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RESUMO

Ao buscar informações de como se deu o processo de democratização do ensino brasileiro fizemos uma breve
análise do período pós-ditadura militar, uma vez que se percebe que as lutas advindas do processo de
redemocratização política do Brasil refletem diretamente na implementação da gestão democrática nas
escolas públicas do país. Esse estudo tem como objetivo analisar como se deu a implantação do processo
democrático nas escolas públicas do município de Arapiraca a partir das eleições diretas. A abordagem é de
cunho qualitativo e a coleta de dados foi feita através de entrevista semiestruturada aplicada em quatro
escolas do município de Arapiraca-AL, sendo participantes três diretoras, uma vice-diretora e uma professora.
Os resultados apontam que Arapiraca vem evoluindo seu processo de democratização, apesar é claro da
resistência de alguns membros dos segmentos da escola.

Palavras-chave: Democratização; gestão escolar; eleições diretas.

ABSTRACT

ABSTRACT: When seeking information on how the process of democratization of Brazilian education
happened, we made a brief analysis of the post-military dictatorship period, once we realize that the resulting
political struggles, from the political democratization process in Brazil, were directly reflected in the
implementation of democratic management in public schools in the country. This study aims to analyze how
the implementation of the democratic process in the public schools of the city of Arapiraca happened from the
direct elections. The research approach is a qualitative study and the data collection was done through
semi-structured interviews applied in four schools in the town of Arapiraca-AL, in which three directors, one
vice principal and a teacher were the participants. The results indicate that the process of democratization in
Arapiraca has been evolving though, of course, the resistance of some members of the segments of the
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school.
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INTRODUÇÃO

O processo de redemocratização do Brasil após a ditadura militar foi um divisor de águas no cenário nacional.
A partir desse momento o Brasil inicia o processo de adaptação e quebra de imposições implantadas pelo
período ditatorial. No campo educacional a implantação da gestão democrática passa a ser uma das medidas
no sentido de se desenvolver uma educação de forma a atender as peculiaridades de cada comunidade.

O presente trabalho visa analisar a trajetória de democratização para escolha de gestores em escolas da rede
pública de ensino no período pós-ditadura militar no estado de Alagoas, tendo como campo de estudo a
cidade de Arapiraca, interior Alagoano. Para entendermos melhor o processo de democratização do ensino,
analisaremos em nível de país o que estabelece a Constituição Federal (CF) de 1988, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 e ainda a Lei Orgânica do Município de Arapiraca.

A pesquisa é de natureza qualitativa, utilizando para coleta de dados entrevista com questionário
semiestruturada, aplicada em quatro escolas da rede municipal de Arapiraca, tendo como participantes três
diretoras, uma vice-diretora e uma professora. Para a fundamentação teórica utilizamos as contribuições dos
seguintes autores: Paro (2001), Horo (1994), Betlinski (2013), Lück (2000), entre outros.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 em seu art.3º, inciso VIII, assegura “a
gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”, não
diferente a lei Orgânica do Município de Arapiraca que estabelece em âmbito municipal a democratização do
ensino, como forma de possibilitar as escolas da rede municipal autonomia e emancipação nas tomadas de
decisões peculiares de cada comunidade.

Buscaremos através de pesquisas, analisar se o que está disposto nos documentos oficiais estará de fato se
concretizando nas ações da comunidade escolar do Município estudado. Para melhor entendimento deste
artigo, no primeiro momento faremos um estudo sobre o processo de democratização educacional no Brasil
pós-ditadura militar; em seguida, faremos uma análise de como se deu o processo de democratização do
ensino em Arapiraca, e, posteriormente, traremos relato das gestoras e professora entrevistadas, onde nos
sinaliza a real situação do processo democrático no município.

1. A Institucionalização da Gestão Democrática Educacional no Brasil pós Ditadura Militar

Após o período de ditadura militar, o Brasil institui uma nova Constituição Federal (CF) a de1988 vigente até
os dias atuais. A nova constituição assegura no seu artigo 206, inciso VI a inclusão da “gestão democrática do
ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). Respaldada pela Constituição Federal o processo de eleição
para diretores escolares passa a ser aplicado em alguns estados, ainda no ano de 1989, conforme mostra o
autor.

