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RESUMO: Este artigo traz reflexões sobre o processo de gestão escolar democrática em duas
escolas públicas da 9ª GERE de Alagoas, tendo como objetivo analisar o que faz com que haja
sucesso ou fracasso em se implementar nas escolas o processo democrático. Entendemos aqui que a
gestão democrática é uma prática cotidiana que contém o princípio da autonomia, participação e
reflexão coletiva sobre o processo de ampliação da aprendizagem. Os resultados da investigação nos
faz constatar que nas escolas da região analisada há ainda muitos entraves para se implementar a
democratização. Democratizar passa a ser um verbo conjugado apenas na primeira pessoa, na figura
do gestor, por isso muitos sujeitos inseridos no contexto escolar ainda não chegaram a experimentar
atitudes verdadeiramente democráticas.

ABSTRACT: This article reflects on the process of democratic school management in two public
schools of the 9th GERE of Alagoas, aiming to analyze what makes success or failure in
implementing the democratic process in schools. We understand here that democratic management is
a daily practice that contains the principle of Autonomy, participation and collective reflection on the
process of expanding learning. The results of the research show that there are still many obstacles in
the region&39;s schools to implement democratization. To democratize happens to be a verb
conjugated only in the first person, in the figure of the manager, for that reason many subjects
inserted in the school context still have not got to experience truly democratic attitudes.

RESUMEN: Este artículo reflexiona sobre el proceso de gestión escolar democrática en dos escuelas
públicas del 9ª GERE de Alagoas, con el objetivo de analizar qué hace que el éxito o el fracaso en la
implementación del proceso democrático en las escuelas. Entendemos aquí que la gestión
democrática es una práctica diaria que contiene el principio de autonomía, participación y reflexión
colectiva sobre el proceso de expansión del aprendizaje. Los resultados de la investigación muestran
que todavía hay muchos obstáculos en las escuelas de la región para implementar la democratización.
La democratización pasa a ser un verbo conjugado solo en primera persona, en la figura del
directivo, por lo que muchos sujetos insertados en el contexto escolar aún no han experimentado
actitudes verdaderamente democráticas.
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Primeiras palavras

Este artigo representa uma síntese de anos de experiência adquiridas no âmbito das escolas públicas
inseridas no Estado de Alagoas, nas quais ainda trabalhamos. Vivenciando e compartilhando com
colegas de trabalho, e com as comunidades atendidas os sabores e os dissabores da convivência
diária, em um campo permeado por conflitos que é o chão da escola, os locais onde realizamos nosso
trabalho como docente, e a atuação enquanto coordenadora pedagógica, em uma perspectiva de
gestão do processo de ensino.

Entendendo, neste trabalho, que a gestão escolar é um processo político calcado na participação
maciça das pessoas interessadas, com o compromisso pleno de acesso e formação de todas e todos, e
que a gestão democrática é uma prática cotidiana que contém o princípio da reflexão, da
compreensão e da transformação. Compreendendo ainda que, mesmo com a gestão compartilhada no
processo de gestão democrática, ser gestor/a de uma escola pública não representa uma tarefa fácil,
porque em muitas realidades é inexistente a compreensão que cada escola possui a sua identidade
construída por seus atores, o que demanda processo de decisão coletiva.

A comunidade escolar formada pelos profissionais que são os servidores públicos, como os que
oferecem apoio à execução dos trabalhos a ser executados e os docentes, os pais ou responsáveis
pelos estudantes e os alunos esperam muito da direção, principalmente da figura idealizada de gestor,
que está a frente dos trabalhos que são executados. Onde, na maioria das vezes não depende só dele,
mas que nesse contexto é responsabilizado pela execução de todos os trabalhos. Quando estes não
são bem sucedidos, recaí sobre seus ombros toda a responsabilidade acerca do fracasso
experimentado.

As duas instituições observadas, fazem parte da 9ª GERE, essas escolas foram escolhidas como lócus
de estudo, procurando desvendar o porquê uma delas podia ser considerada como uma gestão bem
sucedida, enquanto a outra tem amargado indicadores abaixo da média esperada. Assim, no
transcorrer dos estudos a pesquisa desenvolvida trouxe uma forma de compreender, os dois objetos
de estudo, as duas instituições de ensino sob a seguinte tríade: objeto, fundamentação teórica e
análise do pesquisador.

Ante leituras, análises e reflexões que foram efetuadas, mediante aos contextos sob análise, os pais
ou responsáveis apresentaram postura de timidez em relação à escolarização dos seus filhos,
intimidando-se perante a classe docente, de especialistas, para emitir as opiniões acerca do processo
de ensino de seus filhos. Sem contar que o Estado não lhes oferta a capacitação necessária com vistas
a ampliar os conhecimentos e contribuir para a atuação qualificada. Nesta perspectiva, a participação
societária encontrava-se totalmente prejudicada, carecendo de estudos, análises e discussões
contínuas.

