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RESUMO 

A escola cumpre papel importante num contexto democrático, devendo assegurar a 
todos a igualdade de condições para a permanência bem-sucedida. Ela é a instituição na 
qual se inicia e se promove a socialização das pessoas – desde a idade mais tenra até a 
idade adulta. Esse trabalho se propõe elucidar a proposta político-pedagógica da gestão 
democrática da escola municipal Darci Barbosa Dantas em Carmópolis/ SE. Para tanto, foi 
necessário os levantamentos bibliográficos e documentais sobre a temática no intuito de 
compreender a visão da comunidade sobre a gestão, bem como identificar os impactos 
individuais e coletivos causados na comunidade com a presença dessa gestão educacional. 
Conclui-se que a autonomia escolar deve consistir em conferir poder e condições 
concretas para que ela alcance objetivos educacionais articulados com os interesses das 
camadas trabalhadoras.  

Palavras – Chaves: Gestão; Democracia; Escola. 

 

ABSTRACT 

The school fulfills an important role within a democratic framework, ensuring the 
equality of all conditions to remain successful. It is the institution in which it initiates 
and promotes the socialization of people - from an early age to adulthood. This paper 
aims to elucidate the political-pedagogical proposal of the democratic management of 
the municipal school Darci Barbosa Dantas in Carmópolis / SE. Thus, it was necessary 
to the bibliographic and documentary on the subject in order to understand the vision of 
the community on management as well as identify the individual and collective impacts 
on the community caused by the presence of educational administration. The conclusion 
is that school autonomy should be to empower and concrete conditions for it to reach 
educational goals dovetailed with the interests of the working classes. 

Key - words: Management; Democracy; School. 
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Introdução 

Pode-se dizer que hoje a democracia é um valor consensual entre os brasileiros, 

sendo este valor reafirmado pela Constituição de 1988 e pela legislação educacional. A 

gestão democrática do ensino público está posta no Artigo 3º da Lei nº 9.394/96, que 

trata da educação numa clara demonstração do papel da escola, também, para a 

cidadania pois: 

A democracia já foi definida como: um conjunto de procedimentos para 
poder conviver racionalmente, dotando de sentido uma sociedade cujo 
destino é aberto, porque acima do poder soberano do povo já não há nenhum 
poder. São os cidadãos livres que determina a si mesmos como indivíduos e 
coletivamente (Sacristan, 1999, p. 57).  

 

A democracia se expressa como valor e como processo. De um lado, afirma 

ideais, intenções e desejos – aquilo que se quer e, de outro, requer formas de 

manifestação que a caracterizem – aquilo que se pratica. Uma sociedade não é 

democrática pela simples afirmação de valores, mas também e, sobretudo, pela 

construção e prática cotidiana dos mesmos, ou seja, pelos processos que os instauram e 

reafirmam. Num contexto democrático, a eleição de representantes é um importante 

passo, ao qual se somam outros, que visam a assegurar a participação e a decisão 

coletiva sobre aquilo que importa a sociedade. 

            A escola cumpre, portanto papel importante num contexto democrático, devendo 

assegurar a todos a igualdade de condições para a permanência bem-sucedida. Com 

efeito, pelas características que lhe são próprias, a escola é a instituição na qual se inicia 

e se promove a socialização das pessoas – desde a idade mais tenra até a idade adulta. 

As regras de convivência social, o respeito ao outro e as normas de convivência são 

exercitadas cotidianamente na escola, por meio de trabalho em que se afirma a relação 

entre os sujeitos individuais e coletivos. Acrescenta-se: 

A escola, de fato, institui a cidadania. É ela o lugar onde as crianças deixam 
de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se numa comunidade 
mais ampla em que os indivíduos estão reunidos não por vínculos de 
parentescos ou de afinidade, mas pela obrigação de viver em comum. A 
escola instituiu, em outras palavras, a coabitação de seres diferentes sob a 
autoridade de uma mesma regra. (Canivez, 1991, p.33) 
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Apreendida como “cidade” (*Sonia T. Sousa Penin e **Sofia Lerche Vieira, 

2002) que acolhe múltiplos aprendizes, a escola é espaço de construção de relações que 

imprimem marcas naqueles que por elas transitam. Se estas relações são permeadas por 

princípios democráticos – respeito ao outro, solidariedade, liberdade – as pessoas 

crescem no aprendizado e no exercício da democracia, caso contrário, a escola terá 

falhado em parte de sua missão. Ora, para além da função de socializar o saber 

sistematizado, a ela cabe ensinar a convivência democrática, o respeito aos direitos e 

deveres individuais e coletivos. Esta é uma aprendizagem que deve começar na escola e 

irá prosseguir ao longo da vida. 

