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RESUMO 

A eleição para gestores na rede municipal de ensino de Aracaju é objeto de investigação e 
debates de pesquisadores e da comunidade escolar, que levantam dificuldades e avanços dessa 
prática. É objetivo desse trabalho saber se esse modelo de gestão contribui para a construção 
de processos mais participativos no espaço escolar. O presente trabalho é um estudo de caso 
que tem uma amostragem intencional de três professores da referida rede de ensino, 
utilizamos como técnica de coleta de dados questionário com perguntas abertas. De acordo 
com as respostas dos professores as maiores dificuldades em efetivar esse modelo de gestão 
está na falta de participação dos pais e de outros membros da comunidade escolar, levando 
inclusive a candidaturas de chapas únicas, o que nos leva a concluir que a eleição não 
determina a participação e envolvimento da comunidade nas ações desenvolvidas na escola.  
Palavras – Chave: Gestão democrática, eleição para gestores, comunidade escolar, 
professores. 
 

RESUMEN  

La elección para los administradores en el sistema municipal de educación en Aracaju es el 
objeto de la investigación y debates de los investigadores y la comunidad escolar, que 
plantean dificultades y anticipos tal práctica. Objetivo de este trabajo es si el modelo de 
gestión contribuye a la construcción de más procesos participativos en la escuela espacio. 
Objetivo de este trabajo es si el modelo de gestión contribuye a la construcción de más 
procesos participativos en la escuela espacio. Este estudio es un caso de estudio que tiene una 
intencional muestra de tres profesores de esa red de educación, hemos utilizado como la 
técnica de recopilación de datos cuestionario con preguntas abiertas. De acuerdo con las 
respuestas de los maestros las mayores dificultades en lograr este modelo de gestión es la falta 
de participación de los padres y otros miembros de la comunidad escolar, teniendo incluidas 
las aplicaciones de placas, que nos lleva a concluir que la elección no determina la 
participación y la participación de la comunidad en las actividades desarrolladas en la escuela. 
Palabras Clave: gestión democrática, elección de los administradores, comunidad escolar, 

maestros. 
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Introdução 

 

A escola pública, dentro do contexto da redemocratização do Brasil, necessita ser 

reestruturada para atender as novas exigências da sociedade. Uma sociedade que exige 

relações mais flexíveis e dialógicas entre as pessoas. Os valores e concepções de relações 

sociais adentram o espaço escolar e gera a necessidade de torná-lo também um espaço 

democrático. 

Certamente, pensar em relações democráticas dentro da escola é pensar, a princípio, 

novas formas de escolha da equipe que a dirigi. Segundo Victor Paro (1996, p.8) a escolha da 

direção da escola pode si dar de três formas: a) nomeação por uma autoridade estatal; b) via 

concurso público; c) eleita pela comunidade escolar. 

A gestão democrática carece de processo participativo e eleição para diretores, que são 

em essência característica indispensáveis ao que chamamos de um modelo de gestão 

democrático.  

Neste artigo analisarei algumas limitações e vantagens da escolha de diretores via 

processo eleitoral. Assim, investigaremos o modelo de gestão democrática desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação de Aracaju a partir da reflexão feita por professores/alunos 

da especialização em Gestão e Educação, a fim de saber se esse modelo facilita a participação 

dos pais, professores e funcionários nas decisões da escola. 

Este trabalho é fruto de algumas inquietações que tenho enquanto observadora deste 

modelo de gestão. É, também, continuidade da discussão que realizei na graduação e agora na 

especialização sobre está temática. Será que a Gestão Democrática, para além de eleger 

gestores viabiliza relações mais dialógicas e participativas na escola? Como se dá essa relação 

do ponto de vista dos professores? Tal modelo provoca uma aproximação maior com os pais? 

Para entender melhor essa discussão busquei um referencial teórico que mostrasse um 

panorama geral no que diz respeito a conceitos, modelo, e experiências de gestão 

democrática. Também farei referência em segundo momento a Lei nº 23 de 07.11.95, que 

rege sobre a Gestão democrática em Aracaju/SE.  