Mediante essas reflexões, metodologicamente este artigo se organiza contemplando três questões que
são fundamentais para essa discussão: I. A gestão das instituições de ensino ante a política do
Estado neoliberal. II Gestão escolar democrática – conceitos e reflexões. III. A gestão
democrática no âmbito da escola pública alagoana.

1.A GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ANTE A POLÍTICA DO ESTADO
NEOLIBERAL

Quando há o propósito de esclarecer como está sendo realizado o processo de administração das
unidades de ensino no Brasil, hoje sob o título de gestão democrática, é preciso analisar que a escola
enquanto uma instituição pública de ensino recebe as intervenções das políticas econômicas do
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Estado. E este, por conseguinte acata as determinações oriundas das relações internacionais que são
cruciais e que dentre outros aspectos, estabelecem os rumos em que as políticas sociais serão
conduzidas nos países em desenvolvimento como é o caso do Brasil. Deste modo, não há
possibilidade de analisar a educação brasileira sem levar em consideração a política neoliberal de
controle da economia e os seus reflexos na organização das escolas.

De modo geral, o neoliberalismo determina: a não interferência do Estado, especialmente na
economia, com a justificativa de que o mercado se autorregula; a privatização de empresas estatais; a
reestruturação do aparato legal que regulamenta as relações de trabalho, tornando-as mais flexíveis
para a contratação de mão de obra. A gestão neoliberal possui as seguintes características que
necessitam ser consideradas:

A gestão neoliberal do Estado implica conduzi-lo como se fosse um negócio,
mas resultado é o inverso do que ocorre quando essa racionalidade é aplicada
ao setor privado. Em vez do acúmulo de recursos e da reprodução ampliada
do “capital público” temos dilapidação dos recursos do estado, encolhimento
de seu tamanho, atrofiando o espaço econômico público. A ocorrência de
todas essas transformações foi facilitada pelo abandono do pleno emprego
como meta primeira da política econômica, já que níveis de atividades
inferiores a esse fragilizam os trabalhadores, obrigando- os a aceitar qualquer
coisa, desde que se preserve o espaço para a venda da força do trabalho
(PAULANE, 1994, p. 80).

O Brasil entra na trama internacional neoliberalista a partir da década de 1990 no governo Fernando
Collor de Melo (1990-1992). De acordo com Dourado (2002, p.30) este período pode ser
compreendido desta forma:

A partir dos anos 90 ocorre, portanto, a consolidação de um processo de
reforma do Estado e da gestão, centrado na minimização do papel do Estado
no tocante às políticas públicas. Na área educacional vivenciam-se em toda
América Latina, mudanças no papel social da educação e da escola, por meio
de um conjunto de medidas que alteram o panorama da educação básica e
superior,

Foi na década de 1990, de acordo com o autor, que o Brasil e alguns países da América do Sul
iniciaram reformas educacionais resultantes da promoção de políticas existentes capitaneadas
principalmente pelo Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aos países
endividados, como é o caso brasileiro, eram concebidos empréstimos para custear as reformas.

As recomendações internacionais orientavam a reconfiguração da relação entre o Estado e a
sociedade por meio da implementação de políticas de descentralização na gestão da educação e de
incorporação da lógica da gestão privada na gestão pública. Tais recomendações pretendiam tornar a
política educacional compatível com as medidas de minimização das responsabilidades dos Estados
nacionais e dos recursos públicos aplicados nas áreas sociais.

A Reforma educacional no Brasil foi iniciada com o objetivo de reconfigurar a gestão da educação e
da escola. Este paradigma invade as unidades de ensino na medida em que afasta a presença do
Estado, enquanto órgão gestor e lança políticas públicas que asseguram qualidade total à educação.

É na década de 1990, que no caso brasileiro foi construída uma legislação específica que legitimou o
avanço neoliberalista na educação através da reforma. Desta forma, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação LDB – 9.394 promulgada em 1996, que traz entre muitos aspectos, o compartilhamento da
responsabilização de oferta educação entre os entes federados e não obstante a participação societária
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na gestão das unidades de ensino.

Também foi criado na década em tela, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF através da lei 9.424 de 24 de dezembro de
1996. O papel do Estado, através do aporte legal foi redimensionado e a descentralização passa a
fazer parte do discurso constitucional.

Nesta época, fica consolidada uma relação mais aproximada entre o Estado e a sociedade em que as
intervenções societárias ficam evidenciadas na participação e responsabilização na perspectiva do
alcance da qualidade da educação escolar. Através do discurso legal da autonomia o gerenciamento
da escola pública passa a ser assegurado tendo como aporte a intervenção através da participação na
direção das unidades escolares de diferentes atores inseridos na comunidade escolar. Dentre outras
funções está o controle social dos recursos públicos.

