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RESUMO

Este artigo apresenta um breve relato sobre a implantação e o fim da gestão democrática na rede municipal
de ensino de Santa Luzia do Itanhi, Sergipe. A gestão participativa sempre foi um anseio de toda comunidade
escolar. Parte-se dos aspectos legais sobre gestão democrática. Apresenta-se um resumo sobre o
funcionamento da gestão compartilhada no município e os motivos que levaram ao decreto do fim deste
modelo de gestão na educação luziense. Apresenta-se também a reação dos segmentos da escola diante da
retirada de uma importante conquista. A metodologia empregada neste artigo foi por meio de pesquisa de
campo com entrevistas, documentos e materiais bibliográficos. Esta pesquisa contribui de forma significativa
para entender as proximidades e/ou as distâncias da lei à prática.
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ABSTRACT

This research presents a brief report about the implementation and the end of democratic management in the
municipal schools of Santa Luzia do Itanhi, Sergipe. Participatory management has always been a desire of
every school community. It starts talking about the current legal aspects of democratic management. It
presents an overview of the operation of shared management in the municipality and the reasons that led to
the end of this management model in luziense education. It also shows the reaction of the segments of the
school on the cancellation of an important achievement. The methodology used in this article was through
field research with interviews, documents and bibliographic materials. This research contributes significantly
to understanding the proximities and / or distances of law to practice.

Keywords: Participatory Management. School Community. Santa Luzia do Itanhi.

1 INTRODUÇÃO
Esse trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do sistema municipal de educação que tem por
objetivo compreender os motivos que levaram o gestor do executivo municipal a criar o um projeto de Lei que
acabou com a gestão democrática no Município de Santa Luzia do Itanhi, e analisar quais as reações da classe
docente e dos demais segmentos que fazem parte da escola, uma vez que a gestão participativa sempre foi
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um anseio de toda comunidade escolar.
A Constituição Federal de 1988 no artigo 206 e a LDB 9394/96 nos artigos 3º e 14 tratam da gestão
compartilhada.
A gestão compartilhada garantida em lei permite democratizar a gestão educacional proporcionando agilidade
e autonomia no processo de elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico (PPP) de acordo com a
realidade e as necessidades do estabelecimento de ensino e assegura a participação de pais, alunos,
professores e funcionários nas decisões educacionais da escola, com foco nas dimensões administrativa,
financeira e pedagógica, uma conquista gradativa de uma autonomia construída com base na coletividade.
Abrir mão da prática de indicar o gestor de uma unidade de ensino é algo que nem todos os administradores
conseguem, pois dividir o poder não é uma tarefa fácil. Poucos são capazes desta ação. Em Sergipe, de 75
municípios, apenas quatro até o ano de 2013 tinham aderido ao processo de gestão compartilhada. Por este
viés, é muito difícil haver mudança imediata de uma concepção enraizada em décadas de história.
Em 2006 a gestão democrática foi implantada no município de Santa Luzia do Itanhi. Por ser algo novo alguns
segmentos demonstraram pouca compreensão e comprometimento sobre o que era viver em um ambiente
democrático e de que forma essa democracia ajudava os sujeitos na construção de uma sociedade
democrática. Mas em dezembro de 2013, o atual gestor municipal mandou para o poder legislativo o projeto
de nº 31/2013 que acabou com a gestão participativa nos estabelecimentos de ensino de toda rede municipal
de educação.
Frente às questões explícitas, surge a necessidade de investigar os motivos que levaram a atual
administração retirar uma conquista tão importante como a gestão democrática na escola. Como os
educadores e gestores viram essa decisão sobre o fim da gestão democrática no município?
Quais as razões que levaram o gestor a eliminar a gestão compartilhada?
Quais as manifestações dos docentes e diretores sobre o fim da gestão democrática?
De que forma a comunidade recebeu e enfrentou esta decisão?