Entender essas questões é interessante para entendermos as relações contemporâneas 

entre escola e comunidade, pensando necessariamente em lógicas que possibilite construções 

coletivas que derrubem os muros da escola a qual poderá assumir um papel mais efetivo na 

transformação da sociedade. 
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II - Contextualizando o trabalho – fundamentos metodológicos 

 

O presente trabalho está preocupado, como já explicitado, com a compreensão das 

relações estabelecidas dentro do novo modelo de gestão escolar adotado pela Prefeitura 

Municipal de Aracaju/SE e as reflexões de professores dessa rede de ensino que estejam 

matriculados no curso de Educação e Gestão da Faculdade “Pio Décimo”.  

Devido às especificidades deste trabalho, utilizamos na coleta e análise dos dados uma 

abordagem de caráter qualitativo, preocupando-nos prioritariamente com questões de cunho 

significativo para os sujeitos da pesquisa e para ampliação das discussões sobre gestão 

democrática. 

Para respondermos a questão central dessa investigação utilizaremos como 

procedimento o estudo de caso, sendo este um tipo de pesquisa que nos permite segundo Gil 

(2008, p. 58):  

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 

b) descrever situações do contexto em que está sendo feita determinada 
situação;  

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. 

 

De acordo com Triviños o estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa de maior 

relevância no campo da educação. Este autor define o Estudo de Caso como uma “categoria 

de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente. Esta definição 

determina suas características que são dadas por duas circunstancias, principalmente. Por um 

lado, a natureza e abrangência da unidade. Esta pode ser um sujeito (TRIVIÑOS, 2008, p. 

134). 

 O universo investigativo da pesquisa são os professores da rede Municipal de Ensino 

de Aracaju/SE. Dentro desse espaço estaremos estudando professores da referida rede de 

ensino que estão vinculados ao curso de “Educação e Gestão” da Faculdade “Pio Décimo”.  

 Faremos uso de questionário (com perguntas abertas), com três professores/estudantes. 

No processo de elaboração do instrumento de coleta de dados preocupa-nos deixar espaço 
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para esclarecer as pessoas inquiridas possíveis dúvidas, e deixar espaço para que estes 

escrevam outras coisas que desejem. 

 Tal instrumento poderá deixar algumas lacunas que poderão ser tratadas em trabalhos 

posteriores num mesmo recorte e/ou a partir de outros olhares. Logo, não é nosso interesse 

aprofundar, nem tão pouco esgotar essa discussão, mas lançar um olhar pontual para estimular 

novas reflexões. 

 

III - Gestão Democrática: concepções e articulações entre conceitos  

 

Sabe-se que a escola em todas as épocas e sociedades, principalmente no capitalismo, 

constitui-se, e cada vez mais se apresenta como espaço privilegiado de manutenção ou 

transformação de um modelo de sociedade. De acordo com as formulações teóricas de 

Gramsci a escola é um espaço privilegiado de difusão e enculcação da ideologia dominante 

que através da persuasão contribui para a hegemonia de uma determinada classe social. (apud, 

PARO, 1999) 

A administração escolar a princípio e em muitas realidades ainda tem como parâmetro 

a administração de empresas. A qual está fechada dentro de um processo burocrático e 

mecânico, onde a racionalização do trabalho, e a eficiência do mesmo é o que demanda mais 

atenção.  

A mudança nas concepções de administração escolar têm sido foco de intensas 

discussões por estudiosos da área. Paro (2005), por exemplo, vai mostra que pensar a 

administração escolar como semelhante à administração de empresas é um perigo, pois se 

deve levar em consideração os princípios e especificidades da escola. 

Contudo, o autor supracitado, vai mostrar baseado em pressupostos marxistas de 

produção da existência humana, que a capacidade de planejar “atividades orientadas a um 

fim” é exclusivamente humana. Porém essa capacidade pode ser utilizada para manter o 

modelo de sociedade vigente ou se transformar em uma “força revolucionária autônoma” 

(PARO, 2005, p.32). 

