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RESUMO

O presente artigo origina-se a partir da necessidade constatada quanto à ampliação dos estudos sobre os

caminhos da gestão democrática e participativa nas escolas da rede pública municipal de Rio Largo/AL,

relacionada ao tema da atuação dos órgãos colegiados na democratização da educação nos espaços escolares.

Diante do exposto, de que maneira as ações dos Órgãos Colegiados contribuem para a construção da gestão

democrática e participativa nos espaços escolares em Rio Largo/AL. Sabe-se que após a LDB 9.394/96,

diversas Secretarias de Educação dos diferentes estados adotaram a política de gestão democrática com a

justificativa de melhorar a qualidade do ensino e de promover a participação dos sujeitos inseridos no

ambiente escolar. Portanto, o trabalho vem mostrar os mecanismos para a consolidação da gestão

democrática e participativa no município.

Palavras-chave: Gestão Democrática. Conselho Escolar. Participação.

RESUMEN

Este artículo surge de la necesidad percibida de la extensión de los estudios sobre las formas de gestión

democrática y participativa en las escuelas públicas municipales de Rio Largo / AL, relacionados con el tema

de la actuación de las instituciones universitarias en la democratización de la educación en los espacios

escuela. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo las acciones de los órganos rectores contribuyen a la

construcción de una gestión democrática y participativa en los espacios escolares en Rio Largo / AL. Se sabe

que después de la LDB 9.394/96, diversos Departamentos de Educación de varios estados han adoptado la
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política de gestión democrática sobre la base de la mejora de la calidad de la enseñanza y promover la

participación de los sujetos entraron en el entorno escolar. Así que el trabajo va a demostrar los mecanismos

para la consolidación de la gestión democrática y participativa em el municipio.

Palabras clave: Gestión Democrática. Junta Escolar. Participación.

INTRODUÇÃO

O presente artigo origina-se a partir da necessidade constatada quanto à ampliação dos estudos sobre os

caminhos da gestão democrática e participativa nas escolas da rede pública municipal de Rio Largo/AL,

relacionada ao tema da atuação dos órgãos colegiados, especialmente, os Conselhos Escolares, na

democratização da educação nos espaços escolares.

De acordo com as pesquisas sobre gestão escolar, pode-se perceber que, ela precisa acontecer de forma

democrática, pois se faz necessária a participação de todos os sujeitos inseridos no ambiente escolar. A escola

é o espaço no qual se inicia e se promove à socialização participativa dos indivíduos. Os princípios de

convivência social, o respeito ao outro e às normas de convivência são praticadas cotidianamente na escola,

por meio de um trabalho coletivo de participações em que se afirma a relação entre os sujeitos.

Sendo assim, a democracia necessita da contribuição da escola, pois ao longo do tempo, educadores das mais

diversas áreas manifestaram opiniões acerca do papel da educação para uma democracia mais participativa e

descentralizadora. Isso porque, estudos relacionados à Gestão Escolar e Gestão Democrática foram relevantes

para se instigar a compreensão de ambos no contexto escolar e social.

A gestão administrativa e pedagógica com a atuação de órgãos colegiados não tem, na maioria das escolas,

um tratamento específico, uma vez que apenas se “adapta” ao previamente estabelecido pelas culturas

internalizadas no clima organizacional das escolas. Nesse sentido, o presente trabalho propõe discutir como

ocorre a articulação entre o entendimento da participação dos Órgãos Colegiados para a garantia de ações

democráticas na gestão escolar.

Portanto, a Gestão Democrática na escola não se simplifica apenas em decisões a respeito de aspectos e

ações secundárias da unidade escolar. Necessita envolver análises das dificuldades e sucessos em busca de

soluções coletivas.

Sabemos que após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número 9394/96 diversas Secretarias

de Educação dos diferentes estados adotaram a política de gestão democrática com a justificativa de melhorar

a qualidade do ensino e de promover a participação dos sujeitos inseridos no ambiente escolar. Daí que, ainda

se necessita de um debruçar sobre a atuação dos Órgãos Colegiados nas relações entre Gestão Escolar a

partir da gestão democrática implantada no Estado de Alagoas.

A democracia escolar deve preocupar-se com a convivência e o diálogo entre sujeitos que pensam de formas

diferentes e querem coisas distintas, de maneira que o aprendizado torne-se necessário a capacidade de

discutir, de elaborar e planejar regras coletivamente, assim como a superação dos limites e das divergências.