Em 1989, vários estados inscrevem em suas constituições a obrigatoriedade da
eleição como critério de escolha dos diretores nas escolas públicas. Entretanto, já no
final da década de 1980 e início da de 1990, verifica-se certo refluxo das eleições em
alguns Estados, produto da ação de governos pouco comprometidos com a
democracia […] (PARO, 2001, p.64).
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Após a implantação da eleição para a escolha de diretores das escolas da rede pública de ensino na década de
80, os governantes passam a ver o processo como um risco a seus interesses e retroage o processo de
implantação de gestão democrática dos respectivos municípios, voltando a aplicar a indicação política como
forma de escolha dos dirigentes escolares, visando com isso atender a seus próprios interesses e a
manipulação da comunidade.

Diante da história de democratização do ensino brasileiro percebem-se avanços e retrocessos na aplicação de
eleição para diretores da rede pública de ensino, vemos que apesar da Constituição Federal (CF), colocar a
gestão democrática como dispositivo legal, ela não amarra de fato a aplicação da lei, tornando a prática da
mesma subjetiva, permitindo que os governantes apliquem-nas conforme seus interesses.

Para regularizar e estabelecer diretrizes no processo educacional brasileiro, no ano de 1996 é sancionada a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, que vem para reafirmar a
implantação da gestão democrática nas escolas da rede pública de ensino, em seus artigos 14 e 15, assim
dispostos: “Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação
básica de acordo com as suas peculiaridades” (BRASIL, 1996). Conforme o disposto, o processo para eleição
de gestores das escolas públicas oficiais se dará de forma democrática com a participação de todos os
envolvidos no âmbito escolar, professor, aluno, família e demais funcionários da escola, no entanto, a lei não
estabelece como deve ser o processo de eleição, deixando a critério das secretarias de educação o tipo de
processo seletivo a ser utilizado.

A democratização do ensino posta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional visa à melhoria da
qualidade de ensino das escolas públicas, uma vez que a educação passaria a ser responsabilidade de todos
os membros constituintes da comunidade escolar, levando-os a terem a possibilidade de fiscalizar e cobrar
melhorias nas tomadas de decisões e ainda permitir a toda comunidade de pais, educandos, docentes e
funcionários a oportunidade de optar por gestores comprometidos com os rumos da escola e o atendimento
de suas deficiências sem a interferência do governo.

Os Estados da Federação Brasileira aderiram ao processo de eleição para gestor escolar, mas o fato da
Constituição Federal (CF) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) deixarem a critério de
cada estado a aplicação do processo, alguns optaram por não aderi-lo.

Um dos principais argumentos para a implantação das eleições de diretores
fundamenta-se da crença na capacidade do sistema eletivo de neutralizar as práticas
tradicionalistas calcadas no clientelismo e no favorecimento pessoal, que inibem as
posturas universalistas reforçadoras da cidadania (PARO, 2001, p.64 – 65).

Dentro dessa realidade, tornar democrática a escolha de diretores da rede pública oficial de ensino trata-se de
uma medida complexa perante os municípios, uma vez que para os interesses políticos, a democratização do
sistema de ensino é um risco as suas conveniências, fato que traz para a educação pública uma característica
de atraso onde os rumos são traçados dentro dos interesses político-partidários e não com o cumprimento de
se estabelecer uma educação de qualidade para a comunidade atendida por estas.

Em nível de país os embates vividos para a efetiva implantação do processo eletivo nas escolas públicas
perpassam desde o período militar até os dias atuais, sendo ainda uma problemática persistente em uma boa
parte dos municípios brasileiros. Tendo como foco de estudo o município de Arapiraca-AL, voltamos nossos
olhos para a implantação da democratização do ensino em nível de Estado e município.

