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RESUMO: Este artigo apresenta dados iniciais de uma pesquisa, ainda em execução, que estuda a
interação entre gestão democrática e avaliação como suportes para a qualidade do ensino nas escolas
municipais de Santana do Ipanema. Pauta-se no estudo bibliográfico da implantação da gestão
democrática no âmbito nacional e estadual, bem como seus princípios e elementos, o aporte teórico se
baseou nas ideias de Paro (2001), Tavares (2003), Hora (2007) e Fernandes (2007). Foi realizado um
levantamento de dados quantitativos sobre o município de Santana do Ipanema, índices gerais
relacionados à educação, taxas de aprovação, reprovação, distorção idade-ano, Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) 2005 – 2011 e Sistema de Avaliação Educacional de Alagoas (SAVEAL) 2001,
2005 e 2011, sendo selecionadas duas escolas da rede municipal, que oferecessem o ensino fundamental
do 1º ao 9° ano, da zona urbana, no entorno da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Campus II.
No levantamento inicial se verificou que os alunos apresentam muitas dificuldades de aprendizagem e que
a escola tem limitações, principalmente, em realizar ações que visem uma gestão democrática, no que diz
respeito à coletividade.
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INTRODUÇÃO

A partir da década de 90, com a LDBEN 9.394/96, percebeu-se a ênfase em uma lei que evidenciava um
sistema de avaliação, principalmente na educação básica, houve necessidade de um controle maior sobre
as escolas em relação ao seu desempenho, assim, em 2005 houve uma reestruturação do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB)[i] que passou a informar o nível das escolas, com a divulgação de
índices por município e por escola[ii]. A nível local, o estado de Alagoas cria em 2001 o sistema de
avaliação educacional de Alagoas (SAVEAL), com a primeira aplicação em 2001 para alunos do 5º ano, em
2005 expande para o 9º ano como complemento da prova Brasil e em 2011 atinge 130.000 alunos
(escolas públicas estaduais e municipais e algumas escolas privadas) do estado de Alagoas, envolvendo 5º
e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Nesse mesmo período, década de 90 do século XX, houve uma intensificação dos princípios da gestão
democrática, elevando a necessidade da participação da comunidade escolar em todos os processos
escolares, desde a elaboração do Projeto Pedagógico às decisões que permeiam a escola. De acordo com
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Fernandes (2001, p.58) “[...] para que o Projeto Pedagógico se estabeleça na escola é fundamental a
presença de processos avaliativos. A avaliação se coloca como mediadora do crescimento da comunidade
escolar [...]”.

O município de Santana do Ipanema implantou a gestão democrática em 2011, com a eleição direta para
diretores e formação dos conselhos escolares, com essas ações iniciam o processo de gestão democrática.

Nesse contexto, gestão democrática e avaliação caminham juntas dentro das ações de políticas públicas,
Souza (2007, p. 67) discorre as políticas públicas como um “desdobramento dos trabalhos baseados em
teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado – o
governo – produtor, por excelência, de políticas públicas”.

Pesquisar as principais transformações ocorridas, no município de Santana do Ipanema, no que diz
respeito à política pública, principalmente em relação a gestão democrática, sistema de avaliação e
qualidade, eis o objetivo principal desse projeto de pesquisa. Como uma interfere na outra, ocasionando
sucessos ou fracassos dentro do âmbito escolar, entender como ocorre às relações dessas três instâncias
tão amplas irá contribuir para uma literatura, até então, pouco pesquisada na realidade do município, não
há um estudo aprofundado que discuta os três víeis: Gestão – avaliação – qualidade de ensino, e como
elas são adotadas enquanto políticas públicas. Para Souza a concepção de políticas públicas esta
relacionada a:

[...] democracia, questões de ação coletiva e de distribuição de bens coletivos e,
na formulação da escolha racional, requerem o desenho de incentivos seletivos,
na expressão de Olson, para diminuir sua captura por grupos ou interesses
personalistas. (SOUZA 2007, p. 81)

Deste modo, constata-se a política pública enquanto interesse coletivo daqueles que mais necessitam de
ações para ter os direitos garantidos. Assim, destaca-se o interesse em investigar a relação entre a gestão
da escola e o sistema de avaliação, numa ação interligada para proporcionar a qualidade do ensino, como
isso é percebido dentro da unidade escolar e quais as interferências das políticas públicas nesse contexto.