Neste contexto, é iniciado o movimento em prol da gestão democrática da educação pública. No
tocante `a descentralização no âmbito escolar, é importante refletir acerca das concepções defendidas
por Oliveira e Rosar (2002, p. 129):

A descentralização da educação nas suas vertentes administrativas,
financeiras e pedagógicas ocorrerá não só como uma transferência de
responsabilidades dos órgãos centrais para os locais, da União para os estados
e destes para os municípios,como implicará também um movimento de
repasse direto de certas obrigações de órgãos do sistema para a escola. Assim
a democratização da educação será compreendida pelo Estado como uma
necessidade de procurar imprimir maior racionalidade à gestão da mesma.
São proposições que convergem para novos modelos de gestão do ensino
público, calcados em formas mais flexíveis,participativas e descentralizadas
de administração dos recursos e das responsabilidades.

Importa ressaltar que no bojo de todas estas recomendações internacionais que orientam a
reconfiguração da relação entre o Estado e os setores sociais como é o caso da escola por meio da
implementação de políticas de descentralização na gestão da educação e da lógica da gestão privada
na gestão pública foi apresentada à sociedade como uma estratégia viável, necessária para
redimensionar a educação e o ensino que por muitos anos traziam o estigma de inoperantes,
defasados. Desta forma, escamoteando um projeto neoliberal para a educação sob a égide de uma
reforma.

Deste modo, foram utilizadas estratégias presente no discurso legal que objetivam concretizar a
autonomia escolar. Assim, a transferência de recursos diretamente às escolas, a normatização da
gestão através dos colegiados como o Conselho Escolar e o fortalecimento das funções inerentes ao
diretor passam a fazer parte do cotidiano escolar de forma definitiva.

Cada vez mais a comunidade escolar é convocada, através das ferramentas de controle social como é
o caso do Conselho Escolar, a participar do cotidiano escolar e contribuir com as ações a serem
desenvolvidas no âmbito educacional. A participação não pode ser vazia de significado; ela tem de
preceder a ação, e não representar um ato mecânico em que os sujeitos envolvidos apenas se
relacionem no processo decisório como meros receptáculos do que será decidido, conduzidos por
aqueles que estão hierarquicamente ocupando posições superiores nas instituições sociais. A
superação da inércia tem sido um dos grandes desafios para que a escola pública venha a ser
fortalecida e oferte uma educação de boa qualidade aos que a ela recorrem.

É necessário que, de forma orgânica, dialogada, todos os representantes estejam aptos, através da
participação capacitada, qualificada e crítica a contribuir para uma intervenção favorável na unidade
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escolar, com vistas a assegurar a democratização da instituição pública de ensino. Deste modo, Prado
e Diógenes (2011 apud GOMES et.al., 2011) afirmam que:

É ingênuo afirmar que com o surgimento do conselho escolar se deu uma
verdadeira democracia nas escolas. Não se pode negar que foi um passo
importante, mas o conselho, por si só, não garante o exercício democrático,
depende da forma como é conduzido e das pessoas inseridas nesse processo.

De acordo com as concepções defendidas, o surgimento do Conselho Escolar foi de grande
relevância para os contextos públicos escolares porque pode ser considerado como um importante fio
condutor da democracia. A sua implementação no ambiente escolar não é garantia de efetividade do
compartilhamento do poder, porque só os sujeitos inseridos no colegiado, todos os segmentos que
compõem a escola: pais de aluno, professores, funcionários e estudantes, é que poderão contribuir
para que se obtenha êxito nas ações.

Quanto ao processo de fortalecimento da figura do diretor, assumindo a direção de uma escola, o
profissional da educação, o professor, é desafiado a ser administrador de uma instituição pública de
ensino mesmo sem ter formação específica na área administrativa. Este docente, enquanto gestor,
tem de gerir recursos financeiros advindos do governo federal, municipal e estadual e planejar,
mobilizar, manter e avaliar os trabalhos executados por todos os funcionários da escola.

Essas tarefas condizem com os princípios da administração, que exigem racionalidade para a divisão
dos trabalhos. É necessário, também, ter autoridade para fiscalizar, controlar a execução das ações e
ainda saber gerenciar as emoções para interagir com os seus pares. De acordo com Cury (1997, p.
201) a palavra gestão pode ser assim definida:

O termo gestão vem de gestio, que, por sua vez, vem de gerere (trazer em si,

produzir), fica mais claro que a gestão não é só o ato de administrar um bem
fora-de-si(alheio) mas é algo que se traz em si, porque nele está contido. E o
conteúdo deste bem é a própria capacidade de participação, sinal maior da
democracia. Só que aqui é a gestão de um serviço público, o que (re)duplica
o seu caráter público (re/pública).

A gestão trata-se de algo que implica o comprometimento do sujeito. A origem etimológica da
palavra gestão implica sempre a presença do outro em caráter público, aberto, transparente. O gestor
é um profissional com capacidade técnica para mobilizar seus pares, estar à frente dos trabalhos e, o
que é mais importante, saber gerenciar as emoções e ser capaz de lidar com as alteridades que se
chocam no âmbito educacional porque o processo educativo se efetiva nas interações sociais
cotidianas.