Alagoas aderiu ao processo de democratização através de eleições diretas para diretores das escolas da rede
pública estadual de ensino em 1999, no governo de Ronaldo Lessa e a implantação desta levou a momentos
de muitas discussões políticas e resistência de políticos da época. Apesar dos embates vividos para efetivação
da implantação do processo democrático nas escolas do estado, o projeto de lei foi implantado e teve
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continuidade estando em vigor até os dias atuais e com processos eletivos periódicos com mandatos de 2
(dois) anos.

O fato da implantação do processo eletivo ter sido efetivado nos leva a entender que avanços foram
conquistados, e de fato foram, no entanto, é importante saber se de fato o mesmo está atendendo aos
princípios democráticos de eleições diretas, no sentido da participação ativa da comunidade escolar em todo o
seu desenvolvimento Para Betlinski (2013, p.80) “O tipo de participação que limita os direitos à
autodeterminação apenas para as esferas do governo reduz a democracia ao voto ocasional e periódico,
pouco contribuindo para a melhoria da qualidade de vida […]”. O autor coloca que o processo democrático vai
além da votação pontual existente em cada ciclo eletivo, em se tratando da democratização da escolha de
gestores escolares, isso vai além.

Em nível de Rede Estadual de Ensino a democratização houve de forma satisfatória no sentido de sua
implantação e prosseguimento sem que o mesmo fosse fragmentado ou houvesse qualquer tipo de
interrupção.

Em se tratado dos municípios que compõem o estado de Alagoas, a adesão das prefeituras é bem tímida, uma
vez que dos 102 municípios que compõem o Estado apenas 3 (três) aderiram ao sistema democrático nas
redes municipais de ensino, sendo eles: o município de Maceió (capital do estado), o qual já tinha aderido ao
processo democrático no ano de 1993, quando o Sr. Ronaldo Augusto Lessa Santos assumia o cargo de
prefeito do município, sendo esse o mesmo que anos mais tarde, enquanto Governador do estado, implanta a
democratização da escolha de gestor escolar na rede Estadual de ensino. Após a implantação do processo
democrático a nível de estado no ano de 1997, os municípios de Delmiro Gouveia e Arapiraca aderem a
democratização na escolha de gestores escolares, anos depois.

Uma consciência política mais desenvolvida e voltada para os interesses de todos na
escola, sem restringir-se ao corporativismo estreito ou às imposições muitas vezes
antieducativas do Estado, só poderá desenvolver-se num ambiente escolar em que
todos possam conviver como sujeitos, com direitos e deveres percebidos a partir da
discussão aberta de todas as questões que afetam a vida de todos na escola (PARO,
2001, p. 75).

Para o autor o ambiente escolar só poderá atender a comunidade a partir do momento que a escola seja
discutida com todos os que a ela pertencem, possibilitando assim uma visão macro dos problemas e soluções
a serem resolvidos. Visto que as possibilidades de modificações e a contribuição que o processo democrático
na escolha de diretores pode possibilitar ao município de Arapiraca nos aprofundaremos no estudo deste.

1. O Processo de democratização e seus desafios na escolha de gestores da rede municipal de
Arapiraca-Al, avanços e limites da prática.

Em Arapiraca, a implementação de eleições para diretores da rede municipal de ensino iniciou-se no ano de
2003, onde foi aderido ao sistema de eleições diretas, modelo pelo qual a comunidade escolar participa
efetivamente do processo eletivo dos possíveis gestores, possibilitando à comunidade escolar a oportunidade
de analisar as propostas dos candidatos e escolher quem de fato merece ser representante da referida
instituição de ensino. “Um projeto democrático não pode considerar os interesses particulares de um
determinado grupo, deve incorporar, sim, uma visão de mundo que tenha como horizonte o outro e o
universal” (BETLINSKI, 2003, p.45).

