série/ 
2°Ano 

 
 
2°série / 
3°Ano 
 
 
 
 

 
 
3° série/ 
4°Ano 
 

 
 
4° série/ 
5° Ano 
 
 

 
 
5°série / 
6°ano 
 
 

 
 
6°série/ 7° 
Ano  
 

 
 
7°série/ 
8°Ano 
 
 

 
 
8°série/ 
9°Ano 

Matricula 3.616 7.925 10.289 11.470 11.406 25.989 22.753 20.680 19.547 
TAXA DE 
APROVAÇÃO 
% 

84,1 79,8 72,4 81,6 82,3 61,8 66,8 69,9 72,1 

TAXA DE 
REPROVAÇÃO 
% 

3,0 5,8 17,6 9,4  9,7 18,8 14,5 11,3  9,5 

TAXA DE 
ABANDONO % 

12,9 14,4 10,0 9,0 8,0 19,4 18,7 18,8 18,4 

TAXA DE 
DISTORÇÃO% 

18,2 26,0 40,3 43,4 45,5 56,5 56,5 57,0 60,0 



            

 
 

Fonte: Inep 
 

 

Analisando os dados nos quadros apresentados acima é notável que a taxa de 

abandono que era muito preocupante nos anos anteriores à gestão democrática ocorre uma 

significante melhora tomando, por exemplo, o 1° ano do ensino fundamental que consta no 

ano de 2007 do 2° quadro a taxa de abandono é de 12,9 % e no ano de 2010 vai para 7,3% 

demonstrando uma regressão nessa taxa na maioria das séries; pegando outro valor nesse 

ESTADO DE: 
ALAGOAS 

    

   DEP. ADMINISTRATIVA: ESTADUAL /ENSINO FUNDAMENTAL  

ESTADO DE: 
ALAGOAS 

    

   DEP. ADMINISTRATIVA: ESTADUAL /ENSINO FUNDAMENTAL  

 
MATRÍCUL
A/  
INDICADORES  

 
ANO  
 

 
 
1°Ano 
 

 
 
1° série/  
2°Ano 

 
 
2°série /  
3°Ano 
 
 
 
 

 
 
3° série/  
4°Ano 
 

 
 
4° série/ 
5° Ano 
 
 

 
 
5°série / 
6°ano 
 
 

 
 
6°série/ 7° 
Ano  
 

 
 
7°série/  
8°Ano 
 
 

 
 
8°série/  
9°Ano 

 2007 3.616 7.925 10.289 11.470 11.406 25.989 22.753 20.680 19.547 
MATRÍCULA 2008 4.272 6.290 8.521 9.319 10.812 23.488 20.755 19.140 18.832 
 2009 4.653 6.054 7.907 7.247 9.992 24.932 20.300 18.715 19.480 
 2010 3.196 4.926 7.122 5.769 8.291 26.355 19.425 17.426 17.473 
TAXA DE 
APROVAÇÃO 
% 

2007 84,1 79,8 72,4 81,6 82,3 61,8 66,8 69,9 72,1 

 2008 85,4 84,2            70,3 86,4 79,6 61,7 68,8 72,6 73,7 
 2009 84,2 85,0 67,7 86,4 74,4 57,5 63,8  68,0 71,0 
 2010 88,4 88,0 70,2 87,5 75,7 55,7 64,8 68,9 72,3 
TAXA DE 
REPROVAÇÃO 
% 

2007 3,0 5,8 17,6 9,4  9,7 18,8 14,5 11,3  9,5 

 2008 3,7 6,0 21,6 7,3 14,6 20,5 15,1 11,8 10,7 
 2009 5,0 6,4 25,4 7,0 19,2 23,3 18,8 14,6 12,4 
 2010 4,3 5,5 25,0 6,4 17,8  25,9 19,3 15,7 11,7 
TAXA DE 
ABANDONO % 

2007 12,9 14,4 10,0 9,0 8,0 19,4 18,7 18,8 18,4 

 2008 10,9 9,8 8,1 6,3  5,8 17,8 16,1 15,6 15,6 
 2009 10,8 8,6 6,9 6,6  6,4 19,2 17,4 17,4 16,6 
 2010 7,3 6,5 4,8 6,1 6,5 18,4 15,9 15,4 16,0 
TAXA DE 
DISTORÇÃO% 