A educação, contudo, não se inscreve na esfera da produção material de cujo
âmbito emergiu o modelo empresarial de administração. A educação é, ao
contrário, um trabalho não material é, mais do que isso, se situa naquela
modalidade da produção não-material em que o produto não se separa do
processo de sua produção (FÉLIX, 1989, p. 9).

A educação, de acordo com as concepções da autora, situa-se na esfera de produção não material e
está voltada para a formação do ser humano. O estudante que representa o ser que está neste processo
permanente de construção de conhecimentos nunca estará pronto e acabado, é um ser social
permeado de subjetividades. A escola como produtora do saber e o aluno como produto desta
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representam uma relação social concreta de interações, ao contrário da empresa, em que o produtor
não tem vínculo pelo que foi produzido.

A instituição escolar é um ambiente de relações humanas e sociais que age
com interatividade para alcançar um mesmo objetivo educacional, no
entanto, sua organização é diferenciada de uma administração de empresas,
ou seja, ela está voltada, intencionalmente, para a formação humana, desta
forma, as características de uma administração escolar envolvem tanto as
questões financeiras e sua racionalização como uma coordenação em vista de
um trabalho coletivo (PRADO; DIÓGENES, 2011 apud NASCIMENTO et
al., 2011).

A escola, sob este prisma, é uma instituição social de produção imaterial que age na abstração do
sujeito e o acompanha pelo resto de sua existência. Visa construir o saber institucional e preparar o
homem para as interações no mundo social e do trabalho. Não é algo superficial, há vínculos de
afetividade entre os membros da comunidade escolar. Em uma organização escolar, partindo de uma
proposição democrática, o diretor é considerado um gestor, um articulador. Tem de ser capaz de
estabelecer relacionamento dialogado com a comunidade escolar e em relações horizontalizadas com
os profissionais inseridos na escola, o que nem sempre é possível devido às precárias condições de
trabalho oferecidas pelos entes federados e à ausência de formação inicial e continuada dos gestores
escolares.

Como está inserida na sociedade capitalista, a organização escolar segue também os princípios da
administração, porque na contemporaneidade a escola, assim como uma empresa privada, tem de
apresentar resultados que sejam considerados satisfatórios. Cada vez mais os discursos baseados na
eficiência e eficácia adentram as instituições de ensino, tentando mudar a sua cultura organizacional.

Desde há um bom tempo, tem-se clareza de que a assim chamada Teoria
Geral da Administração não passa, na verdade, de uma teoria capitalista da
administração, que de neutra nada tem, uma vez que, sob o manto da
“cientificidade”, oculta, de maneira ideológica, formas de controle e de
exploração do trabalho. Assim, não se trata de um papel puramente
burocrático-administrativo, mas de uma tarefa de articulação, de
coordenação, de intencionalização, que, embora suponha o administrativo, o
vincula radicalmente ao pedagógico (VASCONCELLOS, 2006, p. 61).

Embora em muitas circunstâncias tenha de se relacionar com questões administrativas,a atuação de
um gestor deverá articular-se com os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar.
Coordenar o cotidiano escolar requer sempre a presença do outro, porque é impossível realizar um
trabalho, desta magnitude de forma individualizada, com vistas a subsidiar a prática pedagógica.

2. GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA – CONCEITOS E REFLEXÕES

A expressão gestão democrática tem sido usada pelos integrantes do universo educacional na esfera
micro, que é a escola, e de forma macro, formada pelos dirigentes educacionais, na superficialidade,
porque o processo de escolha dos diretores das escolas públicas estaduais via eleição direta é
considerado como fundamental para o estabelecimento da democracia no âmbito escolar.
Democratizar passa a ser um verbo conjugado cada vez mais no âmbito escolar. Para conceituar
democracia é necessário recorrer a Bobbio (2005, p.31):
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O pensamento político grego nos transmitiu uma célebre tipologia das formas
de governo das quais uma é a democracia, definida como governo dos
muitos, dos mais, da maioria, ou dos pobres (mas onde os pobres tomam a
dianteira é sinal de que o poder pertence ao pléthos, a massa), em suma,
segundo a própria composição da palavra, como governo do povo, em
contraposição ao governo de uns poucos.

Da mesma forma acontece na escola, porque democratizá-la significa compartilhar o poder decisório
com todos que compõem a comunidade escolar. Na instituição de ensino tem de ser um exercício
contínuo, materializado nos canais democráticos abertos à participação popular, como é o caso dos
Conselhos Escolares, Conselhos de Classe e Grêmio Estudantil.