Contribuindo dessa forma, para melhoria na construção de projetos comuns, certamente em coletivo, e os
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avanços serão mais significativos, segundo Vieira (2002, p. 27),

Para a escola pública, tais reflexões representam uma oportunidade para reconhecer

que as mudanças necessárias no sistema educacional são urgentes e demandam

esforço coletivo de todos que fazem educação (profissionais, governos e sindicatos),

assim como da sociedade como um todo. (VIEIRA, 2002, p. 27).

A gestão democrática, nas escolas das redes públicas deve ser constituída por meio da participação ativa com

a comunidade escolar sobre a educação e a escola pública, podendo acontecer nas eleições de dirigentes

escolares e dos conselhos escolares, nos colegiados e nos grêmios estudantis, garantindo a liberdade de

expressão, de pensamento, de criação e de organização coletiva da escola. Isso porque, os dados mostraram

que há muito a ser feito para uma consciência mais democratizada e uma verdadeira participação na

realidade escolar. Os resultados apontaram para a necessidade de contribuir no reconhecimento da gestão

escolar concernente ao papel dos órgãos colegiados, tanto no que se refere aos conteúdos da prática

participativa, quanto no tocante à postura administrativa e pedagógica dos atores envolvidos na construção

de espaços democráticos no âmbito escolar.

Esta participação democrática entre os diversos sujeitos existentes no ambiente escolar possibilita a

discussão, a liberdade de se organizar as condições necessárias para que os sujeitos se mobilizem na busca

de seus direitos necessários para o acesso e a permanência das classes populares nas escolas públicas.

Entretanto, uma análise mais atenta desta questão parece não despertar muito interesse entre os sujeitos

envolvidos no ambiente escolar, pelo menos foi o constatado nos resultados de uma pesquisa desenvolvida

por meio do Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação Científica (PIBIC), fomentada pelo CNPq

(2009/2010/2011) e na realização dos estágios em gestão escolar e docência para a educação nas Séries

Iniciais em escolas públicas da cidade de Maceió/AL. E ainda, segundo um levantamento realizado por Ângela

Maria Martins, no livro intitulado: “Estado da Arte: Gestão, autonomia e órgãos colegiados”, percebeu-se que

há ausência de intervenções relacionada à atuação dos órgãos colegiados na contribuição da democracia.

Logo, não se analisou ainda se de fato os Conselhos Escolares representam decisões coletivas ou atitudes

concentradas no papel do gestor escolar.

Portanto, se a atuação dos órgãos colegiados não for significativa ou nem estejam articuladas ao

desenvolvimento de um trabalho coletivo, pode significar uma transferência de responsabilidades que poucos

dialogam com as necessidades e especificidades da gestão democrática. Entende-se, que as discussões sobre

experiências concretas estão sendo criadas, que por sua vez, deverá está vinculada à melhoria da boa

qualidade de ensino, a efetivação de mecanismos eficazes de participação e o comprometimento com a

prática escolar.

1 QUAL O PROBLEMA DOS CONSELHOS ESCOLARES?

Diante do exposto, a proposta deste trabalho foi a intervenção na seguinte questão central: De que maneira

as ações dos Órgãos Colegiados contribuem para a construção da gestão democrática e participativa nos
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espaços escolares em Rio Largo/AL. Esta, por sua vez, subdivide-se em questões mais específicas, tais como:

a) Como são geridos os processos instituídos pelos Órgãos Colegiados com a participação da comunidade?

b) Em que se constituem as concepções de participação e democracia para equipe gestora e os órgãos

colegiados?

c) Como os diversos sujeitos da comunidade escolar identificam as ações dos órgãos colegiados para as

implicações da participação na gestão escolar?

Há estudos e pesquisas sobre esta questão, especificamente, a partir da realidade em Rio Largo/AL?

Muitos estudos contêm as inúmeras faces da gestão democrática na realidade escolar brasileira (Paro, 1997;

Lück, 2002; Cury, 2000; Pazetto; Whittman, 1999, entre outros) afirmando que, ao contrário da visão restrita

e burocratizada de administração escolar, a gestão escolar passa a ser compreendida como “mecanismo

coletivo de tomada de decisões” pelos diversos atores sociais que compõem o cenário escolar. Porém, mesmo

diante dessa multiplicidade de estudos, poucos ainda analisam as atuações dos órgãos colegiados frente ao

desenvolvimento da gestão escolar democrática e participativa.