Ao optar por esse tema faz-se salutar um aprofundamento teórico desses três campos que se
interrelacionam. Definir qualidade na educação não é algo fácil, muitas teorias se mostram equivocada em
relação ao termo, principalmente quando comparado a uma empresa, que o se chamou de qualidade total
também na escola. Mas a que qualidade a pesquisa se refere Paro defende a seguinte escola pública de
qualidade:

[...] se refira à educação por inteiro, não apenas a aspectos parciais passíveis de
serem medidos mediante a provas e exames convencionais. Como processo de
atualização histórico-cultural, a educação envolve dimensões individuais e sociais,
devendo visar tanto ao viver bem pessoal quanto à convivência social, no
desfrute dos bens culturais como herança histórica que se renova continuamente.
A democracia, como meio para a construção da liberdade em sua dimensão
histórica, faz parte dessa herança cultural. (Paro 2001, p.45)

Gestão democrática surgiu como uma luta política, que não se circunscrevia aos limites da prática
educativa, mas que veio deslumbrar, na especificidade dessa prática social a sua autonomia. O repensar
das estruturas de poder autoritário que permeavam as relações sociais e as práticas educativas. Sabemos
que gestão democrática na escola vai muito mais, do que poder e autoritarismo, para que tenhamos uma
aprendizagem significativa precisa-se trabalhar de forma coletiva, com compromisso das comunidades
escolar e local. A partir desse pressuposto, gestores e os demais funcionários que compõem o corpo
escolar deixam de ser compreendidos com submissão, passando a ser entendido como uma ação coletiva e
reflexiva que todos (docentes, discente, técnicos administrativos e pais) devem ser convocados a
participarem nas tomadas de decisões da escola.
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Panorama dos princípios e conceitos: gestão democrática

Na constituição de 1988, a educação pública gratuita lutou muito para conseguir seu espaço, juntos com
os seus lideres que lutava a favor da educação pública, com o desejo de ter o ensino como Direito de
todos e uma educação de qualidade. Qualidade essa, que buscamos através das avaliações realizadas nas
escolas e com a participação de todos os membros da comunidade escolar.

A partir da promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da mobilização da sociedade na busca
das melhorias relacionadas à educação, ocorreu à inovação para se incorporar a gestão democrática como
princípio do ensino público na forma da lei. Com a Carta Magna tornou-se obrigatória à adaptação das
Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios às novas determinações,
dentre elas a do princípio da gestão democrática do ensino público.

A consolidação dos princípios democráticos advindos das experiências realizadas no Brasil, tanto do fim da
“Ditadura Militar” em 1985, bem como da mobilização da sociedade, fizeram democratizar o ensino, onde
a legislação passou a ser permeada por princípios da participação popular buscando melhoria no ensino
público; sendo assim, esse ensino experimentou transformações profundas, com reformas de cunho
nacional que contaram com iniciativas no âmbito estadual e municipal passando a alterar as práticas
pedagógicas, bem como a organização escolar, numa tentativa de se universalizar o acesso escolar. Nessa
perspectiva de universalizar o ensino, grandes lutas foram realizadas através de comissões de senadores e
deputados para abordar assuntos de importância para o desenvolvimento da educação e outras categorias
no âmbito Estadual e Nacional, entre elas o direito da Família, cultura e esporte, da ciência, tecnologia e
da comunicação. (TAVARES, 2003, p.14), [...] Foi instalada no dia 1° de abril de 1987 a comissão n° 8. Da
família, da educação, cultura e esporte, da ciência, tecnologia e da comunicação, presidida pelo deputado
Marcondes Gadelha (PFL).