O caráter revolucionário da atividade administrativa escolar consiste em romper com a 

lógica capitalista administrativa, onde, em um momento o conhecimento é produzido por um 

grupo e depois, é incorporado e executado por outro grupo de pessoas. Em contraponto a essa 
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perspectiva para a administração escolar ter um caráter revolucionário é preciso que a 

apropriação do conhecimento historicamente acumulado se dê a partir da relação, na qual, o 

aluno não é apenas objeto, mas sujeito ativo na construção do saber. Nesse caso, enquanto 

objeto no sentido de que o aluno é consumidor e que durante o processo ele se transforma 

obtendo um produto que ultrapassa as atividades produtivas. Enquanto sujeito, o aluno 

participa da produção pedagógica (PARO, 1999). 

A concepção de administração escolar, na contemporaneidade, tem contribuído para 

uma horizontalização das decisões na escola. A concepção de gestão participativa foi 

reforçada na lei nº 23 de 07.11.95, sendo essa entendida como condição essencial para o 

estreitamento das relações entre a comunidade e a escola. 

É importante ressaltar que gestão participativa é um princípio que já aparece na 

constituição de 1988, aparece, sobretudo, como um princípio da escola pública.  O princípio 

da gestão democrática veemente tratada na LDEBEN/96 qual nos artigos 14  e 15 afirma que: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino publico na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto político e pedagógico da escola; 

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes; 

III. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeiro, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

 

De fato, a legislação aponta para uma gestão participativa no sistema de ensino 

público, dotando-o de autonomia, para construção de um projeto de escola democrática, mas 

que esteja adequada a cada realidade.  

A adesão de uma política de gestão participativa implica em mudança de atitude, em 

compromisso com a transformação da sociedade, e promoção de ações para garantia da 

igualdade social. Deste modo relembra e ressuscita princípios como o da autonomia, tão 

falado durante o processo de redemocratização do país, sabendo que “a autonomia é resultado 

de um percurso, de um movimento que implica esforço e exercício do poder; igualmente não 

se mantém sem uma atuação ativa do sujeito” (SILVA, 1996, p.60). 
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A construção do conceito de autonomia tem sofrido resignificação histórica. Alguns 

educadores chegaram ao entendimento de que uma escola autônoma é aquela que não sofre 

nenhum tipo de interferência externa, que proclama suas vontades sem apropriação das regras 

de organização social emergente. De fato, Guiomar (1992) esclarece que as instituições vivem 

em regime de colaboração, logo a autonomia é coordenada pelo estado e isolada. 

Certamente, quando falamos de autonomia, segundo Guiomar (1992), estamos nos 

referindo a busca pela autonomia que, no momento, não está efetivada no cotidiano escolar. 

Logo, pensar em autonomia necessariamente é pensar em tomada de decisão. Em uma gestão 

democrática, onde a comunidade escolar é também sujeito da trama pedagógica, logo pensam 

e executam suas propostas. Contudo, Guiomar avançar mais ainda dizendo que a autonomia 

não é um fim em si mesma, e que a mesma não implica em um divórcio e sim uma aliança 

com o estado. 

A visão de que a escola deve ser um espaço de decisões, espaço de construção coletiva 

que vê na figura do gestor um líder é complexa. Guiomar (1992) faz contribuições 

significativas, a respeito dessa questão, a partir da perspectiva de que não podemos pensar em 

gestão democrática desarticulado do modelo político e econômico vigente. Desse modo, não é 

uma tarefa fácil mudar a cultura de hierarquização e centralização das decisões que estão 

enraizadas na escola, que durante séculos tornou-se um espaço de reprodução social. 

No entanto, Guiomar (1992) salienta que devemos persistir com a opção por uma 

gestão participativa, mas que esse processo exige um repensar da escola e da sua comunidade. 

Salienta ainda que essa implementação não ocorrerá do dia para outro. 

Extrapolando as informações e travando um diálogo com as proposições de Victor 

Paro, poderia dizer que a gestão democrática deve estar preocupada com a transformação 

social. 