Tomando como referência a problematização apresentada, o objetivo geral da intervenção foi realizar uma

análise comparativa entre a realidade da atuação dos órgãos colegiados para a construção da gestão

democrática nas escolas da rede pública municipal de Rio Largo/AL. Diante disso, outros caminhos surgiram

para proceder nas análises em relação aos objetivos específicos, que foram: 1) Realizar mapeamento das

escolas públicas municipais que estão com seus Conselhos Escolares inativos; 2) Analisar os Projetos Políticos

Pedagógicos das escolas para identificar o tratamento didático pedagógico dado às modalidades de Ensino; 3)

Analisar os mecanismos e elementos de articulação entre a equipe gestora (entendida aqui como diretores e

coordenadores pedagógicos), os docentes e os alunos, como também, a comunidade em torno da escola, 4)

Analisar as atuações das representatividades dos docentes e discentes no Conselho Escolar e 5) Analisar

como atua a direção das escolas com a participação dos Conselhos Escolares.

Diante do exposto, a gestão escolar tem sido particularmente estudada a partir das últimas décadas do século

XX, devido às profundas mudanças instauradas com a Lei 9394/96. Anteriormente à Lei, não se falava em

democracia, participação e cidadania no interior da escola a não ser em certos nichos de contestação social

como sindicatos e partidos de esquerda [clandestinamente] colocando-os enquanto conquistas a serem

realizadas por meio da luta social.

No período transitório da Ditadura Militar para a lenta abertura democrática da sociedade brasileira termos

como: “controle social”, “mobilização”, “conscientização” antes banidos passaram a fazer parte do cotidiano

político. De tal modo, ao se discutir a categoria “gestão escolar” nesse contexto, não se pode passar ao largo

das outras dimensões evocadas no tecido societal brasileiro. Assim, discutiremos tal categoria com foco na

democracia enquanto ponto de partida e de chegada dos processos educativos levados a termo no interior da

escola pública, entendendo que nessa nova conjuntura contemporânea as principais reformas com relação às

políticas públicas na área da educação, cruzaram o Brasil de uma ponta a outra de sua extensa performance

geográfica. Uma das políticas homogeneizantes desse período é a gestão democrática que foi implantada nos

estados brasileiros. Cada unidade federativa procurou uma forma específica de fazer a sua “gestão

democrática”.

Estudos mostram que no Estado de Alagoas as primeiras experiências tanto no contexto da sociedade política
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quanto da sociedade civil aconteceram no município de Maceió a partir de 1993 com a formulação de uma

política voltada para a implantação do modelo de gestão educacional democrático na rede municipal de ensino

(LIMA, 2003; ARAÚJO, 1997) e se estendeu à rede pública estadual de ensino em 1999. (CRUZ NETO, 2008),

mas sem uma análise das relações da atuação dos órgãos Colegiados no processo de gestão democrática em

Rio Largo/AL. Vale ressaltar que uma análise mais criteriosa sobre a realidade educacional, concernente à

participação dos Órgãos Colegiados na gestão em escolas da rede pública municipal de Rio Largo/AL, foi

pertinente para se estabelecer o comparativo entre os resultados que foram levantados nas intervenções

realizadas e as experiências que estou vivenciando na Coordenação de Gestão Democrática e Política

Educacional na cidade de Rio Largo/AL.

2 A DEMOCRACIA NA ESCOLA ALAVANCA A GESTÃO ESCOLAR:

A gestão escolar inserida no campo de saber e prático da gestão educacional tem sido uma das categorias

mais estudadas a partir de sua eclosão empírica. Assim, não há como (em momento de imediatez) listar e

resenhar analiticamente tudo o que se tem produzido em três espaços de territorialidade: o transnacional, o

nacional e o local.

A priori designamos a partir destes autores a compreensão para a produção da proposta de intervenção que

por ora delineamos.

De todo modo, é preciso desde já estabelecer o entendimento sobre a intervenção, até porque, favorecerá a

capacitação dos sujeitos envolvidos nos cenários escolares, como também, evidenciará experiências de

democracia por se tratar de uma temática estudada há mais de duas décadas.

Tais estudos abarcam as inúmeras faces da gestão democrática na realidade escolar brasileira como: Paro

(2007); Lück, (2002); Cury (2000); Pazetto e Whitman (1999) que afirmam: ao contrário da visão restrita e

burocratizada de administração escolar, a gestão escolar passa a ser compreendida como mecanismos

coletivos de tomada de decisões pelo diversos atores sociais que compõem o cenário escolar.

