
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

ANÁLISE DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS  

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

Isabel Santana Santos * 

Márcio Batista Santos** 
RESUMO 

 
Esta pesquisa teve como objetivo verificar se existe disparidade entre o discurso e as ações na 
gestão democrática nas escolas da rede municipal de Aracaju. Gestão democrática está 
associada ao estabelecimento de mecanismos legais, institucionais e à organização de ações 
que desencadeiem a participação social. Em conformidade com tal argumento, verificou-se 
por meio de entrevista semi-estrutrada com os gestores de 9 escolas da rede municipal, sobre 
as práticas da gestão democrática no que tange aos Conselhos Escolares e eleição para os 
diretores, as demais ações necessárias para se fazer gestão democrática.. Nesse sentido, 
constatou-se que para que as escolas públicas trilhem o caminho de uma verdadeira gestão 
democrática precisam articular suas práticas escolares, trazendo para o interior da escola uma 
realidade autônoma e democrática.  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to establish whether there is disparity between rhetoric and actions in the 
democratic management in the municipal schools in Aracaju. Democratic management is 
associated with the establishment of legal mechanisms, institutional and organization of 
actions that trigger social participation. Consistent with that argument, it was found by semi-
formant with managers of nine municipal schools, the practices of democratic management in 
relation to School Boards and election for directors, the remaining actions needed to make 
democratic management . In this sense, it was found that for public schools tread the path of a 
true democratic management must articulate their school practices, bringing into the school a 
reality independent and democratic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de gestão democrática por meio do discurso democrático compreende uma 

necessidade de transformação, de criação de possibilidades, mas na prática não há execução 

das ações em profundidade porque é necessário romper com a velha concepção entre 

concepção e execução, pensar e fazer, teoria e prática, no interesse de resgatar o controle do 

trabalho desenvolvido pelos educadores. 

Mas, o grande inconveniente parte do princípio de que mesmo apresentando uma certa 

legalidade para se instituir a gestão democrática nas escolas, estas tendem a ser resistentes, 

ofuscando a prática pedagógica de alguns poucos que ainda acreditam. No contexto 

generalizado é isso que acontece. 

Nesse sentido buscou-se analisar o processo de gestão democrática na rede municipal 

de Aracaju, para isso foi realizada uma entrevista semi-estruturada com os gestores  de 9 

escola da  rede municipal, sendo assim o objetivo da pesquisa foi verificar  se existe uma 

disparidade  entre o discurso (teórico) e as ações (prática) na gestão democrática implantada 

em Aracaju. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

A administração escolar desde a década de 80 atravessa uma profunda transformação 

cujo objetivo e redefinir o conceito de escola. Nesse contexto de transformação, procura-se 

resolver as crises de governabilidade do sistema de ensino em crise devido ao crescimento 

exponencial do sistema educativo, a complexidade das situações geradas pela heterogeneidade 

dos alunos individual, social e culturalmente, a quebra de confiança na transição entre 

educação e emprego, as restrições orçamentais decorrentes da crise econômica, os 

disfuncionamentos burocráticos do aparelho administrativo do Estado. 

Na concepção de Barroso (1998), para gerir essa crise, a década de 80 trouxe 

alterações significativas no papel do estado, nos processos de decisão política e administração 

da educação, transferindo poderes e funções do nível nacional e regional para o local, 

reconhecendo a escola como lugar central da gestão e a comunidade local, particularmente os 

pais dos alunos, como parceiros essenciais na tomada de decisão. Tratou-se de um movimento 

que decorreu sob o signo da descentralização e ao mesmo tempo desburocratização uma vez 

que as medidas tomadas fogem do tradicionalismo centralizado/descentralizado e configuram 

soluções mistas e diversificadas, muitas vezes no sentido político oposto. 
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Mello (1992) salienta que a falta de iniciativa e autonomia no âmbito e que a relação 

pedagógica efetivamente acontece, a dificuldade em fazer chegar efetivamente as escolas os 

recursos consumidos pelas máquinas burocráticas e a duvidosa eficácia dos ‘pacotes prontos’ 

dos ordenamentos externo, da visão homogênea de realidades sociais locais e escolares muito 

díspares, surgem como possíveis explicações para as estratégias de descentralização que 

produziam efeitos contrários aos previstos: reconcentração de poder, localismo e regionalismo 

estreitos, aumento das desigualdade sociais. 