Os movimentos pela gestão democrática no contexto das políticas nacionais, quando alguns partidos
políticos predominavam suas ideias liberais. Esses reivindicavam por meio de ações que visassem à
melhoria das condições de trabalho, e por melhores salários dos trabalhadores em educação, criação das
Associações e dos Conselhos de Escolas. Vale salientar que os primeiros movimentos de participação na
gestão da escola pública foram dos estudantes secundaristas no antigo Distrito Federal, durante a gestão
de Anísio Teixeira, como Secretário de Educação, no período de 1931/1935.

No Fórum da Educação na Constituinte, surge a perspectiva no processo de educação e no direito da
família, onde a escola pública, laica e de boa qualidade em todos os níveis surgiria como uma forma de
legitimar esses direitos.

[...] em defesa do ensino publico ela destaca o Fórum da Educação na
Constituinte em Defesa do Ensino publico e gratuito, composto por 15 entidades
de âmbito nacional: ANDES, ANPE, CPB, CEDES, CGT, CUT, FENOR, FASUBRE,
OAB, SBPC, SEAF, UBES e UNE. [...] ensino privado representado por
proprietários de estabelecimentos de ensino que se organizam da FENEN-
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, entidade que representava
35 mil estabelecimentos, e o setor privado confessional, ABESC E AEC (TAVARES,
2003, p.17).

No entanto, não basta ampliar o acesso à educação, é preciso garantir a permanência e a qualidade da
educação para todos. Por sua vez, esse crescimento do atendimento em educação básica, sobretudo no
ensino médio, repercute cada vez mais no aumento da demanda por educação superior, o que representa
enorme desafio para o país no que tange à oferta de vagas nesse nível de ensino. Atualmente as
Instituições de Educação Superior (IES) no país classificam-se em públicas e privadas (com ou sem fins
lucrativos) e, em relação à sua organização acadêmica, em universidades, centros universitários,
faculdades integradas, faculdades, instituições superiores ou ações no padrão de gestão e financiamento.
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É preciso garantir não somente o ensino na educação básica, mais também no ensino superior, pois cada
vez mais esse público vem crescendo e buscando vagas no ensino superior.

O que se pretendo com a gestão democrática é a possibilidade de ter um ensino de qualidade e
participativo através do apoio de seus segmentos como de pais, alunos, docentes, gestores, em geral a
comunidade escolar, para garantir assim essa qualidade tão desejada e solicitada pela sociedade. Para
Albuquerque (2012, p.65.) “é preciso assegurar em forma de lei tal participação de todos os segmentos da
comunidade escolar nos processos e instâncias decisórios”, a nova LDB em seu art. 14 trata de
“participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”, incluindo as
eleições diretas para os cargos de diretores das unidades de ensino.

A gestão democrática escolar passou a ser entendida como envolvimento de todos os membros da escola
na sua organização e processos decisórios. Não há única maneira de se implantar um sistema de gestão
escolar participativa, pois é um exercício de cidadania e, torna-se fundamental para o avanço da sociedade
que planeja ser mais justa e igualitária segundo Araújo,

A consolidação dos princípios democráticos advindos das experiências realizadas
no Brasil, tanto do fim da “Ditadura Militar” em 1985, bem como da mobilização
da sociedade, fizeram democratizar o ensino, onde a legislação passou a ser
permeada por princípios da participação popular buscando melhoria no ensino
público. (ARAÚJO 2007, p.44)

O processo democrático tem gerado grandes equívocos na construção da escola pública igualitária,
promotora de uma nova dinâmica social não hierarquizada, mas que garanta o espaço da participação aos
sujeitos inseridos nessa dinâmica que promova a participação social responsável, a partir das ações
desenvolvidas de forma reflexiva. A democracia está atrelada a educação no sentido que a qualificação do
cidadão é essencial para o desenvolvimento da mesma.