Paro (1997, p. 25) diz que “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”. Reconhecendo que deve estar pautado na realização de atividades que

sejam participativas, descentralizadas, coletivas, autônomas, responsáveis, comprometidas com a sociedade,

assim exercendo sua cidadania.

O fato que temos percebido é que mesmo diante da multiplicidade de estudos sobre gestão escolar e gestão

democrática, poucos ainda analisam as interfaces entre gestão escolar e democrática, com foco nos órgãos

colegiados.

Assim, quanto à articulação específica entre gestão escolar e gestão democrática, acreditamos que o projeto

de intervenção foi pioneiro no sentido inclusive de produção científica em Rio Largo/AL. Porém, é importante

enfatizar que muito do que foi produzido não apenas no âmbito da gestão escolar, mas da própria política

educacional da década de 1990 em diante, teve e tem, como argamassa conceitual, a gestão, cujo modelo é a

democracia formal burguesa.
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Assim, Dourado e Paro (2001); Dourado (2003); Dourado (2004); Gonçalves (1994); Oliveira 2008; Vieira

(1999); Vieira e Davis (2002); Vieira (2006); Luce e Medeiros (2006); Ferreira e Aguiar (2006) e Paro (2007)

têm privilegiado em seus estudos análises circunscritas à gestão democrática que é entendida como uma

forma privilegiada de se escolher os dirigentes da escola e órgãos colegiados.

Em sua composição geralmente colocam-se três pontos a seu favor: participação, mobilização e controle

social da comunidade escolar no que toca à gerência dos processos pedagógicos, administrativos e financeiros

da escola pública.

Sem menosprezar tais aspectos advogados, a meu ver, a gestão democrática só pode ser entendida enquanto

política educacional implantada no contexto da reforma mais ampla que se iniciou com o novo marco

regulatório da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96. De forma que, a relação dos

órgãos colegiados com a gestão democrática deve ou deveria ser acima de tudo orgânica porque, de um lado

a atuação dos conselhos escolares que é uma forma privilegiada de desempenho, pois a finalidade modificará

a própria capacidade de coesão da sociedade local; e, de outro, a gestão democrática permite-se (pelo menos

nos documentos de governo) à “autonomia e descentralização”.

Em outras palavras, um dos princípios da gestão democrática é a descentralização que está intimamente

ligada à concepção de autonomia. Segundo Paro (2007), a descentralização não pode ser compreendida

apenas no sentido de transferência de encargos, mas sim como autonomia da escola, autonomia esta que

contribui no processo de definição da identidade da escola, como também proporciona uma redefinição do

papel dos sujeitos na escola. Entende-se que essa concepção de descentralização e, consequentemente de

autonomia, pode gerar uma progressiva superação de projetos deslocados da realidade, muitas vezes

marcados pela proposta homogeneizante de se fazer política e pelo sistema burocrático, sem uma política

específica, que, alijada das reflexões locais, que têm como base a tecno-burocracia administrativa.

Na perspectiva de uma gestão democrática, a escola, deve pensar políticas, seja a nível macro ou micro, que

proporcionem uma estrutura adequada aos sujeitos, com órgãos colegiados que desenvolvam de forma

articulada os projetos político pedagógicos, e que esteja inserida neles, uma proposta curricular com

pressupostos, práticas e atitudes que tenham como ponto de partida as experiências e as demandas

específicas da realidade escolar.

Segundo Veiga (1995, p.18) “A participação democrática implica principalmente o repensar da estrutura de

poder da escola, tendo em vista sua socialização”. E ainda que seja, precisamos nos munir do entendimento

de que,

a socialização do poder propicia a prática da participação coletiva, que diminui o

individualismo; da reciprocidade, que elimina a exploração; da solidariedade, que

supera a opressão; da autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários

que elaboram políticas educacionais da qual a escola é mera executora. (VEIGA,

1995, p. 18).

No tocante a essas implicações Paro (2003, p. 136) discorre sobre a visão do gestor escolar para a
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transformação social. Pois,

uma visão da Administração Escolar que esteja comprometida com a transformação

social deve preocupar-se com a reversão dessa situação de irracionalidade em que

se encontra a escola em seu interior. Ou seja, se estamos convencidos de que a

maneira de a escola contribuir para a transformação social é o alcance de seus fins

especificamente educacionais, precisamos dotá-las da racionalidade interna

necessária á efetiva realização desses fins. (PARO 2003, p. 136).

