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e ousadia, pois o importante é construir 

coletivamente um projeto democrático”. 

(Jeannette Ramos, 2004, p. 91) 

 



 
 

RESUMO 
 
 

Esta Dissertação tem como escopo principal apresentar o resultado do estudo sobre 

a implementação da política pública de escolha de dirigentes escolares pelo 

processo de gestão democrática nas unidades escolares estaduais do Estado do 

Amapá no período de 2014 a 2018, deu-se relevância ao cenário de tal política 

pública, sem a pretensão de apresentar avaliações e resultados definitivos no 

recorte temporal estabelecido. Neste estudo estão contidos os objetivos: a) 

pesquisar as relações entre a política pública educacional da legislação da Gestão 

Democrática no Estado do Amapá; b) investigar como ocorrem a democracia, a 

participação, a representação e a Gestão Escolar Democrática no Estado do Amapá; 

e, c) Diagnosticar as ideias, objetivos, resultados e perspectivas da Gestão 

Democrática no olhar dos envolvidos com esse processo.Os resultados apontaram 

avanços e fragilidades do processo de eleição de diretores escolares que se iniciou 

no ano de 2010 com a promulgação da lei nº 1.503 e passados nove anos (data de 

finalização da pesquisa) menos de três por cento das escolas do sistema de ensino 

do Estado do Amapá possuem a Gestão Democrática. O desdobramento desta 

pesquisa ocorreu em cinco partes, a saber: na introdução é feito um breve contexto 

e problematizado o objeto de estudo, esclarece os objetivos de trabalho, a 

metodologia adotada e sua estrutura; em seguida é tratadaa política pública 

educacional e a legislação da Gestão Democrática; por conseguinte, trabalha-sea 

democracia, a participação, a representação e a gestão escolar no Estado do 

Amapá;logo após foi realizado a análise dos resultados e discussão sobre as 

convergências e divergências deste processo, bem como é dado ênfase para o olhar 

dos atores envolvidos: ex-secretária de Estado da Educação no período do primeiro 

pleito para gestores escolares ex-presidente do (SINSEPEAP); Atual Presidente do 

(SINSEPEAP); Diretor Escolar; Vice Presidente do Conselho Escolar e quatro 

membros da (CEPE); conclui-se com ponderações que visam à melhoria na 

empregabilidade da referida política de escolha de gestores escolares. 

 
Palavras – Chave: Política Pública Educacional. Gestão Democrática. Democracia. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The main purpose of this dissertation is to present the result of the study on the 

implementation of the public policy for the choice of school leaders by the democratic 

management process in the state school units of the state of Amapá from 2014 to 

2018. Public policy, without the intention of presenting definitive evaluations and 

results in the established time frame. This study contains the following objectives: a) 

to investigate the relationship between educational public policy and the Democratic 

Management legislation in the state of Amapá; b) investigate how democracy, 

participation, representation and Democratic School Management occur in the State 

of Amapá; and c) Diagnose the ideas, objectives, results and perspectives of 

Democratic Management in the eyes of those involved with this process. The results 

showed advances and weaknesses in the process of electing school principals that 

began in 2010 with the enactment of Law No. 1,503 and after nine years (date of 

completion of the survey) less than three percent of schools in the school system. 

State of Amapá have Democratic Management. The unfolding of this research took 

place in five parts, namely: in the introduction a brief context is made and the object 

of study is discussed, it clarifies the work objectives, the adopted methodology and 

its structure; This is followed by educational public policy and Democratic 

Management legislation; therefore, democracy, participation, representation and 

school management in the State of Amapá are worked out; soon after the analysis of 

the results and discussion of the convergence of divergences of this process was 

carried out, as well as emphasis on the look of the actors involved: former Secretary 

of State for Education during the first election for school managers former president 

of (SINSEPEAP); Current President of (SINSEPEAP); School principal; Vice-

Chairman of the School Board and four members of (CEPE); We conclude with 

considerations aimed at improving the employability of the referred policy of choosing 

school managers. 

 
Keywords: Educational Public Policy. Democratic management. Democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A gestão escolar é complexa e, deste modo, o processo de gestão 

democrática não é diferente, pois ter o direito de escolher seus próprios dirigentes 

convergem para uma ruptura no antigo modo de indicação política realizada pelo 

chefe do poder executivo estadual. 