Partindo deste pressuposto, a gestão democrática, quando instituída no âmbito escolar, requer uma
nova forma de se compartilhar o poder de decisão. Não se trata de uma questão meramente formal,
de legalidade, para enquadrar a forma de gerenciar uma instituição pública de acordo com o que é
definido, via documentos, portarias e decretos. Gestão democrática é uma questão processual que é
construída no dia a dia da escola, nos atos executados, nos discursos proferidos, na tomada de
decisão, nos conteúdos curriculares trabalhados, na alimentação escolar servida, nas relações
interpessoais vivenciadas no âmbito escolar.

A democracia deve ser uma atmosfera respirada por toda a comunidade escolar nas tarefas
executadas no cotidiano escolar; um método a ser seguido no ambiente escolar e a nortear as relações
interpessoais. É preciso ter atitudes democráticas em todas as ações que serão executadas.

No Brasil, o processo conhecido como gestão democrática do ensino público passou a ser defendido
e assegurado na Constituição Federal de 1988, na efervescência desta época de abertura política,
apresentado como uma forma viável de tornar o ambiente escolar mais participativo e menos
burocrático. A gestão democrática é uma prática cotidiana que contém o princípio da reflexão, da
compreensão e da transformação, exige a formulação de um Projeto Político Pedagógico libertador.

Numa gestão, quando parte do princípio democrático, deve haver o compartilhamento do poder
decisório, que não pode estar concentrado em apenas duas mãos a conduzirem todos os processos
administrativos, financeiros e pedagógicos do universo escolar. Compreendendo-a como um
processo bilateral que equipara os cidadãos dando-lhes direito para que opinem e aprofundem nos
problemas sociais buscando alternativas de solução aos entraves detectados.

É necessário, portanto, evoluir da centralização para formas democráticas de condução de todas as
ações,

Para a Administração Escolar ser verdadeiramente democrática é preciso que
todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos no processo escolar
possam participar das decisões que dizem respeito à organização e
funcionamento da escola. Em termos práticos, isso implica que a forma de
administrar deverá abandonar seu tradicional modelo de concentração da
autoridade nas mãos de uma só pessoa, o diretor que se constitui, assim, no
responsável último por tudo o que acontece na unidade escolar, evoluir para
formas coletivas que propiciem a distribuição da autoridade de maneira
adequada a atingir os objetivos identificados com a transformação social
(PARO, 1998, p.160).

Neste sentido, é de fundamental relevância agir, conjuntamente, com todos os segmentos que
compõem a instituição de ensino para que seja estabelecida a intencionalidade através de um projeto
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coletivo, comungado entre todos os partícipes. Gestão escolar é pois um processo político calcado na
participação maciça das pessoas interessadas, com o compromisso pleno de acesso e formação de
todas e todos.

A gestão democrática é uma prática cotidiana que contém o princípio da reflexão, da compreensão e
da transformação, exige a formulação de um Projeto Político-Pedagógico libertador. A participação
na gestão da escola proporciona um melhor conhecimento dos seu funcionamento e de todas/os
atrizes e atores.

Para os estudantes participar das ações da escola significa tornar-se sujeito da sua aprendizagem, e da
mesma maneira participar das decisões que dizem respeito ao projeto da escola. Acreditando assim
como Saviani (1986, p. 73-76), que:

Ser cidadão significa ser sujeito de direitos e deveres. Cidadão é, pois, aquele
que está capacitado a participar da vida da cidade literalmente e,
extensivamente, da vida da sociedade (...); ser cidadão significa, portanto,
participar ativamente da vida da sociedade moderna, isto é, da sociedade cujo
centro de gravitação é a cidade.

Sendo assim, a educação escolar deve formar o sujeito para o exercício consciente (direitos e
deveres) da cidadania, na medida em que esta – a Escola - deve democratizar, com qualidade para
todos. Avaliando esse contexto é necessário que a gestão da escola garanta a participação das
comunidades interna e externa, a fim de que assumam o papel de corresponsáveis na construção de
um projeto pedagógico que vise ensino de qualidade para o atual público da escola.

Sendo assim, a gestão democrática deve libertar a escola das marcas do autoritarismo, redefinindo
seu perfil, desenvolvendo uma gestão participativa que defina as funções de cada ator dentro da
instituição: diretoras/es, vice-diretoras/es, coordenadoras/es e educadoras/es, para que consigamos
implementar um processo de planejamento participativo. Em consonância com uma proposta
educacional coletivamente elaborada com objetivos democráticos, nesta perspectiva, a escola traz sua
vertente política de intencionalidade, enquanto instituição social.

3.A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÃMBITO DA ESCOLA PÚBLICA ALAGOANA

Em Alagoas, com a eleição de 1999, a população ansiava por uma governabilidade mais transparente
e participativa, e que o governador do Estado estivesse mais próximo do povo, visando sanar os
inúmeros problemas enfrentados, tais como: altos índices de evasão e repetência, degradação dos
prédios públicos, número insuficiente de profissionais da educação, melhores condições salariais e de
trabalho. Foi um momento de grande expectativa em torno do governo que estava nascendo.