A ideia de democracia traz consigo a ideia de cidadania democrática em que os
sujeitos são responsáveis e aptos a participar, escolher seus representantes e
fiscalizar o seu desempenho, o que são práticas não apenas políticas, mas
também pedagógicas, tendo em vista que a formação do cidadão democrático
implica a formação do sujeito pedagógico. (Hora, 2007, p.31).

É importante que os sujeitos sejam conscientes dos seus direitos e deveres para assim poder contribuir de
forma significativa com a construção dos sujeitos reflexivos nos espaços escolares estando assim aptos
para construir seus próprios saberes.

Avaliação Institucional: visão construtiva

A avaliação institucional numa visão construtiva pressupõe a necessidade de transformar a
escola/instituição de ensino o significado que é, geralmente, atribuído ao ato de avaliar. Avaliação essa
que se confunde com a avaliação da aprendizagem, pois ambas são diferenciada pelo fato de que a
avaliação da aprendizagem tem como foco principal o aluno e sua aprendizagem, já a institucional engloba
toda a estrutura da escola. Fernandes (2007, p. 34) [...] aborda a avaliação da aprendizagem no fato que
“aprender é, portanto, passar de uma visão sincrética e ingênua, clara e unificada dessa mesma realidade
(senso critico), intermedida pela análise que se faz através do conteúdo estudado [...]”.

Avaliar não consiste em simplesmente medir desempenho dos alunos, mas contribuir para sua formação
tanto, social quanto cultural. Em síntese, coloca-se em relação com a expectativa da qualidade do trabalho
desenvolvido pela escola, implica um conjunto de valores e possibilidade de sua efetivação, que depende
de todos, que compõem a comunidade escolar.

A avaliação das ações desenvolvidas pela escola assume características de auto-avaliação organização por
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seus membros (gestores, docentes, discentes, funcionários, colegiados e pais) podendo variar em
abrangência, profundidade e periodicidade e, de acordo com os propostos, esses membros tem o intuito
de melhorar o desempenho da escola/aluno. A avaliação é uma operação de leitura da realidade “do
mundo”. O termo "leitura" significa que o avaliador aborda seu objeto como quem lê os fatos encadeados
em um texto, que neste caso é a própria realidade presenciada ou vivenciada durante o ano letivo na
escola que o aluno frequenta. O aluno tem em mente, o conhecimento e, sobretudo questões
correspondendo a expectativas, que determinam uma atitude antes da leitura. Também tem, diante de si,
um conjunto de sinais que deverá decifrar e dar sentido ao que se tá lendo.

Critérios de seleção das escolas para a pesquisa

Para as escolhas dos cenários em lócus foram analisados os seguintes critérios: a proximidade de um
Campus universitário (Universidade Estadual de Alagoas - Campus II), onde as escolas estão inseridas,
que ofereça o ensino de 1º ao 9º ano do ensino fundamental, que participaram das avaliações do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e do SAVEAL (Sistema de Avaliação Educacional de
Alagoas), sendo que nos detemos especificamente no 5º e 9º ano do ensino fundamental, e com base nos
resultados do SAVEAL e IDEB foram escolhidas as duas escolas para fundamentar a pesquisa. No critério
de seleção das escolas, foram avaliados alguns critérios, dentre eles, as que tiveram eleições diretas para
diretores escolares e formação do conselho escolar.

Diante da seleção das duas escolas, a quem serão denominadas no artigo por escola “A” e “B”, foram
coletados dados tanto a nível quantitativo como qualitativo, para que haja uma interpretação dos mesmos
e analisar sobre o viés da gestão democrática, avaliação e qualidade de ensino.

A Escola “A” obteve um IDEB em 2005 de 1.6, em 2007 foi de 1.7, onde alcançou a meta projetada pelo
IDEB e em 2009 superou a meta projetada de 2.3 para 3.2, já em 2011 não houve média para essa escola
na avaliação do 5º ano. Já no 9º ano em 2005 alcançou 1.7, em 2007 foi de 1.9, um aumento em relação
a meta projetada que era de 1.8, em 2009 obteve 2.1, já que a meta projetada era de 2.0, em 2011 não
houve participantes suficientes para que os resultados fossem divulgados.