O Estado do Amapá não está atrás do que se propõem aos demais entes 

federados brasileiros, com isso, precisa cumprir a legislação nacional e Estadual que 

regulam o seu sistema educacional. Neste contexto surge a lei de gestão 

democrática número 1.503 de 2010 que será objeto de ampla discussão na presente 

dissertação. 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O modo como os diretores escolares assumiam os seus papeis e poderes 

se configuraram historicamente pela indicação política feita pelos chefes do poder 

executivo. Com o advento da Constituição Federal (CF), conhecida como 

constituição cidadã, há esforços no intuito de organizar os diversos setores sociais, 

como é o caso da educação. 

O cenário de participação nos processos decisórios e como 

consequência, o processo de redemocratização abriram espaço para o debate de 

assuntos que tinham ficado de lado como é o caso da gestão das unidades de 

ensino, que por décadas contaram com gestores indicados, ás vezes, sem 

possuírem, no mínimo, a formação na área educacional. 

Em 1988 é criado o Estado do Amapá que promulga a sua Constituição 

Estadual em 1991, esta que delega alguns poderes ao chefe do poder executivo 

estadual, dentre eles, a prerrogativa de indicar todos os cargos do sistema 

administrativo que compõem o Estado. Por dezenove anos essa prática foi única e 

hegemônica até que no ano de 2010 surge a lei 1.503 que dispõe sobre a 

regulamentação da gestão democrática escolar nas unidades escolares do sistema 

estadual de ensino. (linha de tempo) 

Tal legislação cria uma ruptura entre o antigo modo de escolha de 

gestores escolares e aponta uma alternativa de escolha destes dirigentes. Este 

contexto se configura no escopo de pesquisa da presente dissertação de mestrado. 
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1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

A presente dissertação tem como escopo geral, investigar a 

implementação da política pública de escolha de dirigentes escolares pelo processo 

de gestão democrática nas unidades escolares estaduais do Estado do Amapá no 

período de 2014 a 2018. Esse recorte temporal se deu em virtude da Lei de 

GestãoDemocrática ser do ano de 2010 e o primeiro pleito só vim há ocorrer quatro 

anos após a promulgação desta.  

Deste objetivo geral originaram-se três objetivos específicos, a saber: 

pesquisar as relações entre a Política Pública Educacional a legislação da Gestão 

Democrática no Estado do Amapá; investigar como ocorrem a democracia, a 

participação, a representação e a Gestão Escolar Democrática no Estado do Amapá 

e Diagnosticar as ideias, objetivos, resultados e perspectivas da Gestão 

Democrática no olhar dos envolvidos com esse processo neste ente federado. 

A pesquisa das relações entre a Política Pública Educacional e a 

legislação da Gestão Democrática foi necessária para se compreender como ocorre 

este fenômeno no Estado do Amapá;  ao investigar como ocorrem a democracia, a 

participação, a representação e a Gestão Escolar Democrática neste local, se 

pretende ampliar o horizonte de compreensão do viés democrático e de 

redemocratização trazidos pela Constituição de 1988 ao se diagnosticar as ideias, 

objetivos, resultados e perspectivas da Gestão Democrática no olhar dos envolvidos 

com esse processo, objetiva-se analisar o período transcorrido e propor sugestões 

de mudança que visem a melhoria na implementação da política pública em 

questão.  

 

1.3 METODOLOGIA ADOTADA NA PESQUISA 

 

Uma vez delimitado o objeto de pesquisa, é necessário definir a 

metodologia para se chegar aos resultados, que no caso da pressente dissertação, 

estão contidos no capítulo IV.  

A Seleção dos Agentes envolvidos com o processo de gestão 

democrática no Estado do Amapá ocorreu por seu grau de envolvimento com a 

coisa pública ou importância na referida ação. Feito a seleção, foi realizado a 

separação destes em dois grupos, a saber, grupo gestor: Secretaria de Estado da 
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Educaçãono período do primeiro pleito para gestores escolares do Estado do 

Amapá(2012 a 2014)1; Ex-Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em 

Educação no Amapá (SINSEPEAP) (2010-2016)2; Atual Presidente do SINSEPEAP 

(2017-2019)3; Diretor de uma Escola Estadual que passou pelo processo de Gestão 

Democrática (2014-2017 e 2017-2019)4; Vice Presidente do Conselho Escolar da 

mesma unidade de ensino5. 