A possibilidade da implantação de eleições para diretor das escolas municipais de Arapiraca foi marcada por
acirrados embates políticos, fato que rendeu falta de coerência e prática diante do que assegurava a Lei
Orgânica do Município de Arapiraca que em seu artigo 161, inciso VI, assegura a “garantia da gestão
democrática do ensino público municipal […]” (ARAPIRACA, 1990).
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Diante da seguridade de democratização escolar existente em todos os meios legais, Constituição federal
(CF), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e em nível de município, a Lei Orgânica da
cidade de Arapiraca, a Secretaria Municipal de Educação lança a lei Nº 2.303/2003, a qual vem para ditar e
estabelecer regras para a implantação do processo democrático das escolas do município.

Coloca-se então em execução em 2003, no governo da então prefeita Célia Rocha, a implantação da Lei Nº
2.303/2003 que estabelece em seu art. 2º “que A Gestão Democrática tem por objetivo, entre outros já
institucionalizados, garantir a forma de livre escolha, através de eleições diretas, de todos os Diretores e
Vice-diretores, das Escolas da Rede Municipal com mais de 8 (oito) turmas” (ARAPIRACA, 2003). Apesar da
democratização do ensino trazer consigo a possibilidade de melhoras para as escolas do município, uma vez
que se tem a possibilidade de inibir a prática clientelista e os interesses políticos dentro dos muros escolares,
possibilitando uma visão pedagógica realmente voltada para os problemas da escola e a melhora da qualidade
do serviço prestado a comunidade, infelizmente não foi isso que aconteceu no primeiro momento.

Democratizar a escolha de diretores escolares vai além da implantação de leis. Para o estabelecimento da
mesma é necessário que se tenha uma conscientização geral da comunidade e a grande problemática da
efetivação desta no município de Arapiraca foi justamente o “amadurecimento” de todos os envolvidos no
sucesso da democratização escolar em seu primeiro momento. Não obstante, é necessário ressaltar em
especial a postura dos políticos que viam aquele momento como uma ameaça aos seus interesses pessoais,
se utilizando de acordos politiqueiros e perseguições às comunidades. Fato que aconteceu em algumas das
comunidades escolares, sendo considerados fatos isolados e característicos de poucas comunidades, não
decorrente em sua maioria.

[…] a incipiente prática política introduzida pelas eleições de diretores não tem sido
capaz de eliminar por completo essas expectativas e comportamentos clientelistas
não pode levar a que se imputem às eleições as causas desses males que nada mais
são, na verdade, do que remanescentes de uma cultura tradicionalista que só a
prática da democracia e o exercício autônomo da cidadania poderão superar (PARO,
2001, p.66).

Apesar dos entraves no seu primeiro momento e a cultura tradicionalista existente no período de sua
implantação, a lei se estabeleceu e vigorou sendo aplicada progressivamente nas escolas que compõem a
rede municipal de ensino. Com a pesquisa de campo feita em algumas escolas, foi possível analisar que a
principal problemática encontrada após a aplicação da lei por parte dos gestores e componentes da escola foi
a conscientização da comunidade, uma vez que segundo relato de alguns gestores havia falta de
entendimento do processo por alguns a que a ele pertencia.

Todo o processo de mudança leva à divergências, não obstante, no âmbito educacional não foi diferente, a
implantação de novas regras e procedimentos levou a alguns desencontros no processo. Houve naquele
momento um sentimento de pertencimento por parte de gestores que exerciam a função por indicação, onde
os mesmos se sentiam donos das escolas, então este momento rendeu grandes disputas dentro dos
estabelecimentos.

[…] a eleição de diretores, ao supor um processo de discussão e de exame crítico da
realidade e dos interesses em jogo, está fazendo vir à tona conflitos que
permaneciam latentes e que só se resolverão de modo positivo pelo exercício do
diálogo e da democracia (PARO, 2001, p.73).

Segundo o autor o processo democrático possibilita a discussão de questões que até então não era possível
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questionar, fato que leva os gestores tradicionais, quem assume a função sem qualquer mérito, pelo simples
fato de ser confortável aquela posição dentro da escola ou até mesmo para atender a favores políticos, a
temerem o processo democrático nas escolas.