 

   Desenvolvimento 

             A convivência entre a escola e a comunidade requer boa vontade e interesse das 

partes envolvidas. 

“Há muitas vezes uma grande diferença entre vontade de todos e vontade 
geral; esta só considera o interesse comum; aquela considera o interesse 
privado, e não passa de uma soma das vontades particulares: mas tire destas 
mesmas vontades os mais e os menos que se compensam, resta como soma a 
vontade geral” (Rousseau, 1963, p.82)[1]  

                

A democracia, enquanto valor universal e prática de colaboração recíproca entre 

grupos e pessoas, é um processo globalizante que tendencialmente, deve envolver cada 

indivíduo, na plenitude de sua personalidade. Não pode haver democracia plena sem 

pessoas democráticas para exercê-la. Se a escola, em seu dia-a-dia, está permeada pelo 

autoritarismo nas relações que envolvem direção, professores, demais funcionários e 

alunos, como podemos esperar que ela permita, sem maiores problemas, entrar aí a 

comunidade para, pelo menos, exercitar relações democráticas? 

Sem a transformação na prática das pessoas não há sociedade que se transforme 

de maneira consistente e duradoura. 
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Se quisermos caminhar para essa democratização precisamos superar a atual 

situação que faz a democracia depender de concessões e criar mecanismos que 

construam um processo inerentemente democrático na escola. 

            Como diz o Relatório Final da Conferência de Educação para todos, realizada 

em Dacar (Senegal), em abril de 2000:  

A educação enquanto um direito humano fundamental é a chave para um 
desenvolvimento sustentável, assim como para assegurar a paz e a 
estabilidade dentro e entre países e, portanto, um meio indispensável para 
alcançar a participação efetiva nas sociedades e economias do século XXI 
(UNESCO, 2000, n° 6) 

             A abertura da escola ao mundo externo é parte importante desse movimento. 

Como diz o mesmo documento, este processo requer:  

O engajamento e a participação da sociedade civil na formulação, 
implementação e monitoramento de estratégias para o desenvolvimento da 
educação, assim como o desenvolvimento de sistemas de administração e de 
gestão educacional que sejam participativas e capazes de dar resposta e de 
prestar contas (UNESCO, 2000, nº.8, III e IV). 

             Estes elementos, por certo, contribuem para estabelecer novas relações entre a 

escola e a comunidade, assim como para redimensionar sua função social.   

(...) para aqueles que têm a responsabilidade de alocar escassos recursos 
públicos da forma mais eficaz possível, é importante ampliar a discussão 
sobre os processos de gestão escolar e de entendimento das relações de 
participação, negociação, supervisão e direção que se efetuam no cotidiano 
da escola entre alunos, professores, comunidade e a direção. Aí os problemas 
e desafios tendem a ser bastante diferentes das formulações retóricas de 
técnicos e especialistas. (Ministério da Educação, 1991, p. 57)  

  

Sem partilha, não se cria uma cultura positiva para a escola; no máximo, conta-

se a história de um diretor – dedicado, mas centralizador – que não conseguiu formar 

uma equipe, nem construir a cultura necessária para sua escola, que ficou à mercê das 

influências externas ou individualistas. 

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola – 

educadores, alunos, funcionários e pais nas decisões sobre seus objetivos e seu 

funcionamento, haverá melhores condições para pressionar os escalões superiores a 
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dotar a escola de autonomia e de recursos. A esse respeito, focamos o Conselho da 

Escola Municipal Darci Barbosa Dantas uma potencialidade a ser explorada. 