2007 18,2 26,0 40,3 43,4 45,5 56,5 56,5 57,0 60,0 

 2008 17,3 21,0 29,0 31,1 31,9 43,1 37,2 36,9 36,0 
 2009 18,3 20,8  33,3 33,6 36,4 48,3 46,2, 42,1 41,3 
 2010 17,6 21,2 35,2 35,6 41,0 53,0 49,3 47,4 45,5 



quadro em destaque, ou seja, taxa de reprovação no ano de 2007 do 4°ano este valor é 

tabulado por 9,4 e no ano de 2010 decresce para 6,4. Destacando também outro valor como é 

o caso da taxa de aprovação do 2°ano de ensino fundamental no ano de 2007 que é de 79,8% 

e no ano de 2010 ocorre uma elevação nessa taxa para 88,0 %, sendo sucessivas nas demais 

séries que, desse modo tudo o que foi discorrido acima na análise desses dados demonstra 

uma melhora significativa.  

Confrontando essa análise dos dados apresentados acima com os anteriores que se 

retrata no 1° e do 2° quadro; na 1ª análise mostra uma situação caótica e muito preocupante 

no que diz respeito aos indicadores educacionais das escolas da rede pública de ensino 

fundamental em Maceió Alagoas; no qual a taxa de aprovação diminuía e as taxas de 

reprovação e abandono só aumentavam, agravando os problemas educacionais no estado. Na 

análise do 2° quadro demonstram que nos anos posteriores à implantação da gestão 

democrática esses dados apresentam melhoras no sentido em que a taxa de aprovação 

aumenta e as taxas de reprovação e abandono diminuem. 

 

 

5 .CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar de ainda não podermos afirmar diretamente as contribuições da implantação da 

gestão democrática na qualidade da educação escolar em Alagoas, pode-se afirmar que ao 

relacionar os anos anteriores à implantação desse modelo de gestão com os posteriores que 

houve uma melhoria nos índices. 

A melhoria da qualidade de ensino nas escolas públicas com a implantação de uma 

gestão mais participativa já era descrita por Abranches (2003) quando ao tratar da necessidade 

da gestão democrática afirma o seguinte: 

Junto a essas questões, verificava-se que, nas últimas décadas, a 
administração centralizada ou  autoritária no sistema  educacional não havia  
conseguido introduzir inovações qualitativas e produtivas  nas escolas. 
Muitas proposições que apareciam agentes de operação de mudanças 
relevantes na qualidade de ensino na escola pública não foram adiante, não 
conseguindo alterar a realidade vigente. As várias décadas de decisões 
centralizadoras resultaram na falta de autonomia e iniciativa da escola, no 
seu esvaziamento e no desenvolvimento de uma organização burocrática que 
impedia o repasse de recursos às escolas e execução de projetos inovadores. 
A centralização também gerou a falta de transparência nas decisões das 
políticas educacionais que foram tomadas, inúmeras vezes, em função de 
interesses clientelistas e corporativos. ( p.46) 



 

Diante do que foi defendido pela autora acima, apesar de não poder relacionar 

diretamente a relação da melhoria dos indicadores com a implantação da gestão democrática, 

nesta pesquisa pode ser comprovado que com a implantação desse modelo de gestão que 

houve um avanço nesses números, apesar de que esta melhoria não deve somente a gestão 

democrática e sim a diversas mudanças ocorridas na educação pública nos últimos anos, 

porém como afirma Abranches (2003) antes da gestão democráticas às inovações ocorridas na 

educação não contribuíram para sua qualidade do ensino público devido à forma de como 

eram conduzidas essas inovações no modelo de gestão autoritária e clientelista.  

Concluí-se que, com implantação da gestão democrática, houve descentralização de 

poder facilitando a participação de toda comunidade escolar, em que a condução das questões, 

administrativas, pedagógicas e até financeiras deixam de ser apenas decididas por um único 

sujeito hierarquicamente superior e passam pensadas por toda comunidade escolar. 
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