No seguimento professor, as disputas existentes no período eletivo levavam a situações de conflitos que por
vezes, perduravam para além deste, fato que em alguns momentos faziam com que o andamento da escola
ficasse comprometido, por motivos estritamente pessoais. Entretanto, esse tipo de comportamento foi sentido
em algumas escolas da região, não sendo uma prática existente em sua maioria, fato que resultou numa
adaptação considerada rápida, em algumas comunidades, no entanto, a postura autocrata de muitos
professores não se tornou extinta em algumas comunidades.

No seguimento pais de alunos, em algumas comunidades, a participação destes foi e ainda é a grande
problemática, uma vez que a lei 2.303 em seu parágrafo único estabelece.

A comunidade escolar de que trata o caput deste artigo, é compreendida por todos
os alunos com idade a partir de 14 (quatorze) anos, regulamente matriculados, os
pais, mães ou responsáveis pelos alunos, os professores e todos os funcionários
lotados na escola (ARAPIRACA 2003).

A lei contempla todas as categorias que compõem a escola, porém o seguimento pais de alunos, no início de
sua implantação, pouco se envolveu no processo eletivo, fato ainda decorrente nos dias atuais. Quando se
fala em democracia, muitos dos pais entendem esse momento como sendo um momento pontual em que só é
atribuído o voto a determinado candidato, não vendo o processo comum onde todos os segmentos têm que
caminhar juntos em busca de soluções de problemas cotidianos da escola, se fazendo presente no ambiente
escolar de seus filhos, participando das tomadas de decisões. “Uma importante característica das eleições é
que, como todo processo de democracia, a participação e o envolvimento das pessoas como sujeitos na
condução das ações é apenas uma possibilidade, não uma garantia” (PARO, 2001, p.67).

Apesar da resistência e problemas encontrados na adaptação dos sujeitos do processo ao sistema eletivo de
escolha direta para gestores escolares, a comunidade vem se adaptando e entendendo a importância do
envolvimento com este para uma educação melhor, apesar de ainda se ter um árduo caminho a ser
percorrido no sentido da conscientização dos indivíduos.

No que se diz respeito à aplicação da lei nº 2.303/2003 que continha apenas 5 artigos, até o ano de 2014, a
lei passou por três reformulações, a lei nº 2.307 de 2005 que sofre pequenas alterações e a lei nº 2.739 de
2011 que passa a conter 36 artigos. A lei de gestão democrática passou por várias modificações e vem tendo
uma grande aceitação no decorrer dos anos e toda a comunidade começou a perceber melhoras em algumas
escolas da rede municipal.

Contudo, no ano de 2013, com a reeleição da Prefeita Célia Rocha, a qual aplicou no seu segundo mandato
em 2003 as eleições diretas para gestor escolar, com a sua volta apresenta propostas divergentes das que
tinham sido implantadas no seu mandato anterior. É cogitado nesse momento e até discutido na câmera de
vereadores o retrocesso do processo de escolha dos gestores escolares, que deixaria mais uma vez de ser
através de eleições diretas passando a ser por indicação do conselho, ou seja, eleição de caráter indireto.

[…] em alguns sistemas continuaram a existir brechas para a penetração da
influência do agente político na nomeação do diretor; por outro, as práticas
clientelistas passaram a fazer parte também do interior da própria escola, quer no
processo de eleição do diretor, quer durante o exercício de seu mandato.

Certa permanência da influência político-partidária verificou-se especialmente nos
sistemas em que a eleição se deu por lista tríplice com a escolha definitiva de um dos
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três nomes ficando por conta do poder executivo (PARO, 2001, p.65)

Para o autor a lista tríplice é uma forma de manipular o processo eletivo a favor dos interesses
político-partidários, uma vez que a escolha do gestor é feita pelo poder executivo. Para o município de
Arapiraca, optar por esse método de eleição seria uma regressão a um sistema primário. Após todas as
discussões em torno do método ao qual seria aderido para a escolha de gestor escolar, o poder legislativo
sanciona a lei 3.005/2014, que modifica alguns incisos da lei anterior e dispõe da gestão democrática, como
processo eletivo de caráter direto, onde toda a comunidade faz a escolha dos gestores, conforme assegura a
lei 2.739/2011 em seu art. 1º.