A esquerda no poder representou uma possibilidade patente de ruptura com velhas práticas que
sempre cimentaram as relações sociais estabelecidas no seio da sociedade alagoana. A possibilidade
de mudança povoava o imaginário dos cidadãos, que durante muito tempo ficaram à mercê das
determinações das oligarquias que comandaram o Estado por muitas décadas. A população foi muito
receptiva quanto às propostas, e com bom ânimo pretendia romper com as estruturas centralizadas,
que só se prestavam para a subserviência da população subalterna.

O governo do Estado, eleito em 1999, apresentava a educação como foco de suas ações, área
prioritária de intervenção direta em para a reconstrução da Rede Estadual de Ensino. Neste contexto,
consubstanciado pela mudança, foram dados os primeiros passos rumo à democratização com as

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/gestao_democratica_em_escolas_publicas_da_9ª_gere_de_alagoas_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Assembleias Constituintes Escolares, compreendidas como espaços de discussão que envolviam as
comunidades escolares, as primeiras eleições diretas para diretores escolares e a criação dos
Conselhos Escolares.

Neste sentido, analisamos a fala de um entrevistado que participou desse momento:

(...) Um diretor eleito democraticamente, o governo perde um curral eleitoral,
o Conselho Escolar ao lado, a sociedade está perto. Antes da eleição, dormia
diretor e acordava sem o cargo. Na época foram 344 currais eleitorais que
deixavam de existir, ele perdeu para que a sociedade ganhasse. Ronaldo foi
um político que abriu mão de muitas coisas, mas muita coisa mesmo (...)
(Sujeito da pesquisa nº 2).

A fala do entrevistado revela que o governador não concordava com o processo de indicação política
dos diretores das unidades de ensino, acabando na época com 344 (trezentos e quarenta e quatro)
currais eleitorais[i]. A este respeito é importante analisar as concepções de Araújo (2007) apud Neto
(2008, p. 5):

Os donos do poder enquanto mandatários locais tornaram-se o elo com o
poder público, que por sua vez passou a ser utilizado como meio de produzir
a dependência das classes populares aos donos do poder, seja pelos
sentimentos da gratidão ou do medo. Uma relação de poder fundada na
“fidelidade, no compromisso, na troca de favores e na dependência.”

Como foi enfatizado, os donos do poder, as oligarquias possuíam vínculo com o Estado porque
muitos destes atores integram a classe política através de seus mandatos conquistados por meio da
eleição. Neste contexto, as escolas públicas de Alagoas acabavam servindo de espaço para se fazer
política partidária, corrupta, arbitrária e de coerção dos sujeitos, chegando em algumas instituições a
ser utilizada a violência como forma de convencimento.

Rompendo com essa realidade, a implementação da gestão educacional democrática, no âmbito das
escolas públicas estaduais de Alagoas, foi concretizada, no plano legal, ao ser sancionada a lei 6.152,
de maio de 2000, pela Assembleia Legislativa de Alagoas.

Lei N° 6152 de 11 de maio de 2000 instituiu a gestão democrática da rede
pública estadual de ensino, como espaço de participação e construção
coletiva, através de eleições diretas para diretores e diretores – adjuntos das
escolas de educação básica, e da providencias correlatas. (ALAGOAS, 2000)

Mesmo com o aparato legal, cabe lembrar que eleger um gestor escolar, através do voto direto pela
comunidade escolar não é garantia de que a democratização da instituição de ensino vai se
concretizar porque nas relações estabelecidas é preciso que aconteça o término da centralização do
poder que estigmatiza a sociedade e a escola pública alagoana.

Concordamos com Gadotti e Romão (2004), quando afirmam que a gestão democrática deve estar
impregnada de uma certa atmosfera que se respira na escola, na circulação das informações, na
divisão do trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo
de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos de
trabalho e na capacitação dos recursos humanos.

Tentando compreender as nuances do processo de gestão democrática implementado em escolas
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estaduais, a investigação foi realizada em duas escolas[ii] da 9ª GERE de Alagoas, tendo como
objetivo analisar o que faz com que haja sucesso ou fracasso em se implementar nas escolas o
processo democrático. Para tanto, nos debruçamos sobre as narrativas dos investigados à saber:
diretores, coordenadores, conselheiros escolares.

As narrativas tiveram em muitas falas um foco autobiográfico, tanto nas conversas informais como
nas entrevistas, numa sucessão de combinações em que se misturavam muitos fios. Para Alves
(2008) só ouvindo essas narrativas é que podemos compreender e "[...] escrever uma história [...] na
qual o que conta é a experiência cotidiana [dos] praticantes, dentro e fora dela, em todas as redes de
conhecimentos e significados nas quais aprendemos ensinamos” (p. 133).