De início, algumas hipóteses respondem às questões. Um gestor acostumado a ditar as regras não suportaria
ver as escolas caminharem e tomarem decisões sem a sua interferência. A solução para essa situação seria a
revogação do direito garantido em Lei. O fim da gestão democrática pode ser vista como uma afronta à
comunidade escolar, à Lei de Diretrizes da Educação Nacional e à Constituição Federal. Tudo isso podem
responder às indagações.
Para obter as respostas foram feitas leituras sobre gestão democrática, análise de documentos produzidos
pela Secretaria Municipal de Educação e autores como Wendel Freire, Heloisa Lück, Dermeval Saviani, Ângela
Antunes, Luiz Fernandes Dourado e Denair Leal da Hora foram fundamentais nesta pesquisa.
Por tratar-se de uma pesquisa de campo sobre gestão democrática em Santa Luzia do Itanhi, foram
entrevistadas pessoas com envolvimento na educação luziense como um ex-secretário de educação do
município, a atual secretária de educação, uma ex-coordenadora da gestão democrática no município,
diretores escolares, pedagogos e professores foram entrevistados sobre o fim da gestão compartilhada nas
escolas.
A análise dos dados pesquisados e os resultados são de grande relevância e permite refletir sobre a teoria e a
prática no âmbito da gestão compartilhada. A lei garante, mas a garantia precisa ser consolidada nas ações.

2 REVISÃO DE LITERATURA
A luta por gestão democrática na educação brasileira de acordo com alguns estudiosos do tema teve maior
expressão entre as décadas de 80 e 90 com o advento da Constituição Federal em 1988 seguido da LDB em
1996, deixando transparecer para os educadores a possibilidade de autonomia. Através de base legal, a
educação inicia um longo percurso visando à concretização do que estava previsto em Lei.
Neste aspecto faz-se necessário compreender a origem da palavra gestão que surgiu do latim gero, gessi,
gestum, gerere, cujo significado é conduzir sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer e gerar. Nesse
contexto, gestão é uma nova maneira de administrar uma realidade, pois explicita a ideia de comunicação
sobre a ótica do envolvimento coletivo, por meio da discussão e do diálogo.

O termo “gestão democrática e educação” nos remetem imediatamente à idéia de estudos relacionados à
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administração escolar ou a como administrar uma escola de forma democrática. É com base nestes princípios
que deve ser desenvolvida a concepção do gestor escolar que há a necessidade do diretor da escola se
apropriar de informação para que este possa contribuir na construção de seres pensantes. (FREIRE, 2009, p.
34)

O princípio da gestão democrática da escola pública não deve ser entendido como uma dádiva do governo.
Para Dourado (2006) já há algumas décadas, a gestão democrática da escola pública

[...] faz parte da história de luta dos trabalhadores em educação e movimentos sociais organizados em defesa
de um projeto de educação pública de qualidade, social e democrática. Em diferentes momentos, tais lutas se
travaram para garantir maior participação dos trabalhadores em educação nos destinos da escola, no
fortalecimento dos conselhos escolares, na definição do projeto político-pedagógico, na defesa da eleição de
diretores, da autonomia escolar e de um crescente financiamento público (DOURADO, 2006, p. 48-52).

Para Heloisa Lück (2010), a gestão democrática é a melhor ferramenta que a escola tem para trabalhar a
autonomia da instituição, quando os envolvidos assumem a responsabilidade social de promover e
proporcionar formação aos beneficiados pela função social dela, através de aprendizagens significativas, a
partir de decisões consistentes e coerentes.
Pesquisadores no cenário nacional que estudam a gestão escolar, a exemplo de Wendel Freire, Heloisa Lück e
Dermeval Saviani defendem que a prática da gestão participativa é um dos caminhos para acompanhar os
avanços ocorridos na sociedade contemporânea nos últimos anos. Avanços como a globalização, o
desenvolvimento tecnológico, a rapidez e a quantidade de informações que circundam as redes sociais.
Em um processo de construção de uma democracia em que os princípios são liberdade, inclusão, autonomia e
igualdade é necessário que os partícipes sejam cidadãos capazes de compreender estes pilares para que haja
possibilidade de crescimento.
O desafio da gestão democrática é transferir o que está no papel, onde tudo é muito bem elaborado, para a
prática. Viver a democracia e ser democrático é uma das coisas que deixa muito a desejar pelo fato de que as
pessoas ainda não se encontram aptas a viverem o processo democrático, pois este é um exercício que deve
ser trabalhado todo dia a todo o tempo.
Para Wendel Freire (2009, p. 25) “romper com o conceito de colonialidade exige a superação e o esforço de
se fazer visto em uma releitura da composição do sistema mundo”. Para isto faz-se necessário uma análise
com outros olhares em várias direções. O gestor e demais pessoas dos diversos segmentos da sociedade
devem ter entendimento e compreensão da dicotomia entre o discurso e a ação que tem permeado a gestão
democrática das escolas públicas. Mais do que isso, precisa-se entender que

[...] democracia só se efetiva por ações e relações que se dão na realidade concreta, em que a coerência
democrática entre o discurso e a prática é um aspecto fundamental. A participação não depende de alguém
que “dá” abertura ou “permite” sua manifestação. Democracia não se concede, conquista-se, realiza-se
(HORA, 2006, p. 133).