Além disso, torna-se indispensável que numa concepção verdadeiramente democrática de gestão os sujeitos

envolvidos com o cenário escolar também tenham seu direito de participação respeitado e garantido não

apenas no discurso, enquanto um dos fundamentos dessa nova forma de administrar, assim como a

descentralização e a autonomia, mas que antes, tenham ações práticas que os permitam participar das várias

estratégias (avaliação institucional, eleição de gestores, elaboração do Projeto Político pedagógico) e dos

mecanismos (fóruns e órgãos colegiados) da gestão democrática.

Vale ressaltar que, de acordo com Vieira (2006, p. 29) “a Constituição Federal define a educação como um

direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade”, pois “a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício

da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (CF, Art. 205 e LDB, Art. 2), pois a ampliação desta

perspectiva se dá de uma atitude democrática e coletiva, ou seja, nesta iniciativa se tem a participação da

equipe gestora, professores, alunos, técnicos administrativos, vigilantes, cozinheiras e a comunidade.

Nessas condições, os órgãos colegiados podem ser distribuídos de maneira que vise o amadurecimento

coletivo nas ações pedagógicas, pois parte de um entendimento de que as decisões coletivas descrevem os

anseios e conquistas de uma unidade escolar, e que proporciona um avanço nas atitudes escolares com

aspectos do local em que está inserida a escola.

O mecanismo dos órgãos colegiados, ao ser compreendido e constituído em um processo democrático nas

decisões escolares, preocupa-se em concretizar uma forma de trabalho pedagógico, administrativo e

financeiro, pautado na organização, que supera os conflitos e busca eliminar as relações competitivas,

corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e arraigado na racionalização da

burocracia que permeia as relações no interior dos espaços escolares, o que diminui os efeitos da

fragmentação da divisão do trabalho nas diferenças hierarquizadas dos poderes de decisão. Até porque,

significa resgatar e garantir nos espaços escolares, o lugar de debate, de espaço público e de diálogo

fundamentado na reflexão coletiva. Portanto, busca uma nova organização para que a escola constitua uma

ousadia para os educadores, pais, alunos e funcionários.

Portanto, Veiga e Carvalho (1994, p. 21) afirmam que “o grande desafio da escola, ao construir sua

autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de programas de “treinamento”. É ousar assumir

o papel predominante na formação dos profissionais”.

No domínio das bases teórico-metodológicas, indispensáveis à concretização das concepções assumidas
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coletivamente, as escolas devem ser alicerçadas nos pressupostos de uma teoria pedagógica crítica e viável,

que se configure da prática social e esteja com o compromisso voltado para solucionar os problemas

educação e do ensino de nossas escolas. Isso significa uma enorme mudança na própria postura da

administração escolar. Sendo assim, não compete somente à equipe gestora definir um modelo pronto e

acabado, mas sim estimular as inovações e garantir a coordenação das ações pedagógicas planejadas e

organizadas pela própria escola.

Se todos participam da tomada de decisões, deve-se ter claro e estabelecer as regras sobre como se dará os

caminhos para essa participação, como também, em que atividade cada segmento escolar poderá contribuir.

Segundo Padilha (2001, p. 74), sobre a atuação dos sujeitos,

a participação [...] pode dar-se na programação de atividades, na coordenação de

eventos intra e extra-escolares e no estudo da realidade. Eles devem vincular-se

principalmente aos diversos colegiados existentes na escola, com o que estarão até

mesmo consolidando a prática participativa. (PADILHA, p. 74).

O papel de cada segmento na prática do planejamento escolar deve ser garantido pelas articulações cabíveis

da motivação da equipe gestora e professores, pois o diretor nesta participação atua, e ao mesmo tempo em

que dirige a escola, aperfeiçoa as relações humanas da contribuição. Ou seja, preocupar-se também com a

gestão da participação. Nesta participação dos sujeitos, até a forma verticalizada, tradicionalmente

encontrada em algumas escolas da rede pública municipal de Rio Largo/AL, devem ser dissolvida para

oportunizar o entendimento de que todos têm capacidade participativa para prover as discussões e tomadas

de decisões.