A Gestão Democrática da Educação Pública Municipal está associada ao
estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que
desencadeiam a participação social, mobilizando meios e procedimentos para atingir
os objetivos da instituição educacional, complementando os aspectos pedagógicos,
técnicos – administrativos e gerenciais do processo escolar (ARAPIRACA, 2011).

A possibilidade de ser aplicada a lista tríplice foi vetada, fato positivo para as escolas da rede pública
municipal de Arapiraca que apesar de ter a implantação da eleição direta para gestores ainda tem um grande
caminho a percorrer em busca de quebrar os paradigmas de autoritarismo existentes em algumas escolas por
parte dos gestores e a omissão de muitos pais a sua responsabilidade social para com a escola.

Para melhor conhecer a realidade de como se procede ao processo eletivo dos gestores das escolas
municipais de Arapiraca, investigamos quatro escolas e através de entrevistas semiestruturadas, feitas com
professores e atuais gestores, obtivemos de uma escola informações que não houve problemas, pois a
comunidade já esperava pela implantação de eleições diretas e já clamavam por isso, diferente desta
realidade, obtivemos a seguinte resposta de outra escola:

Houve problemas em todos os segmentos da escola, os professores viam aquele
momento como uma ameaça a seu interesse. Na primeira eleição houve duas
chapas, foi um momento muito complicado para a escola. No segmento pais de
alunos foi e ainda está sendo a grande dificuldade, o nosso bairro é muito carente e
os pais trabalham em firmas de fumo, catando latinhas, eles não têm tempo de vir à
escola, são muito ausentes na vida escolar dos filhos. Na primeira eleição, já perto
de terminar o dia, tivemos que sair de casa em casa e trazê-los para a escola para
que o processo eleitoral validasse, quase não conseguimos obter o número de
eleitores necessário. (MARIA, 2014)

Esse depoimento só vem ratificar o que o senso comum já falava, pois o despreparo político e a cultura
implantada na região não poderiam ser diferentes quanto ao comportamento das pessoas, seja pela
ignorância quanto as vantagens de se ter uma eleição direta, seja pela falta de compromisso ético de alguns
profissionais da educação que, só conseguem enxergar as vantagens que podem tirar em ano eleitoral.

A eleição direta para diretor é um dos princípios da gestão democrática, entretanto, se os indivíduos
envolvidos no processo não participam ativamente desse momento a democratização não se estabelecerá de
fato. “A gestão democrática na educação inclui, necessariamente, a participação da comunidade no processo
educacional, sem o que seria muito mais um arranjo interno dos componentes da escola […]” (HORO, 1994,
p. 120).

A grande problemática na implantação do processo democrático nas escolas advém da falta de
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conscientização do povo e para que se possa obter uma grande participação de todos que compõem a
sociedade escola é necessário que se desenvolva formas de trazer as famílias para a escola. Ao perguntarmos
se houve alguma mudança cultural no comportamento das pessoas, duas das entrevistadas falaram que sim,
segundo Joelma (2013) “hoje os pais se envolvem mais nos problemas da vida escolar dos filhos e da escola
como um todo, acho que isso se deu a partir do momento que começamos a conscientizá-los da importância
de tê-los aqui”. Em outra escola, a diretora descreve da seguinte forma. “Eles não participam, até mesmo
quando precisamos encaminhar os alunos para órgãos que dão assistência a crianças com deficiência os pais
se negam a vir e não aceitam que o filho tenha aquele problema” (MARIA, 2014).

A criação de ambientes participativos é, pois, uma condição básica da gestão
democrática. Deles faz parte a criação de uma visão de conjunto da escola e de sua
responsabilidade social; o estabelecimento de associações internas e externas; a
valorização e maximização de aptidões […] (LÜCK, 2000, p. 27)

Sem dúvida o ambiente participativo é primordial, pois através desse a escola exercerá o seu real papel
social, no entanto, o que vemos na prática é que essa participação tão almejada não é interessante a muitos
pais que não entendem a importância deste diálogo.