Lück (2010, p. 73-74), ressalta que diretores escolares argumentam que “tem que fazer tudo sozinhos”, visto
que a democracia requer uma nova visão e atitude na condução do trabalho na escola, uma vez que “os
professores limitam-se a suas responsabilidades de sala de aula”. Estes agentes devem interagir no processo
de consolidação da gestão compartilhada.
É necessário ressaltar que a gestão participativa não se limita em eleições ou escolha do diretor escolar. É
preciso participação efetiva. Fica claro que dentro da escola, quanto mais efetiva for a participação dos
conselhos escolares, mais próximo está da autonomia tão almejada, para não ser só um mero ouvinte.
Para consolidar o processo de descentralização de poder o conselho escolar constitui-se em um mecanismo de
gestão da escola que tem por objetivo contribuir para as e nas tomadas de decisão em todas as áreas de
atuação, proporcionando diferentes meios para se alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino,
em todos os aspectos, pela participação de pais, professores, alunos e funcionários.
De acordo com Lück (2010), só através do envolvimento desses cidadãos na condução dos trabalhos, a escola
será democrática, mas não significa dizer que haja harmonia, pois no confronto de ideias, estas partes
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passam a buscarem soluções juntas, mas para isso é preciso maturidade para entender o desafio ao qual
estão envolvidos.
O professor é peça fundamental nessa caminhada na conscientização do educando, mostrando que o cidadão
politizado é capaz de contribuir para o avanço e a transformação do seu meio.

A participação efetiva na escola pressupõe que os professores, coletivamente organizados discutam, analisem
a problemática pedagógica que vivenciam em interação com a organização escolar e que a partir dessa
análise determinem caminhos para superar as dificuldades que julgarem mais carentes de atenção e
assumam compromisso com a promoção de transformação nas práticas escolares. (LÜCK, 2010 p. 33-34)

Dialogando com a afirmação Lück (2010), um conselho escolar se torna atuante quando há consciência
política dos envolvidos para não se tornar apenas conferente de notas fiscais ou validar decisões já tomadas
pela direção.
É imprescindível ressaltar que em uma sociedade advinda do colonialismo em que os gestores sempre foram
indicados pelo poder público, será um desafio superar essa ideia. Sendo a escola um lugar privilegiado para
construir a gestão compartilhada, assim é preciso que no comando dela tenha um gestor empenhado com a
formação do cidadão e seja capaz de suscitar em seus subordinados a inquietação para trilhar este caminho
árduo chamado gestão democrática.
No caminho oposto do que dizem alguns gestores escolares, Lück (2010, p. 77-78) afirma que “é muito
comum se observar que os gestores que reclamam da incapacidade de professores em mudar sua percepção
sobre o seu trabalho resistem às novas ideias [...]”.
Para Antunes (2002, p. 133) a gestão democrática da escola pública deve ser entendida “[...] como meio de
mudar o caráter da escola atual, de mudar sua função social, reconhecendo e assimilando a diversidade não
como ponto de chegada, mas como ponto de partida para a superação das desigualdades sociais”.
É evidente que nesse novo modelo de gestão é necessário estar pronto para enfrentar desafios.

2.1 A gestão democrática no município
Em 2006 o município de Santa Luzia do Itanhi aprovou a Lei nº 710 de março do mesmo ano que trata da
gestão democrática no sistema municipal de educação, um passo na busca para garantir o que preconiza o
artigo 206 da Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos artigos 3º e 14.
Com adesão à gestão compartilhada os estabelecimentos de ensino passaram a ter os diretores escolhidos
pela comunidade escolar, conselhos escolares e autonomia na tomada de decisões, mas para que esse direito
fosse garantido a população teve que tentar compreender a dimensão do poder que lhes foi conferido.
O processo de escolha do diretor das escolas do município e a criação de conselhos escolares representou
para comunidade escolar um avanço no exercício da autonomia e conquista por espaço dentro da escola e nas
decisões. Por outro lado, a mudança não representou significado para algumas pessoas.
Valendo-se das ideias de Lück (2010), uma mudança de denominação só é significativa quando os envolvidos
compreendem a dimensão e são convencidos da importância em suas vidas.