Ainda sobre narrativas Alves e Garcia (2002, p. 275) nos dão pistas, alertando que:

É preciso, pois, que incorporemos a ideia que ao dizer uma história, somos
narradores praticantes traçando/trançando as redes dos múltiplos relatos que
chegaram/chegam até nós, neles inserindo, sempre, o fio de nosso modo
próprio de contar. Exercemos, assim, a arte de contar histórias, tão
importante para quem vive o cotidiano do aprender ensinar. Buscamos
acrescentar ao grande prazer de contar histórias, o também prazeroso ato de
pertinência do que é científico.

A participação da comunidade escolar na gestão das unidades de ensino tem sido um assunto de
grande repercussão no âmbito escolar porque são imputados aos pais ou familiares todos os
resultados negativos obtidos pela escola. São acusados de não ter interesse pela escolarização dos
filhos, quando as verdadeiras razões da ineficácia da escola pública estão relacionadas à negligência
do Estado.

Uma forma de participação legítima no contexto educacional é a participação no Conselho Escolar,
compreendido como um canal que precisa ser democrático, devendo ser instituído para que todos os
segmentos pudessem participar e ampliar o diálogo acerca do cotidiano escolar.

Na escola de nº 1 há conselheiros engajados politicamente e que preferem atuar dentro da legalidade:

“[...] O papel do conselho é de vital importância, porque sem o Conselho a
escola vai para bancarrota. Enquanto conselheira vou até as últimas
consequências dentro da normalidade da lei; fora da lei, nem pensar” (Sujeito
nº 9).

Como podemos observar a atuação política do conselheiro escolar nas unidades de ensino é de suma
importância para o processo de autonomia das instituições, concebendo os conselheiros enquanto
cogestores da escola, as responsabilidades dos membros do colegiado têm sido tonificadas pela
descentralização dos recursos, que exige acompanhamento quanto à execução, controle dos gastos e
avaliação periódica dos resultados.

Uma unidade de ensino não é só uma instalação física, estática no espaço e que como meta visa
prestar serviços educacionais à sua comunidade; ao contrário, segundo o autor é uma organização
social viva, de interações. A formalidade da legislação pode até direcionar como os trabalhos devem
ser executados, mas a dinâmica estabelecida, a forma como os sujeitos inseridos no contexto
executam as tarefas, o modo de ser da instituição é construído pela cultura organizacional da escola.

No contexto da gestão escolar democrática há, da mesma forma, questões subjacentes que impactam
sobremaneira a execução do trabalho do diretor, como relacionamento interpessoal fragilizado,
inoperância na execução das tarefas, inexistência de cordialidade para equilibrar as relações
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humanas, os agrupamentos de profissionais que se formam no interior das instituições de ensino e
que objetivam atrapalhar o andamento dos trabalhos a serem executados.

No tocante ao estilo de direção e às formas de organização das escolas loci da pesquisa, há dois
posicionamentos bem distintos em relação a este tema que podem ser analisados através dos
entrevistados. Este pertence à escola de nº 1:

Estou na direção desde 27/6/2016, e a maior dificuldade enquanto gestor é
fazer com que os professores cumpram com as suas obrigações. O segmento
mais trabalhoso é o da vigilância no cumprimento dos horários. Uma boa
parte dos professores chega atrasada, e é constrangedor para você estar
lembrando pessoas adultas da suas obrigações, o que devem fazer e ter que
ficar no pé deles. Atualmente temos uma média de 609 (seiscentos e nove
alunos) e dois calendários letivos. Nossos alunos vêm de longe e merecem ter
um bom ensino.

O entrevistado discorre sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, que dizem respeito à
garantia da execução do processo de ensino. O cumprimento da carga horária de trabalho dos
docentes e dos funcionários de apoio e o constrangimento de ter de lembrá-los rotineiramente dos
horários que necessitam ser cumpridos. Fica demonstrado que este cumpre de forma isolada a tarefa
de cobrar o tempo de aula e a execução das tarefas. Com toda a carga de trabalho fica inviabilizada a
sua atuação como articulador, incentivador de relações dialogadas, como preconiza a gestão
democrática.

Partindo das análises efetuadas no contexto de nº1, o gestor não tem conseguido descentralizar as
ações, por isso está totalmente sobrecarregado, e alguns dos funcionários têm sido negligentes,
obrigando-o a gastar grande parte de seu tempo na função de gerente, desgastando sobremaneira as
relações interpessoais estabelecidas no contexto escolar.

Em contraponto, ao gestor nº1, trazemos a narrativa de do gestor nº2 que demonstra que há uma
atmosfera mais leve na escola em que atua, e que circunda a todos, na execução das ações no
ambiente escolar:

Me sinto lisonjeada por ter recebido elogios da comunidade escolar em
relação à organização da escola, e ter o trabalho reconhecido é importante
enquanto profissional. O trabalho é grande, de formiguinha, mato um leão a
cada dia. Nem tudo é perfeito, faltam serviços diversos. O mais importante
aqui é o trabalho de equipe, [...] A experiência exitosa está correlacionada ao
pedagógico/qualidade do ensino, que está interligada ao planejamento das
ações. Os alunos dão trabalho, mas eu prefiro os meus alunos (Sujeito nº 7).