 

IV - Professores, Mobilização e Eleições Para Diretores em Aracaju 

 

A eleição para diretores das escolas públicas faz parte do conjunto de pautas 

reivindicadas pelos professores desde início da década de 1980 do século XX. Tal 

reivindicação estive ancorada nas lutas pela democratização da sociedade (PARO, 1996, p. 

51). 
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A eleição para diretores, no entanto é algo novo para a escola, por isso devem ser 

tomados alguns cuidados para que sua implementação não seja uma imposição, pois nessas 

condições a participação da comunidade escolar é tolhida. 

De acordo com a Lei 3.075 de 30 de dezembro de 2002, que regi sobre a gestão 

democrática da rede ensino pública de Aracaju, no “Art.2° A administração das Unidades 

Escolares será exercida, respeitadas as disposições legais e diretrizes vidas da Secretaria 

Municipal de Educação”, pela Equipe de coordenação composta de 1 Coordenador Geral, 1 

Coordenador Administrativo, 1 Coordenador Pedagógico, e pelo Conselho Escolar o qual terá 

uma função consultiva, deliberativa e fiscalizadora nas questões de ordem pedagógicas, 

administrativas e financeiras.    

A mesma Lei salienta no Art.4° que a escolha dos coordenadores se dará com a 

participação da comunidade escolar via processo eleitoral. A Lei propõe ainda que todas as 

decisões tomadas na escola envolvam a comunidade escolar: pais, alunos, membros do 

magistério e servidores públicos atuantes na rede de ensino. 

Ora, devemos levar em consideração que a escolha da direção da escola, por si só, não 

garante a democratização na escola, porém ela muda sua direção. Nesse sentido, Victor Paro 

(1996, p.28) “a eleição para direção não pode, todavia, ser tomada como uma panacéia que 

resolverá todos os problemas da escola e muito menos em particular, os de natureza política”. 

Não há dúvida de que a democratização da escola deve estar no horizonte quando se 

procura providenciar o processo de escolha do diretor por meio de eleição. Todavia, é preciso 

ter presente suas potencialidades, não se esquecendo que este é apenas um dos fatores que 

concorrem para essa democratização. 

 Logo, pensar em eleição para diretores é pensar necessariamente em formação política 

dos integrantes da comunidade escolar. Desse ponto de vista gestão democrática não se 

constitui em eleições para diretores, implica e depende de posicionamento político, ideologia, 

formação e do conjunto de valores veiculados na sociedade, na escola, na família. 

Nessa perspectiva a eleição não implica fundamentalmente em gestão participativa. 

No entanto, gestão democrática é um modelo de gestão que propõe um processo participativo, 

inclusive quando se diz respeito à escolha dos dirigentes da escola. 
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 4. 1 Eleição para diretores em Aracaju: a visão dos professores 

 

A eleição para diretores como dissemos no sub-tópico anterior é garantida por lei, em 

Aracaju, no entanto, no intervalo de 7 anos sua implementação encontra-se em processo de 

efetivação, de acordo com os professores questionados têm escolas que está dando os 

primeiros passos dessa organização. A qual não se resume ao processo eleitoral somente: já 

que existe a necessidade de sensibilização da comunidade escolar e organização do conselho 

da escola. 

O fato da escolha da direção ser via processo eleitoral viabiliza uma participação 

maior dos pais na vida escolar? Eis uma das questões que provocam certo desconforto na 

discussão da relação entre escola e comunidade. De acordo com os professores investigados 

essa aproximação da escola com os pais é proporcionada através das reuniões de pais e 

mestres, e através da representação dos mesmos nos conselhos escolares. Porém, essa 

aproximação ainda é pouco significativa, já que grande parte dos pais não aparece nestas 

atividades.  

A busca por um ensino de qualidade e integrado entre família e escolas é uma 

constante, hoje, no campo educacional. Sobre essa problemática Victor Paro (1999) avança 

dizendo que os pais são de fundamental importância no processo de estimulação e no 

incentivar dos seus filhos para o estudo. Sendo os pais (família) grandes responsáveis pelo 

envolvimento das crianças no processo de aprendizagem. Para garantir tal envolvimento da 

família com a escola e conseqüentemente com o aprendizado dos seus filhos, é necessário 

estabelecer um diálogo e uma convivência que implica em participação na vida escolar. 