2.2 O fim da gestão democrática no município
Após quase sete anos de gestão democrática nos estabelecimentos de ensino chegou o momento em que
professores, diretores, pedagogos e comunidade civil não esperava, o fim da gestão compartilhada.
Contrariando um sonho conquistado pelo magistério municipal a administração que tomou posse em janeiro
de 2013 em conjunto com o poder legislativo aprovou a Lei nº 31 de dezembro de 2013 onde no artigo 22
revoga o que preconiza a Lei nº 710 de março de 2006, voltando para o administrador o direito de indicar
qualquer pessoa para a direção das escolas da rede municipal de ensino. Outras funções, a exemplo de
coordenadores pedagógicos, também seguem na mesma direção.
O processo de gestão democrática vivenciado pela educação luziense, uma conquista da democracia no
espaço escolar, nada mais foi que adaptações à prática democrática, que é renunciado pelo poder público,
numa visão centralizadora de governar.

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES
Visando atender aos anseios da democracia, Santa Luzia do Itanhi buscou construir a partir de 2006 uma
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visão inovadora com a implantação da Gestão Democrática no município. Inicia-se um processo de
descentralização do poder na gestão escolar, tendo como princípio a participação da comunidade escolar nas
decisões da escola.
Através desta lei, o município proporcionou à educação seis anos de uma nova compreensão de gestão,
garantindo o direito à sociedade civil de participar do processo de escolha dos diretores garantindo-lhes um
mandato com duração de dois anos, com possibilidade de serem reconduzidos por igual período. Um processo
gestacional que durante muitos anos tem sido uma bandeira de luta em favor da educação pública no país,
um dos caminhos que melhor concretiza a luta frente ao clientelismo e ao autoritarismo na administração
escolar.
Na mesma concepção da eleição para diretores surgem também os conselhos escolares almejando inserir a
sociedade civil na escola para que juntos encontrassem soluções para construção de uma educação voltada ao
crescimento da cidadania, com a colaboração dos professores e da comunidade escolar.
Na perspectiva democrática os diretores em Santa Luzia do Itanhi eram eleitos recebendo voto dos quatro
segmentos que fazem parte da escola: professores, pais, alunos e servidores civis. Cada parte integrante
representava 25% dos votos, sendo assim, se a escola tivesse somente um servidor civil, por exemplo, este
representava ¼ do percentual de votos.
Cada conselho escolar era composto por nove membros, sendo dois alunos, dois pais, dois professores, dois
funcionários civis e o diretor da unidade de ensino que era membro nato.
Seguindo o princípio da lei de gestão, o diretor escolar e os membros eleitos para o Conselho Escolar tinham
um mandato de dois anos, podendo ser reeleitos por mais dois anos.
A escolha dos conselheiros por ser instituída através da mesma Lei de gestão, seguia os princípios
democráticos estabelecidos para a eleição do gestor escolar. Os candidatos eram votados pelos seus
segmentos, após eleito qualquer um dos membros poderia ser o presidente do conselho através de uma
votação interna entre os membros, desde que estes membros fossem maiores de 18 anos. E os alunos a
partir de 14 anos de idade podiam votar desde que tivessem frequência igual ou superior a 75%.
Como a gestão democrática é algo que se constrói ao longo do tempo, alguns dos diretores eleitos pela
comunidade escolar deixam transparecer que falta segurança para exercer o cargo com o espírito
democrático, não conseguindo estas pessoas serem descentralizadoras do poder.
Em situações dessa natureza LÜCK (2010) afirma que é um dos momentos que faz parte da gestão
compartilhada, mas, não significa a democracia, pois esta necessita do envolvimento da comunidade escolar e
do gestor eleito o espírito de cooperatividade.
Ao questionar a atual secretária de educação sobre quais os motivos que levaram o gestor municipal a acabar
com a gestão democrática no município, ela relata que um dos motivos foi a falta de compromisso, de
responsabilidade, de compreensão por parte de alguns gestores escolares do que é gerir democraticamente,
falta de respeito com o administrador quando solicitou o prédio escolar para promover algum evento.
Segundo a secretária, os diretores não atendiam as solicitações do prefeito e desdenhavam dos seus pedidos.
Segundo a ela a maioria dos diretores ficam sem autonomia para gerir a escola com medo de entrar em atrito
com o funcionário e perder o voto deste na eleição seguinte.
Ao indagar diretores, professores e pedagogos sobre a decisão do prefeito em acabar com a gestão
democrática, a grande maioria deixa claro que a intenção do gestor é ter em mãos todo o poder sobre as
escolas, podendo indicar pessoas de sua confiança para gerir as unidades de ensino.
Para o ex-secretário de educação o processo de escolha de diretores representava um avanço para a
educação municipal, e havia alguns pontos que necessitava de ajustes, mas não que justificasse o fim dessa
riqueza que é a descentralização de poder. Os quase sete anos de experiência serviria para o
amadurecimento. A retomada desse direito pelo gestor significa um atraso para o sistema de educação
municipal, e representa a vontade do prefeito em ter em suas mãos o poder que antes estava partilhado com
a comunidade escolar.
A entidade de classe que representa os docentes ao saber do fim da gestão democrática no sistema municipal
de ensino manifestou-se com passeatas pedindo respeito por parte da administração às conquistas da
educação.
A comunidade civil ao ser questionada sobre o fim do processo de escolha do diretor, 60% dela disse que isso
seria evidente acontecer, pois o gestor tem um perfil perseguidor e gosta de tudo sobre seu domínio. Um