Para Barroso (1998), a autonomia está etimologicamente ligada ao autogoverno, à 

faculdade que os indivíduos ou organizações têm de se regerem por regras próprias. Se a 

autonomia pressupõe liberdade e capacidade de decidir, ela não se confunde com 

independência. A autonomia é um conceito relacional. Sua ação se exerce sempre em um 

contexto de interdependências e em um sistema de relações. Ela exprime um grau de 

relatividade, de ser mais ou menos autônomos, ser autônomos em relação a uma ou mais 

coisas e não a outras. A autonomia é uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências 

em que os indivíduos e grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com 

as suas próprias leis. 

A autonomia da escola resulta da confluência de várias lógicas e interesses. É preciso 

saber gerir, integrar e negociar, porém não é autonomia dos professores, pais ou alunos.  A 

autonomia é um campo de forças, onde se confrontam e equilibram diferentes detentores de 

influência, como o governo, a administração, professores, alunos, pais e outros da sociedade 

local. Ela se afirma como expressão da unidade social que é a escola e não pré-existe à ação 

dos indivíduos. É um conceito construído social e politicamente, pela interação dos diferentes 

atores organizacionais numa escola. Não há autonomia da escola sem o reconhecimento da 

autonomia dos indivíduos que a compõem, pois ela é o resultado da ação concreta desses 

indivíduos, no uso de sua autonomia relativa. 

Nos dias atuais, muitas políticas educacionais se dão de forma diferente, porque 

procuram a partir da realidade das suas escolas identificar o que é necessário para que 

exerçam a sua função de ensinar com maior autonomia e eficiência. Essas novas políticas têm 

a função de localizar nas estruturas e nos ordenamentos legais homogêneos onde estão os 

principais entraves a serem removidos e o que é necessário a partir daí ser construído. 

Autonomia refere-se à criação de novos modelos de relações sociais que se opõem às 

relações autoritárias existentes. É o oposto da uniformização porque admite a diferença e, por 

isso, supõe a parceria. Nesse sentido, a escola autônoma não significa uma escola isolada, mas 

intercambiada com a sociedade.  
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A participação e a democratização num sistema público de ensino é uma forma prática 

de formação para a cidadania. Essa formação se adquire na participação no processo de 

tomada de decisões. A criação dos conselhos de escola representa uma parte desse processo. 

Mas eles fracassam se forem instituídos como uma medida isolada e burocrática. Eles só são 

eficazes num conjunto de medidas políticas, num plano estratégico de participação que vise à 

democratização das decisões (GADOTTI, 2004, p. 1). 

A gestão democrática restabelece o controle da sociedade civil sobre a educação e a 

escola pública, induzindo a eleição de dirigentes escolares e os conselhos, garante a liberdade 

de expressão, de pensamento, de criação e de organização coletiva na escola, e facilita a luta 

por condições materiais para aquisição e manutenção de equipamentos escolares, bem como 

por salários dignos a todos os profissionais da educação. 

Mas a gestão democrática poderá constituir um caminho real de melhoria da 
qualidade de ensino se ela for concebida, em profundidade, como mecanismo capaz 
de alterar práticas pedagógicas. Não há canal institucional que venha a ser criado no 
sistema público de ensino que, por si só, transforma a qualidade da educação 
pública, se não estiver pressuposta a possibilidade de redefinição e se não existir 
uma vontade coletiva que queira transformar a existência pedagógica concreta 
(BASTOS, 2001, p. 54) 

 
 

Para Luck (1996), o entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de 

participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre 

seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isto porque o êxito de uma organização 

depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante 

reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva. 

È nesse sentido, que a gestão escolar é diferente de uma gestão puramente capitalista 

que só tem em vista o lucro mesmo em prejuízo da realização humana implícita no ato 

educativo. Se administrar é utilizar racionalmente os recursos para a realização de fins 

determinados, administrar a escola exige permanente impregnação de fins pedagógicos na 

forma de alcançá-los.  