No SAVEAL não houve índices e sim conceitos, a saber: Avançado, Proficientes, Básico e Abaixo do
Básico[3]. A avaliação aconteceu em 2011, com provas nas áreas de língua portuguesa (ênfase na leitura)
e matemática (ênfase na resolução de problemas). Os alunos do 5º ano foram avaliados e o resultado foi
100% abaixo do básico. Já os alunos do 9º ano obtiveram 12% no básico em leitura e em matemática e
abaixo do básico foram 88% em leitura e matemática.

Além dos dados coletados das avaliações externas, foram realizados, também, diagnósticos pelas
pesquisadoras com as turmas do 5º e 9º ano para verificar os níveis de aprendizagem dos alunos
referente à Língua Portuguesa e matemática, os quais foram obtidos os seguintes resultados:

Foram aplicadas atividades diagnosticas em Língua Portuguesa, tendo como finalidade analisar as
aprendizagens dos alunos quanto às interpretações de texto. Os níveis de aprendizagem dos alunos do 5º
ano do ensino fundamental quanto a interpretação de texto foram de 45% que conseguiram fazer acertos
de 0 – 2,7, 40% conseguiram acertos de 2,7 – 5,4, 5% alcançaram de 5,4 – 8,1 e 10% dos alunos
acertaram 8,1 – 10,8. Ao analisar os dados verificou-se que cerca de 85% dos alunos leem com muitas
dificuldades e não conseguem responder as perguntas sobre o texto. Só 15% dos alunos sabem ler e
interpretar o que leem, mas com níveis menos complexo de leitura.

Os níveis de aprendizagem dos alunos do 9º ano do ensino fundamental quanto a interpretação de texto
foram de 71% que conseguiram alcançar uma nota de 0 – 2,7, 25% conseguiram alcançar uma nota de
2,7 – 5,4, 4% dos alunos acertaram 8,1 – 10,8 e 0% alcançaram de 5,4 – 8,1. Sendo que 71% dos alunos
precisam desenvolver-se melhor na leitura, esses não conseguem ler sozinho nem interpretar os textos,
25% da turma sabem ler mais tem dificuldade de interpretação de texto, só 4% dos alunos sabem ler e
interpreta os textos.
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Já em matemática foram utilizadas atividades de interpretação de gráficos, tabelas, fração, questões de
tempo, problemas, pesos e medidas. Os alunos do 5º ano do ensino fundamental alcançaram uma
porcentagem de desenvolvimento em matemática, onde 45% alcançaram a nota de 0 – 2,7, 30%
alcançaram a nota de 2,7 - 5,4, 25% alcançaram a nota de 5,4 – 8,1.

Sendo que 45% dos alunos não conseguem ler e interpretar as questões de matemática que envolva
gráficos, tabelas, fração, questões de tempo, problemas, pesos e medidas, 30% realiza as atividades de
matemática com bastante dificuldades, 25% dos alunos realizam as atividades de matemática, sendo que
precisa melhorar quanto ao nível de aprendizagem.

Os alunos do 9º ano do ensino fundamental alcançaram uma porcentagem de desenvolvimento em
matemática, onde 42% alcançaram a nota de 2,7 - 5,4, 29% alcançaram a nota de 5,4 – 8,1, 21%
alcançaram a nota de 0 – 2,7, 8% alcançaram a nota de 8,1 – 10,8 .

Sendo que 42% dos alunos não conseguem ler e interpretar as questões de matemática que envolva
gráficos, tabelas, fração, questões de tempo, problemas, pesos e medidas, 29% realiza as atividades de
matemática com bastante dificuldades, 21% dos alunos realizam as atividades de matemática, sendo que
precisa melhorar quanto ao nível de aprendizagem e 8% dos alunos conseguem realizar as atividades
propostas sem dificuldades.