Mas, de qualquer forma, enquanto instrumento e espaço de práticas 

democráticas, o Conselho, objeto desta análise, é tomado como um espaço aberto a 

sugestões e reflexões sobre a gestão colegiada articulada com a população, voltada para 

a gestão da comunidade escolar que englobe os diversos segmentos e interesses. 

A primeira reunião do Conselho Municipal Escolar da Escola Darci Barbosa 

Dantas ocorreu em 10/06/2009 com vistas à eleição da diretoria. Participaram como 

representantes do segmento dos pais Maria José Lima Santos, Elielba Barreto da Silva, 

Jordânia Valença; do segmento dos professores Patrícia Regina Oliveira Santos, Roseli 

dos Santos Noia, Gilvan dos Santos; do segmento dos funcionários Fabina Silva dos 

Santos, Simone Soares de Oliveira, Rosângela Santos Silva e, da direção da escola, 

Rosângela Nunes da Silva, diretora à época e, Gilda de Santana Magalhães,vice-

diretora. Os representantes presentes elegeram como presidente o Profº. Gilvan dos 

Santos, Jordânia Valença como vice-presidente e  Simone Soares da Silva como 

secretária. 

A segunda reunião ocorreu em 31/07/2009, em caráter extraordinário. Foi 

presidida pela Secretária de Educação do Município de Carmópolis/SE, Marilene 

Tibúrcio Costa e teve como pauta a leitura e aprovação do conselho escolar e a 

apresentação da nova gestora, Profª Ivanaide de Oliveira Magalhães. E, a terceira 

reunião foi realizada para a recomposição do Conselho em virtude da mudança de 

gestora no dia 10/08/2009.  

Conforme exposto, observa-se que o Conselho escolar reuniu-se somente para 

fins administrativos, ressaltando que não ocorreu nenhuma reunião no ano de 2010 até o 

mês de maio, deixando assim de cumprir o seu papel democrático para a gestão 

integrada, 
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Conclusão 

             Uma escola identificada por sua cultura específica detém força para influir na 

cultura da comunidade. Conforme as características da comunidade e as intenções do 

pessoal da escola, esta poderá se transformar em pólo de desenvolvimento da própria 

comunidade. Haverá sempre movimentos cruzados entre intenções/realizações/definição 

de identidade: um movimento fortalecendo o outro.  

            A consciência desse movimento abre caminho para a análise, a crítica e, por fim, 

para a proposição de ações concretas que, certamente, provocarão resultados positivos 

para a efetivação da Gestão Democrática na Escola Municipal Darci Barbosa Dantas. 

Acompanhar essa revolução silenciosa nas escolas públicas, tornando-a menos 

silenciosa e mais assumida é tarefa de todos que estão inseridos numa unidade escolar. 

            Uma sociedade autoritária, com tradição autoritária, com organização autoritária 

e, não por acaso, articulada com interesses autoritários de uma minoria, orienta-se na 

direção oposta à da democracia. Como sabemos os determinantes econômicos, sociais, 

políticos e culturais mais amplos é que agem em favor dessa tendência, tornando muita 

difícil toda ação em sentido contrário. Entretanto, sabemos também que a realidade 

social está repleta de contradições que precisam ser aproveitadas como ponto de partida 

para ações com vistas à transformação social. O que não se pode é tomar os 

determinantes estruturais como desculpa para não se fazer nada, esperando-se que a 

sociedade se transforme para depois transformar a escola. 

            Significa que conferir autonomia à escola deve consistir em conferir poder e 

condições concretas para que ela alcance objetivos educacionais articulados com os 

interesses das camadas trabalhadoras. E isso não acontecerá jamais por concessão 

espontânea dos grupos no poder. Essa autonomia, esse poder, só se dará como conquista 

das camadas trabalhadoras. Por isso é preciso, com elas, buscar a reorganização da 

autoridade no interior da escola. 

Se acreditamos na possibilidade de modificação dos desvios de personalidade de 

um ser humano; também confiamos na possibilidade de mudanças de uma escola. 
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NOTAS 

 

[1] Merece destaque o argumento matemático utilizado por Rousseau (1762), argumento 
este que se origina no Cálculo Diferencial e Integral Concebido, independentemente, 
por Leibniz e Newton, poucas décadas antes de Rousseau escrever as suas obras. 
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