A gestão de uma escola não pode mais permanecer nas franjas dos mecanismos de 

controle social e econômico do sistema capitalista. É fundamental que essas escolas 

promovam formas consensuais de tomadas de decisão, o que implica na participação dos 

sujeitos envolvidos, como medida de prevenção de conflitos e resistências que possam 

obstruir a implementação de medidas consideradas necessárias. 

Para a sociedade em geral a democracia seria sim o único caminho para a consecução 

de uma escola pública de qualidade, por isso que democracia se entrelaçam segundo Morin 

(2000, p. 108): 

A democracia é um sistema complexo de organização e de civilização políticas que 
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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 (...) a democracia constitui, portanto, um sistema 
político complexo, no sentido de que vive pluralidades, concorrências e 
antagonismos, permanecendo como comunidade. 

 

A partir daí, professores, funcionários, alunos, pais e comunidade sentem-se divididos. 

De um lado um déficit que a escola carrega ao longo dos alunos, exigindo a participação de 

todos para que ela funcione. Por outro, surge as imposições das secretarias de educação com 

métodos, processos e técnicas administrativas, em função de lei da autonomia, como condição 

para o repasse das verbas para manutenção da escola.  

 
Falar em gestão da escola pública e falar numa nova política educacional onde 

emergem novas propostas que nem sempre são postas em prática. Pode-se dizer que a 

autonomia que tanto a escola almeja ainda fica no plano das idéias porque uma instituição é 

quase que inteiramente ordenada de fora para dentro no ponto de vista formal, ou seja, “é 

restrito ou inexistente o espaço de decisão da escola sobre os seus objetivos, formas de 

organização e gestão, modelo pedagógico e, sobretudo, sobre sua equipe de trabalho” 

(MELLO, 1992, p. 188). 

A instituição escolar nesse caso, para ser um objeto de estudo cuja construção não foi 

concluída. Por isso, é importante e urgente iniciar um trabalho na medida em que a escola 

procura construir sua identidade. 

Pode-se dizer que esse debate sobre gestão não surge espontaneamente, mas é 

construído por sujeitos históricos e conscientes dos direitos negados e das contradições que se 

manifestam numa determinada conjuntura política e econômica. Os trabalhadores, as classes 

populares e as seus intelectuais têm sido os sujeitos responsáveis pelo debate da gestão 

democrática.  

A gestão democrática é uma dessas políticas que estabelece mecanismos para que seja 

desencadeada a participação da comunidade nas ações da escola, tendo como prioridade a 

universalização do ensino para a população. 

Quando se propõe uma gestão democrática no âmbito da escola pública, tem-se em 

vista a participação de pais, alunos, professores, direção, coordenação e, sobretudo, a 

comunidade em geral.  

Mas, na sociedade atual esse tipo de trabalho vem se transformando num caminhar 

utópico, pois o discurso livre e democrático foge à realidade prática do dia a dia da escola 

pública. 
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Isso não quer dizer que a gestão democrática não venha a existir, mas antes de tudo é 

preciso ter consciência da situação, das condições reais, concreta, conhecê-las na sua essência 

e a partir daí apontar os caminhos possíveis para a construção viável de um projeto de 

democratização dentro da escola. “Não há dúvida de que podemos pensar na escola como 

instituição que pode contribuir para a transformação social” (PARO, 2004, p. 10). 

Um fator que pode atrapalhar o processo de gestão democrática da escola é a 

reprodução de uma determinada ideologia, que acirra a discriminação de valores e a injustiça 

social. Para tanto, 

Gestão democrática, no sentido realizável da palavra, inclui a noção de autonomia, 

compreensão, participação, criticidade e responsabilidade. É tão somente mais uma forma da 

escola realizar o seu papel com êxito, o que depende da articulação de competências dentro do 

próprio contexto, que garantirá perceber a situação concreta da realidade, uma articulação 

entre teoria e prática. 

A gestão democrática da escola significa, sobretudo, interdependência de instrumentos 

formais – eleição, conselho escolar, descentralização financeira - e a participação efetiva, 

conferindo a cada escola a sua singularidade, articuladas em um sistema de ensino que 

igualmente promova a participação nas políticas educacionais mais amplas.  