A organização da gestão democrática na escola “A”

Para analisar o processo de gestão democrática na escola foram lidas as atas das reuniões do conselho
escolar, observou-se que durante o ano de 2011, quando foi implantada a gestão democrática no
referente município, a atual a diretora era a presidenta do conselho escolar em 2010, deixando o cargo em
maio de 2011 para se candidatar a eleição como gestora no mesmo ano (2011), onde ocorreu pela
primeira vez no município as eleições direta para gestores da escola.

Na referente escola formaram duas chapas, no dia 08 de julho de 2011 veio acontecer as eleições, a
antiga presidenta do conselho, ganhou a eleição para diretora. Depois do acontecimento das eleições, a
atual diretora, junto com os membros do conselho escolar, realizaram reuniões entre 04 de agosto a 18 de
novembro de 2011. Os assuntos das referentes reuniões do conselho escolar sempre eram: indisciplina do
alunado, recursos financeiros PDE/PDDE e o trabalho coletivo. Em nenhuma dessas reuniões estavam
como pauta assuntos relacionados ao rendimento dos alunos, os índices das avaliações externas e ações
para a melhoria da aprendizagem dos alunos

Em 09 de novembro de 2011 a escola veio a fazer um oficio para envio a secretária de educação de
Santana do Ipanema, informando os nomes dos membros do conselho escolar, as categorias presentes:
docentes, discentes, coordenadora, diretora, técnicos administrativos e os pais, gestão do conselho escolar
de 2011 a 2013.

Constatou-se ainda, que não havia registros das reuniões dos conselhos escolares após maio de 2012. O
que se comprova que de maio de 2012 a maio de 2013 não houve momentos coletivos com os
conselheiros da escola.

De acordo a análise realizada, a escola “A” demonstra muitas limitações em relação a implantação da
gestão democrática, pois nem mesmo o conselho escolar consegue se reunir para as reuniões ordinárias,
no que rege o decreto lei da gestão democrática. Por outro lado, os alunos expressam inúmeras
dificuldades em aprender, não conseguem ler com compreensão e muito menos resolver problemas
matemáticos. Diante dessas análises é possível demonstrar uma relação direta entre a gestão democrática
e a qualidade do ensino

ESCOLA “B”

A escola no IDEB 2007 alcançou (2.6) foi o primeiro ano que participou em (2009) tendo a meta projetada
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para (3.0) a escola não participou, em 2011 alcançou (3.2) tendo a meta projetada (3.4).

No SAVEAL também não houve índices e sim conceitos, a saber: Avançado, Proficientes, Básico e Abaixo
do Básico. A avaliação aconteceu em 2011, com provas nas áreas de língua portuguesa (ênfase na leitura)
e matemática (ênfase na resolução de problemas). Os alunos do 5º ano foram avaliados e o resultado
obtido em leitura proficiente de (24%), em matemática (0%), os resultados alcançados no básico foram
de (38%) em leitura, (43%) em matemática e abaixo do básico foi de (38%) em leitura e matemática
(57%).

Além dos dados coletados das avaliações externas, foram realizados, também, diagnósticos com as turmas
do 5º ano para verificar os níveis de aprendizagem dos alunos referente à Língua Portuguesa e
matemática, os quais foram obtidos os seguintes resultados:

Foram aplicadas atividades diagnosticas para identificar o grau de dificuldade dos indivíduos em Língua
Portuguesa, tendo como finalidade analisar as aprendizagens dos alunos quanto às interpretações de
texto.