16/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_fim_da_gestao_democratica_no_municipio_de_santa_luzia_do_itanhi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



pequeno número viu nessa decisão um alívio em não ter que sair de suas residências para perder tempo em
votar em diretores e conselheiros.
Nas palavras da ex-coordenadora de gestão democrática do município, a retirada da eleição para diretores
representa um retrocesso na autonomia das escolas que volta tudo ao domínio do prefeito e transforma-se
em favores políticos.
Frente a essa nova situação os diretores eleitos no final do ano de 2012 para o exercício 2013/2014,
cumprem apenas este período. As escolas que por algum motivo o diretor foi destituído do cargo ou desistiu,
para estas escolas os novos gestores já foram escolhidos seguindo as regras da nova Lei nº 31/2013.
A retida do poder da comunidade de escolher o diretor no município de Santa Luzia Itanhi significa um golpe
no que preconiza a legislação nacional e o que diz o plano nacional de educação para o novo decênio que vai
de 2011 a 2020.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender o funcionamento da gestão democrática em uma rede municipal de ensino demanda a
necessidade de um olhar aprofundado sobre conceitos, e o que afirmam estudiosos sobre o assunto, práticas
de atuação dentro de um processo democrático, quais os fatores determinantes para um gestor abominar
uma lei que garantia direitos à sociedade.
Após as leituras realizadas e o confronto com os dados, torna-se perceptível que a democracia só se
concretiza através do exercício constante e que não deve simplesmente se resumir à igualdade jurídica, no
caso da escola, os estudiosos deixam claro que depende muito da participação de todos os segmentos da
comunidade escolar.
No cotidiano dos gestores, professores e comunidade escolar há diálogo de mão dupla frente à gestão escolar.
No novo paradigma, que é o gerenciamento compartilhado, fica perceptível que muitas pessoas ainda não
estão cientes do poder advindo da gestão democrática na escola. Em situação desse tipo, compartilho das
ideias de Freire (2009) quando ressalta a importância de frisar que “é necessário uma posição vigilante de
espera, de espreita, que permita que o espaço escolar seja ocupado por múltiplas lógicas”, para que pessoas
ainda não preparadas para entenderem a gestão compartilhada, não se sintam impedidas de participar e
garantirem os seus direitos. E consequentemente aprenderem.
Entender a gestão democrática em sua plenitude perpassa a vontade e o interesse político. O envolvimento
dos segmentos que fazem parte da escola como princípio de gestão partilhada cria opções de elevar o
conhecimento da coletividade com características pautadas em valores humanos. Mas os dados revelam que o
interesse político não vê a descentralização de poder como um princípio que ajude à gestão do poder
executivo municipal. Dividir o poder é atitude de poucos gestores.
Comentar a gestão democrática e o fim dela em uma rede municipal de ensino é ver as duas faces da moeda.
Por um lado a lei é muito clara quanto à força e o poder que têm os segmentos que formam a comunidade
escolar, por outro, na prática, muita gente não sabe usá-los em prol da coletividade e de si mesmo; até
mesmo os direitos conquistados são retirados sem muito ou nenhum questionamento.
Mesmo a passos lentos na busca dos direitos e até com certa desvalorização dos já conseguidos, fica a crença
de que as pessoas são capazes e dignas de uma educação humanizadeira e emancipatória. E que essa
participação dê às pessoas a oportunidade e o propósito de formar cidadãos dignos e responsáveis, tendo na
gestão democrática o meio mais eficaz para qualquer administrador escolar.
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