A participação da comunidade na vida da escola, implica em atitudes éticas, corajosas 

para que a sociedade possa, progressivamente, ter acesso ás decisões e a forma como se 

concebe o ensino na mesma. Se não for possível conhecer a realidade e eticamente criar 

possibilidades para transformar a gestão democrática em algo real, esta permanecerá como um 

sonho irrealizável e mais uma vez a escola perderia a sua conotação de que é criada para 

atender aos interesses das camadas trabalhadoras. Nestas condições, 

O primeiro passo rumo ao trabalho democrático é reconhecer o caráter de relevância, 

as dificuldades e entender, sobretudo, que o novo sempre ocasiona resistências, pois a escola 

de muito, já apresenta sua função desvirtuada, ou seja, o professor finge que ensina, o aluno 

finge que aprende; o diretor confunde autoridade com autoritarismo.  

È necessário, então, começar a lutar contra o papel do diretor, aprofundando as 

reflexões de modo que se perceba que, ao distribuir a autoridade entre os vários setores da 

escola, o diretor não estará perdendo poder - já que não se perde o que não se tem -, mas 

dividindo responsabilidades. “E, ao acontecer isso, quem estará ganhando poder é a própria 

escola” (PARO, 2004, p. 12). Para Luck et al (2001, p. 34), “na medida em que nos situamos 

no limiar do terceiro milênio, os dirigentes de escola ao redor do mundo estão descobrindo 

que os modelos convencionais de liderança não são mais adequados”. 
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É nesse sentido que surge a necessidade de a escolar organizar-se democraticamente 

com vistas a objetivos transformadores. E aqui subjaz, portanto, o suposto de que a escola só 

poderá desempenhar um papel transformador se estiver junto com os interessados, se 

organizar-se para atender os interesses das camadas às quais essa transformação favorece, ou 

seja, das camadas trabalhadoras. 

É necessário ter cuidado para as dificuldades materiais não serem uma mera desculpa 

para nada fazer em prol da participação. Na verdade, essa questão é comumente verificada na 

escola pública quando se evidencia reclamações a respeito da falta de recursos e precariedade 

das condições de trabalho. Do contrário, “não se desenvolve nenhuma tentativa de superar tal 

condição ou de pressionar o Estado no sentido dessa superação” (PARO, 2004, p. 44). 

Por último, a escola pública também sofre com os efeitos dos condicionantes 

ideológicos. Segundo Paro (2004), por condicionante ideológico, entende-se como as 

concepções e crenças sedimentadas historicamente na personalidade de cada pessoa e que 

move suas práticas e comportamentos no relacionamento com os outros. 

No entanto, é importante que se considere tanto a visão da escola a respeito da 

comunidade quanto sua postura diante da própria participação popular. 

 

METODOLOGIA 

 

O município de Aracaju  estabeleceu o processo de gestão democrática em 2001 e 

dispõem de 80 unidades de ensino entre escolas próprias e escolas de convênio total e 

convênio parcial, segundo informações disponibilizadas no site oficial da prefeitura de 

Aracaju. Consta, ainda, que dispõe de 70 escolas próprias, 5 de convênio total e 5 de convênio 

parcial. 

Além disso, as escolas oferecem uma ou mais opção entre as modalidades de ensino:  

educação infantil, ensino fundamental do 1 ao 9 ano ou educação de jovens e adultos. 

Todas as escolas próprias e de convênio total é gerida por coordenadores eleitos com o 

voto de pais, funcionários, alunos maiores que 16 anos e professores. Cada um dos segmentos 

que deliberam voto  são representados no conselho escolar, estância que auxilia na 

administração da escola. 

Para compreender como funciona o processo de gestão escolar na prática e se 

realmente representa um sistema eficiente foram consultadas 12 unidades de ensino, buscando 

realizar um entrevista semi-estruturada com os gestores dessas escolas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Das 12 escolas consultadas 3 se recusaram a realizar a entrevista. Os gestores dessas 

escolas se sentiram recuados e ameaçados com os questionamentos, mesmo sabendo que 

representava uma pesquisa acadêmica que não seriam expostos em relação as suas opiniões.  