Foram aplicadas atividades diagnosticas em Língua Portuguesa, tendo como finalidade analisar as
aprendizagens dos alunos quanto às interpretações de texto. Os níveis de aprendizagem dos alunos do 5º
ano do ensino fundamental quanto a interpretação de texto foram de 50% que conseguiram fazer acertos
de 2,7 – 5,4, 25% conseguiram acertos de 0 – 2,7, 20% conseguiram acertos 5,4 – 8,1 e 5% alcançaram
de 8,1 – 10,8. Ao analisar os dados verificou-se que cerca de 50% dos alunos leem com muitas
dificuldades e não conseguem responder as perguntas sobre o texto. Só 25% dos alunos sabem ler e
interpretar o que leem, mas com níveis menos complexo de leitura, 20% dos alunos sabem ler e interpreta
os textos e 5% sabem ler e interpretar texto com um pouco de dificuldade.

Já em matemática foram utilizadas atividades de interpretação de gráficos, tabelas, fração, questões de
tempo, problemas, pesos e medidas. Os alunos do 5º ano do ensino fundamental alcançaram uma
porcentagem de desenvolvimento em matemática, onde 45% alcançaram a nota de 5,4 – 8,1, 30%
alcançaram a nota de 0 – 2,7, 15% alcançaram a nota de2,7 - 5,4 e 10% 8,1 – 10,8.

Sendo que 45% dos alunos não conseguem ler e interpretar as questões de matemática que envolva
gráficos, tabelas, fração, questões de tempo, problemas, pesos e medidas, 30% realiza as atividades de
matemática com bastante dificuldades, 15% dos alunos realizam as atividades de matemática, sendo que
precisa melhorar quanto ao nível de aprendizagem e 10% dos alunos conseguem realizar as atividades
propostas sem dificuldades.

A organização da gestão escolar/conselho escolar

Na escola “B” não disponibilizou as atas de reuniões do conselho escolar. A atual presidenta do conselho
escolar é a própria coordenadora da escola, está por sua vez não sabe onde se encontra estas atas.

Considerações Parciais

Tendo em vista os dados analisados do IDEB e SAVEAL e os diagnósticos realizados nas escolas,
percebe-se que existe uma quantidade bastante considerável de alunos com baixo nível de
desenvolvimento nas áreas de leitura e resolução de problemas. Não se pode ignorar a realidade
educacional dos alunos da escola pública, que envolve também os pais, professores e gestores. No
entanto, pode-se considerar que uma gestão democrática pode contribuir para que a aprendizagem desses
alunos seja favorável nas avaliações externas e internas. A partir das leituras realizadas percebe-se a
importância de se ter as eleições diretas para gestores, com a participação da comunidade escolar
(funcionários, alunos, professores e pais) e que esses possam participar de uma forma mais esclarecedora
e participativa. Porém as tendências tradicionais estão enraizadas e não é fácil descentralizar a ideia do
individualismo e optar pela coletividade tendo a participação da comunidade escolar através dos seus
segmentos.
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Percebe-se que o sistema do estado de Alagoas (foco Santana do Ipanema) referente a gestão
democrática nas escolas públicas possui uma liberdade permeada pelos interesses do capitalismo, entende
que a organização política busca manter sua estrutura intacta através de ações corretivas, que ao invés de
solucionar os problemas servem apenas para a manutenção do regime burguês, impedindo a efetivação de
uma verdadeira gestão democrática.
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[1] Alunas de graduação da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL e bolsistas do grupo de pesquisa
GAPP/PIBIC/UNEAL/FAPEAL.
[2] Professora Mestre da Universidade Estadual de Alagoas –UNEAL.
[3] Os alunos classificados no nível Avançado dominam completamente os conhecimentos e as
habilidades esperadas para seu estágio escolar e estão aptos a utilizá-los em situações de maior
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complexidade. Os de nível Proficiente demonstram sólido conhecimento dos conteúdos e habilidades do
ano que cursam e podem continuar com sucesso seus estudos nas etapas posteriores em que o ensino
está organizado. Já os alunos do nível Básico demonstram domínio parcial da competência, com
necessidade de melhorar o desempenho. Finalmente, os alunos do nível Abaixo do Básico têm
conhecimentos rudimentares da competência, completamente insuficientes para o estágio escolar em que
se encontram.
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