A sociedade como um todo traz para si situações e problemas divergentes. As escolas da rede pública de
Arapiraca encontram em cada comunidade com problemas específicos e pontuais pertencentes a pessoas das
mais variadas culturas, nesse sentido o processo de democratização não poderia se dar de forma uniforme em
todas as comunidades.

Dentre as entrevistas feitas uma das questões que nos chamou a atenção foi o fato de que apesar das
dificuldades enfrentadas por alguns gestores com a comunidade, quando perguntados se os mesmos
mudariam tal processo por qualquer outro a exemplo a listra tríplice, eleições indiretas ou indicação da
secretaria de educação os mesmos não hesitavam em responderem que não, até mesmo na comunidade que
aparentemente enfrenta dificuldade com a implantação da gestão democrática, a gestora diz que:

Apesar dos problemas, a escola vem conseguindo aos poucos trazer a comunidade
para a escola, a escola está mais acessível a comunidade, apesar da burocratização a
escola está ganhando de certa forma autonomia e sendo discutida e revista e isso faz
com que os gestores se preocupem e realmente trabalhem em função qualidade
pedagógica, pelo menos a nível de professor a melhora foi nitidamente percebida e o
mesmo hoje tem outra postura frente a sistema democrático da escola.(MARIA,
2014)

Em análise à fala da entrevistada é possível notar que para muitos o processo democrático ainda é a melhor
forma de se pensar a escolha do gestor escolar, uma vez que segundo ela “os gestores se preocupam
realmente com a qualidade pedagógica”, ou seja, o fato de se estar em constante avaliação correndo o risco
de não poder ser reeleito pela comunidade os leva a se engajar de fato no desenvolvimento da escola, além
de não ser o gestor apenas que tomará as decisões, mas sim todo o seguimento escolar.

Considerações finais

A pesquisa nos mostra que apesar de se pensar num processo educativo democrático, o estabelecimento de
leis por si só não dá conta da efetiva implantação desta, uma vez que as leis estabelecidas tornam
facultativas a sua implantação, motivo que leva a aplicação da mesma a momentos de grandes desencontros
e resistência política na aprovação da democratização do ensino nos entes federados.
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A implantação da gestão democrática na cidade de Arapiraca passou e ainda passa por muitos desencontros
na sua aplicação, desde o momento de aprovação da lei pelo poder executivo até a conscientização da
importância de participação da comunidade escolar no processo democrático. Embora os avanços estejam
ocorrendo de forma ainda lenta em algumas comunidades, de modo geral apresenta um clima de satisfação
na implantação deste processo, demonstra que ainda é a melhor opção, pois como nos mostra Paro (2001, p.
72) “A grande participação das pessoas nas eleições ganha significado especial quando associada à opinião
daqueles que estiveram envolvidos no processo”.

A pesquisa nos mostra que ainda temos muitos desafios a resolver e que o processo de democratização
precisa ser melhor compreendido pelos segmentos que compõem as instituições de ensino, mas percebe-se
também que a comunidade aos poucos está se conscientizando do seu papel, prova disso foi à mobilização
dos trabalhadores da educação, no sentido de impedir o retrocesso do processo de escolha dos diretores das
escolas, quando da tentativa da prefeitura em impor que a escolha dos diretores se dessem pela eleição
apenas dos membros de conselhos escolares, ou seja, os conselheiros que representam os seguimentos da
escola, iria eleger o diretor, em detrimento da participação, com o voto, de toda a comunidade escolar. Tal
proposta foi repudiada pelos trabalhadores da educação, conseguindo assim, manter o formato atual de
eleição direta onde todos os seguimentos da escola são eleitores.

Diante do observado, podemos dizer que Arapiraca, apesar das dificuldades que ainda enfrenta, tem
desenvolvido um processo de gestão democrático, não apenas pela eleição direta que se caracteriza como um
dos princípios da gestão democrática, mas, principalmente, pela descentralização das ações que tem
permeado o trabalho das escolas.
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