Das 9 escolas que responderam a entrevista quando questionados sobre o que poderia 

existir para facilitar o trabalho do gestor, 3 afirmaram que deveria existir mais autonomia da 

escola, 3  que deveria existir uma aproximação maior entre o trabalho do gestor e a secretaria 

municipal de educação, 2 alegaram que deveria existir mais compromisso dos profissionais 

que trabalham na escola  e 1 gestor alegou o excesso de burocracia para se requerer algum 

recurso de necessidade imediata, como lâmpadas ou material de limpeza. 

Quando questionados sobre  o principal obstáculo enfrentados durante a gestão, 3 

responderam se tratar nas dificuldades de relações humanas tanto com os professores e 

funcionários como em relação ao atendimento de pais e alunos, 2 afiram sentirem falta da 

participação dos pais, 2 alegaram que seria a falta de valorização, baixos rendimentos  e o alto 

nível de cobrança, 1 afirmou ser falta de recursos e 1 se negou a responder a esta pergunta se 

sentindo constrangido, possivelmente por haver outros funcionários presentes na sala. 

Todos afirmaram que os recursos que dispunham para administrar a escola provinham 

do PDE e PDDE. Afirmaram também que convocavam o conselho escolar para sugerir de que 

maneira aplicar o recurso. 

Outro dado, refere-se a quantidade de chapas que disputaram a eleição na escola, em 4 

havia 2 chapas, em 4  apenas a própria chapa eleita e em 1 não houve chapa, a composição foi 

indicação da secretaria, quando questionados porque os professores não se interessaram em 

concorrer, foi alegado que o nível de cobranças  que o gestor enfrenta e os baixa remuneração, 

torna desinteressante aos professores optarem em assumir uma gestão. 

Dessas 9 escolas consultadas, existiu um total de 24 gestores, entre o coordenador 

geral, administrativo ou pedagógico. Em relação a formação inicial desses gestores 12 eram 

formados em pedagogia,  2 em letras, 2 matemática, 4 educação física, 1 em geografia, 1 em 

historia, 1 em artes, 1 em química,    
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CONCLUSÃO 

 

Não resta dúvida da grande necessidade de mudar quase tudo nas escolas públicas, 

mas uma das condições básicas para esta mudança está na disponibilização de recursos 

financeiros além da necessidade de uma autonomia administrativa em relação ao estado, mas 

a condição primordial é provê-las de recursos materiais e financeiros necessários para isso. 

Além disso, é preciso dotar a unidade escolar de autonomia administrativa em relação ao 

Estado. Nas entrevistas realizada era perceptível o nível de insegurança de alguns gestores em 

expressar-se livremente, revelando-se nitidamente que a gestão democrática não ocorreu do 

ponto de vista ideológico. 

Outro aspeto a ser observado nesse contexto, é o papel do diretor em meio a um 

momento em que se fala em gestão democrática, mas que por outro lado o coordenador  acaba 

sendo o responsável último pela ineficiência da mesma. Dotado de toda autoridade para 

mandar e desmandar, mas não há nenhum poder para atingir os objetivos esperados. Assim, o 

diretor por mais bem intencionado que ele seja é cobrado pelo segmento que o elegeu a 

prestar favores que por vezes o impede de exercer seu papel de forma imparcial. Pouco tem 

adiantado os conselhos escolares que não compreende a importância de sua atuação e se 

omitem de um desempenho mais incisivo, nas entrevistas os gestores afirmaram que os pais 

não se fazem presentes e os professores possuem sobrecarga de trabalho. . 

Nesse sentido, para que as escolas públicas trilhem o caminho de uma verdadeira 

gestão democrática precisam articular suas práticas escolares, trazendo para o interior da 

escola uma realidade autônoma e democrática libertando o diretor da sua marca antieducativa, 

uma vez que para a escola um chefe ou um burocrata não fará tanta falta, mas um colaborador 

poderá fazer porque embora tenha suas atribuições, compromissos e responsabilidades diante 

do Estado, não está apenas atrelado ao seu poder e colocado acima dos demais. O colaborador 

é relevante na medida em que ele afirma seu compromisso com a qualidade dos serviços que 

presta, com a eficiência com que alcança seu fim específico. Assim, em termos 

administrativos, a escola necessita ser avaliada em seu conjunto para que o verso do discurso 

transforme-se no verso da prática. 
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