O entrevistado demonstra satisfação em ter o seu trabalho reconhecido pela comunidade escolar, o
trabalho de equipe se constitui como algo que vem sendo estimulados, considerado como um ponto
forte desenvolvido por muitos profissionais inseridos no contexto. De acordo com o entrevistado, a
gestão da escola tem de estar atrelada ao pedagógico e o diretor da unidade escolar necessita estar
sempre dialogando com os docentes, em busca de um maior comprometimento destes em relação ao
ensino ofertado.

Realizando a análise, de acordo com as evidências o espaço escolar é permeado de alteridades.
Assim, as relações humanas nem sempre se efetivam de forma harmônica, dialogada; os atritos
sempre se farão presentes no contexto porque cada ser humano tem suas especificidades, seus
interesses e a conduta política diferenciada. Isto explica o porquê do envolvimento coletivo da equipe
pedagógica com os objetivos e com as ações da escola de nº 2, pois há nela indivíduos que ainda
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acreditam na escola e no ensino.

Deste modo, a gestão democrática não se efetiva através da legislação, de documentos e portarias,
mas sim nas vivências que se estabelecem no interior das unidades escolares. É um aprendizado que
a cada dia necessita ser nutrido, através dos discursos proferidos, das ações realizadas, das análises e
reflexão efetuadas por toda a comunidade escolar acerca dos problemas detectados, pois ela deve ter
a possibilidade de acompanhamento das ações executadas, de monitorar e também avaliar. É muito
complexo o estabelecimento da democracia em um Estado que teve sua história escrita tendo a
centralização do poder como um norte.

Considerações finais

Este trabalho aqui apresentado traz reflexões sobre o processo de gestão escolar democrática em duas
escolas públicas de Alagoas, trouxemos aqui um recorte de uma pesquisa mais ampla. Entendemos
aqui o conceito de gestão democrática como atitude e método, a atitude democrática é necessária,
mas não é suficiente. Precisa-se de métodos democráticos de efetivo exercício da democracia. Ela
também é um aprendizado que demanda tempo, atenção e trabalho.

Como no Estado de Alagoas as relações sociais se estabeleceram através do poder centralizado,
quebrar este paradigma e estabelecer a democracia no âmbito educacional é algo que ainda necessita
ser exercitado e carece de muitos estudos, análises e reflexões. Deste modo, entende-se que em
Alagoas democratizar passa a ser um verbo conjugado apenas na primeira pessoa, por isso muitos
sujeitos inseridos no contexto escolar ainda não chegaram a experimentar atitudes verdadeiramente
democrática.

Deste modo, a gestão democrática não se efetiva através da legislação, de documentos e portarias,
mas sim nas vivências que se estabelecem no interior das unidades escolares. É um aprendizado que
a cada dia necessita ser nutrido, através dos discursos proferidos, das ações realizadas, das análises e
reflexão efetuadas por toda a comunidade escolar acerca dos problemas detectados, pois ela deve ter
a possibilidade de acompanhamento das ações executadas, de monitorar e também avaliar. É muito
complexo o estabelecimento da democracia em um Estado que teve sua história escrita tendo a
centralização do poder como um norte.

Nesta perspectiva, estabelecer a democracia não é um fenômeno simples que acontece isoladamente
no âmbito escolar; para tanto, é necessário estabelecer relações horizontalizadas nas instituições de
ensino. Ao analisarmos a realidade das escolas podemos compreender que um aspecto relevante na
busca da democratização nas escolas analisadas, diz respeito aos membros dos Conselhos Escolares
que são atuantes, mas enfrentam muitas dificuldades porque inseridos no cotidiano escolar não lhes
sobra tempo hábil para que venham a ter uma participação exitosa.

Na escola nº 1 através das entrevistas realizadas os membros demonstraram ter engajamento político,
compreensão da importância de se ter um assento no colegiado, porém eles canalizam todos os
esforços para a vertente financeira, o estabelecimento da legalidade quanto à administração do erário,
mas se acham completamente afastados do aspecto que é o mais relevante, o pedagógico, o que
enfraquece sobremaneira sua atuação.

Na escola nº2 o trabalho de equipe se constitui como algo que vem sendo estimulados, considerado
como um ponto forte desenvolvido por muitos profissionais inseridos no contexto. De acordo com o
entrevistado, a gestão da escola entende que o principal foco da escola é a aprendizagem dos
estudantes, portanto a administração escolar deve de estar atrelada ao pedagógico

Nessa escola, portanto, o Conselho Escolar assume papel preponderante, pois ele é o veículo
facilitador que pode romper com a centralização nas ações. Iniciando, através de seus mecanismos
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participativos como as reuniões e assembleias, hábitos democráticos, sendo concebido como um
instrumento de construção da democracia na instituição de ensino.
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