Esses sujeitos podem contribuir de forma singular para que os órgãos colegiados tenham significado e

utilidade, pois o modo e maneira da condução desses mecanismos viabilizam melhorias para todos. Isso

porque, a participação pode ser contada com as contribuições de pais, alunos, professores, comunidade,

diretores, coordenadores e demais funcionários da escola.

O Direito à participação do aluno deve ser garantido, pois eles devem ser ouvidos em todos os assuntos que

lhes dizem respeito.

A comunidade, no aspecto de associação de bairro, as ONGs e as entidades comunitárias, também podem

contribuir com a participação e integração. Permitindo que as atividades curriculares e extracurriculares

possam ser desenvolvidas.

A equipe gestora, entendida aqui por diretores e coordenadores, é responsável por atrair os segmentos

escolares para desenvolver um trabalho coletivo que resulte numa motivação para a melhoria da qualidade do

ensino e aprendizagem nos espaços de trabalho desenvolvido na escola. Significa dizer que, a direção

necessita de estratégias a fim de prover condições favoráveis na participação de todos, contando com

diversas atividades de planejamento. E o coordenador, deve se articular para a melhor forma de cumprir

todas as ações decididas em coletivo, pois deste é cobrado mais, por sua função de diversos desdobramentos

e possibilidades de atuação. Tanto em planos de curso, de currículo quanto aos de ensino ou de aula. Dele se
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tem uma responsabilidade maior durante todo o processo, desde a fase de organização das reuniões de

planejamento das atividades pedagógicas das escolas até a execução, desenvolvimento e avaliação dos

resultados atingidos pela escola.

Por último dos professores, que em potencial são articuladores e estão comprometidos com as definições do

currículo, de curso, de ensino, e de aula. Eles devem estar integrados, pois estabelece uma conexão com os

demais segmentos escolares, o que facilitará seu trabalho e dará maior ânimo ao exercício de sua atividade

profissional e pedagógica.

Enfim, nesse sentido alicerça a autonomia escolar. Não podemos ser “dependentes” somente das secretarias

educacionais, ou outros meios que definem a política administrativa, pedagógica e financeira para a execução

das tarefas coletivas, pois a responsabilidade é de todos. E ainda, é desta forma que desenvolvemos nos

sujeitos inseridos em comunidade ou no âmbito escolar, a identidade da participação nas tomadas de decisão

e na cultura da organização escolar.

3 METODOLOGIA

A proposta de intervenção neste trabalho foi de natureza qualitativa e partiu de estudos bibliográficos e das

experiências vivenciadas na Coordenação de Gestão Democrática e Política Educacional em Rio Largo/AL,

assim, utilizou-se de visitas às escolas e orientações de candidaturas ao pleito eleitoral para a formação dos

Conselhos Escolares.

Embora a rede municipal de educação de Rio Largo/AL compreenda várias escolas, o universo de pesquisa do

presente projeto restringe-se intervenção de escolas que não tenham a atuação dos Conselhos Escolares e

que também atendam aos seguintes critérios: escolas com o maior número de alunos matriculados e a

presença de no mínimo duas modalidades de ensino, por exemplo, Educação de Jovens e Adultos e Ensino

Fundamental.

É a partir desse universo que esta intervenção busca compreender em que medida os órgãos colegiados

contribuem com o processo de democratização da gestão escolar e democrática nas escolas na rede pública

do município de Rio Largo/AL.

A opção pela análise documental, ainda que não suficiente para o alcance dos objetivos propostos, torna-se

indispensável para a compreensão das informações factuais, para a descrição de acontecimentos e para a

compreensão da base histórico-filosófica e estrutural do processo de democratização da gestão escolar, isto

porque, de acordo com Popkewitz (1997, p. 30) “o passado intromete-se no presente como fronteiras dentro

das quais ocorre a escolha e as possibilidades se tornam disponíveis”. As fontes documentais a serem

utilizadas na presente intervenção são: os relatórios e atas dos Conselhos Escolares enviados a Secretaria

Municipal de Educação, no Departamento de Gestão Democrática e Política Educacional; o Projeto Político

Pedagógico e os regimentos das escolas.

Uma vez que muitos aspectos da intervenção não puderam ser esclarecidos apenas com a análise

documental, buscou-se fortalecer esses pontos através da técnica de observação, a qual se configura como

um ótimo recurso para a compreensão das contradições e sutilezas presentes na distância entre o discurso
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oficial e a realidade apresentada nas escolas.