O outro grupo é formado por quatro6membros da Coordenação 

Permanente de Organização e Acompanhamento dos Processos Eleitorais (CEPE), 

vale ressaltar que a esta comissão é composta por oito pessoas. Elas estiveram 

àfrente dos processos seletivos de 2014 e 2017 e fazem parte da Secretaria de 

Estado da Educação do Estado do Amapá (SEED/AP). 

Para a coleta de dados, optou-se pela entrevista como principal elemento 

de reunião das informações, que para Minayo (2016, p. 58) consiste em: 

 
Entrevista, tomada no sentindo amplo de comunicação verbal, e no sentido 
restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a 
estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. Entrevista é 
acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada 
por iniciativa dos entrevistadores sempre dentro de uma finalidade, ela tem 
o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, 
e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vista 
a esse objetivo.   

 
Para o tratamento dos dados obtidos, transcrição, análise de conteúdo e 

discussão dos resultados foram utilizados autores já consolidados nesta área do 

conhecimento. Segundo Bardin (1977, p. 10) “Ao desempenharem o papel de 

„técnicas de ruptura‟ face à intuição aleatória e fácil, os processos de análise de 

conteúdo obrigam à observação de um intervalo de tempo entre o estímulo-

mensagem e a reação interpretativa”. 

 
A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

                                            
1
 No capítulo IV,Resultados e Discussão, aparecerá como entrevistado 01. A atual secretaria de 

Estado da Educação foi procurada reiteradas vezes e não foi obtido sucesso no que concerne a 
entrevista. 
2
Entrevistado 02. 

3
Entrevistado 03. 

4
Entrevistado 04, o referido Gestor está no cargo de 2014 até o término deste trabalho. 

5
Entrevistado 05. 

6
 Entrevistados 06, 07, 08 e 09. 
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investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.195) 

 
Realizado as entrevistas foi utilizado o método qualitativo que Sinopses 

será expresso por Sínteses interpretativas (frases) dos pontos convergentes e 

divergentes, conquistas e fragilidades na visão de cada respondente as perguntas 

específicas7, conforme Minayo (2016). 

De acordo com Minayo (2016) a pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade 

que não pode ou não deveria ser quantificado, desse modo, o método quantitativo, 

não será descartado, mas servirá de suporte a presente dissertação. 

Assim, as análises feitas nas sinopses do capítulo quatro que versa sobre 

os resultados e discussão da pesquisa levará em consideração a elaboração de 

Síntese Interpretativa como forma de tratamentos dos dados coletados, ou seja, os 

agentes envolvidos com o processo de Gestão democrática terão as suas 

entrevistas descritas em um quadro que consiste na Sinopse de suas falas, em 

seguida serão verificados pontos relevantes da cada agente, bem como, será feito o 

cruzamento entre as respostas destes. De acordo com Minayo (2016, p.101) “Isso é 

possível quando trabalhamos com os sentidos mais amplos que traduzem a lógica 

do conjunto do material”. Desse modo, esses autores serão a base para a análise do 

referido capítulo. 

 

1.4 A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. A partir desta 

introdução, que se constitui no Capítulo I, deste modo, o Capítulo II, faz um estudo 

sobre a política pública educacional e a legislação da Gestão Democrática no 

Estado do Amapá. Para tal finalidade, foram utilizados os seguintes 

autoresAlexandre Galindo (2017), Allan Silva (2017), Celina Souza (2006), Eloisa 

Höfling(2001), Fernando Santos (2001), Heloísa Lück (2000; 2006), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010). O Capítulo III, intitulado 

“Democracia, Participação, Representação e a Gestão Democrática Escolar no 

                                            
7
 Os roteiros de entrevistas se encontram nos apêndices A para o grupo gestor e no B para os 

membros do CEPE. As durações de cada entrevista encontram-se nos apêndices C e D.  
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Estado do Amapá” propende situar esses termos no cenário amapaense para que se 

compreenda como e política pública de Gestão Democrática vem se desenvolvendo 

neste Estado. 