 Diante desses passos dados. Os professores inqueridos afirmam que de fato ocorre na 

votação para gestores o comparecimento: dos docentes, dos discentes que têm idade acima de 

14 anos, dos funcionários, pais e/ou responsáveis pelas crianças. No entanto, o professor 2  

enfatiza que a participação dos pais ocorrem ainda em pequeno número. 

Nesse cenário encontra-se uma das principais dificuldades no processo eleitoral para 

gestores: convencimento aos responsáveis e aos alunos que votem (professor 1). O processo 

de sensibilização não é necessário, apenas para os pais, mas também para o todo comunidade 

escolar. Assim, afirma o professor 1 que sua escola não passou ainda pela experiência da 

eleição com varias chapas candidatas, sendo que no processo eleitoral houve inscrição de 

única chapa.  
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Ora, essa ausência de organização de diversas chapas para candidatura, pode ser 

decorrente da falta de mobilização dos professores, ou por conta dos critérios para 

organização da chapa, o qual exigência que os professores envolvidos tenham um tempo 

mínimo permanência na sala de aula e sejam efetivos. Essas são somente afirmações 

hipotéticas que podem ser abordadas em outras pesquisas. 

Os professores salientam avanços significativos no processo de gestão democrática, 

que além de promover a participação, aumenta o compromisso da comunidade escolar com a 

organização da escola. Nesse sentido, o professor 1 afirma que: “A participação nas decisões 

faz aumentar o compromisso com a escola. Valorizar a participação da comunidade escolar 

como um todo promove a construção de decisões mais democráticas, incluindo os próprios 

beneficiários”. Essa afirmativa é também retratada pelo professor 2 o qual afirma que um dos 

maiores avanços desse modelo de gestão é uma “maior abertura para o diálogo e 

comprometimento de todos para uma escola melhor”. 

Como afirmamos inicialmente neste trabalho a autonomia da escola é um dos 

objetivos que emerge da então gestão democrática: essa característica é entendida pela 

professora 3 como a principal diferença entre a gestão democrática e outros modelos de 

gestão. 

Retomando os apontamos que Guiomar Namo de Melo faz sobre a gestão educacional, 

é importante lembrarmos que essa autonomia “dada” a escola é relativa sendo coordenada 

pelo estado. 

 

Considerações Finais 

 

Como explanamos na introdução desse trabalho a prática de eleição para diretores, no 

Brasil, ainda é pouco utilizada, sobressaindo-se os processos indicativos para esse cargo. O 

que por si só não quer dizer que a prática de gestão participativa não ocorra de fato nestes 

estabelecimentos de ensino em que não há a escolha da direção pela comunidade escolar. 

Essa é a principal conclusão a que chegamos neste estudo: não é a eleição que garante 

a participação da comunidade escolar no cotidiano da escola. Entretanto, esse é um caminho 

para a implementação de uma prática de gestão democrática a qual vai da escolha dos gestores 

a participação e integração da comunidade escolar nas decisões tomadas no âmbito das 

escolas públicas. 
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 Do que foi dito, fica claro que esse processo de democratização da escola e da 

sociedade requer uma mudança de mentalidade, que prioriza o coletivo e não o individual, 

que parte do princípio da escolha e não dá imposição. 

Pergunto, ainda, quais são os motivos que contribuem para o desinteresse ou interesse 

da comunidade escolar no processo eleitoral para gestores? Quais são práticas escolares 

adotadas para aproximar a comunidade da escola? No meu entendimento, Essas são 

provocações que emergem da discussão aqui desencadeada. 

 Certamente, esse artigo termina com poucas conclusões, mas com muitas questões que 

fomentará novas pesquisas na área. Assim, concordo com Barchelar quando afirma que a 

principal tarefa da pesquisa é fomentar questões, para além da produção de respostas 

(BACHELARD, 1996, p.18). 
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