Para a análise do corpus oriundo da pesquisa empírica, a perspectiva da abordagem metodológica adotada

pautar-se-á, na Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1988). Os estudos sobre a Análise de Conteúdo

ganham destaque na década de 70, quando os trabalhos produzidos apresentavam a classificação de

determinados texto em categorias de análise pré-estabelecidas. A Análise de Conteúdo é uma técnica muito

utilizada para a análise de dados que sejam frutos de um “corpus” que tenha o conteúdo da comunicação

como base. Segundo Bardin (1988, p. 31: “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das

comunicações”. Seu objetivo central é produzir inferências sobre os elementos constituintes do processo de

comunicação. De acordo com as próprias palavras de Bardin (1988, p. 44), “visa o conhecimento de variáveis

de ordem psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo de dedução com base em

indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares.”

A ação de inferir pressupõe comparação de realidades, indo além da identificação do conteúdo expresso no

discurso, a partir de uma informação puramente descritiva, ela busca justamente as relações desse conteúdo

com outros elementos do discurso, quer sejam eles expressos ou latentes. O explícito é o ponto de partida,

entretanto, a análise e a interpretação da contextualização, do pano de fundo do plano discursivo é que

possibilita a generalização e garante a relevância científica e social da pesquisa. “Por trás do discurso

aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um sentido que convém desvendar.” (BARDIN,

1988. p.14)

Partindo desses passos metodológicos, o referido projeto de intervenção pode contribuir e desvelar sobre a

realidade educacional no Estado de Alagoas, pois ainda na trajetória do PIBIC/UFAL/CNPq, mesmo que

inicialmente, não se oportunizou um aprofundamento mais criterioso sobre a gestão escolar e democrática na

atuação dos órgãos colegiados. Acredito que a realização desta proposta contribuiu para fortalecer a melhoria

da participação na qualidade educacional das escolas de Rio Largo/AL.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que a garantia dos processos instituídos pelos órgãos colegiados para a implantação da gestão

democrática, por meio da implantação do mecanismo de participação na elaboração do regimento escolar,

que é um documento contendo conjunto de regras que definem a organização administrativa, didática,

pedagógica e disciplinar das instituições, estabeleceu normas que foram seguidas para melhorar o andamento

do serviço público municipal em Rio Largo/AL, como por exemplo, os direitos e deveres de todos que

convivem no ambiente escolar. Além de, definir os objetivos da escola, os níveis de ensino que oferece e

como ela operará. Dividindo assim, as responsabilidades e atribuições de cada pessoa (da limpeza, da

segurança, da merenda, dos alunos, dos professores, das coordenações, da direção e da comunidade no

entorno escolar), evitando assim, que tudo fique centrado somente ao cargo de diretores escolares.

Contudo, que cada um cumpra com o que se deve fazer e como deve fazer. Só assim teremos uma escola

democrática e com decisões vinda das participações de todos.

O trabalho proporcionou aos sujeitos envolvidos com a escola a identificação das concepções da direção e das
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funções dos conselheiros acerca dos conceitos de participação e gestão democrática, pois toda instituição

pode assumir o conjunto de normas e regras que regulem a suas propostas explicitadas em uma Lei municipal

que deve está disponível para a consulta de toda a comunidade escolar e do seu entrono.

Conquistou-se fazer maneiras de como os diversos sujeitos da comunidade escolar pudessem perceber as

ações dos órgãos colegiados, como implicações participativas na gestão da escola, e fez ainda, estar de

acordo com uma proposta de gestão democrática, que possibilitou a boa qualidade do ensino, fortalecendo a

autonomia pedagógica e valorizando a participação da comunidade escolar que está representada através dos

Conselhos Escolares.

Portanto, a democracia escolar deve preocupar-se com a convivência e o diálogo entre sujeitos que pensam

de formas diferentes e querem coisas distintas, de maneira que o aprendizado torne-se necessário a

capacidade de discutir, de elaborar e planejar regras coletivamente, assim como a superação dos limites e

das divergências. Contribuindo dessa forma, para melhoria na construção de projetos comuns, certamente em

coletivo, e os avanços serão mais significativos. Sendo assim, para a escola pública, tais reflexões

representam uma oportunidade para reconhecer que as mudanças necessárias no sistema educacional são

urgentes e demandam esforço coletivo de todos que fazem educação (profissionais, governos e sindicatos),

assim como da sociedade como um todo.
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