Para tanto, o terceiro capítulo conta com alguns autores do segundo 

capítulo, bem como,as contribuições de algumas legislações, a saber: Álvaro Bianchi 

(2014), Amapá (2000), Boaventura Santos (2002), Boaventura Santos e Leonardo 

Avritzer (2005), Hannah Arendth (2007), Jean-Jacques Rousseau (2002), Jürgen 

Habermas (1997), Marilena Chauí (2008) e  Noberto Bobbio (1987; 2005). 

No capítulo IV, encontra-se a discussão dos resultados que se dividiu em 

dois subcapítulos: “A gestão Escolar Democrática e participativa no Estado do 

Amapá: entre convergências e divergências” e “O que dizem os atores?” Para 

responder a essas questões foi dado voz e vez para os atores envolvidos na referida 

política pública, estes englobam-se no grupo gestor e o grupo formado por quatro 

membros da (CEPE), conforme detalhado na metodologia do presente trabalho. 

Para o embasamento teórico foram utilizadas algumas obras 

anteriormente citadas e as seguintes: Andréa Heidrich (1999), Evaneide Almeida 

(2011), Heloísa Lück (2011), José Ghirardi e Luciana Cunha (2012), José Martins 

(2007) e José Moisés (2005). 

O capítulo V, que se configura nas considerações, trata dos pontos 

divergentes e convergentes da implementação da política pública de Gestão 

Democrática do Estado do Amapá, bem como, faz as análises, sugestões e 

recomendações para a política pública traçada no período de (2014-2018). Não é 

objetivo deste trabalho, realizar análises, críticas, apreciações ou sugestões 

definitivas, também não se configura em escopo, julgar administrações educacionais 

ou gestões de governo. 
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2 A POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL E A LEGISLAÇÃO DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

 

O processo de escolha de dirigentes escolares teve uma propulsão com a 

promulgação da Constituinte de 1988, esta que apontou para um cenário 

democrático e um novo processo de redemocratização pelo qual passa o país na 

atualidade. Desse modo, os diversos setores sociais convergem para elementos 

deste panorama como a participação dos citadinos, essa conjectura é alicerçada nas 

legislações pós-constituinte.   

 

2.1 A POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL 

 

A palavra “política” é generalizada no Brasil, consistindo no conjunto de 

fenômenos do Estado ou de suas ações de modo amplo, desta maneira, esse termo 

é utilizado para todos os fins estatais. Quando recorrido àliteratura internacional, 

encontram-se três termos de origem inglesa para a palavra Política, a saber,polity, 

politics e a policy que possuem significados diferentes e correspondem as etapas de 

ação do Estado. 

Segundo Frey (2000) apud Silva et al. (2017, p.33): 

 
para realizar a análise de políticas, é necessário entender a polity, que se 
refere à ordem do sistema político, delineada pelo sistema e à estrutura 
institucional do sistema político-administrativo; a politics, como sendo os 
processos políticos conflituosos e a policy, que são as políticas públicas no  
seu processo final, os resultados das regras e dos conflitos. Como exemplo 
dessa interrelação na policy analysis, a polity, que corresponde às formas 
de governo, ao sistema de governo e as formas de Estado, irá interferir na 
politics e na policy. 

 
Desse modo, a polity é a própria ordem e organização do sistema político 

de um determinado País, Estado federado ou município, no caso brasileiro, temos 

uma república federativa nos moldes presidencialista; nos Estados federados os 

governadores estaduais e no âmbito municipal temos os prefeitos municipais. Todos 

autônomos entre si, com organização político-administrativa própria, mas 

interligados pelo preceito constitucional da não divisibilidade do território. 

Para os autores Dias e Matos (2012)a politics refere-se à política 

entendida como a construção da luta pelo poder, podendo ser referir à organização 

de uma empresa, de um clube, de uma família ou de um grupo social específico, 
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pode também se relacionar com carreira profissional de um político, que por suas 

atitudes busca obter e ampliar a sua influência.  

Para o termo policy tem-se a seguinte ressalva “Já o termo policy (cujo 

plural é policies) é entendido como ação do governo [...] a política, nesse sentido, é 

executada por uma autoridade legítima que busca efetuar uma realocação dos 

recursos escassos da sociedade.” (DIAS e MATOS, 2012, p.2). 

Dessa forma, a palavra policy tem a sua tradução por “Políticas Públicas” 

no cenário brasileiro, estas palavras se referem estritamente as ações do estado em 

propor, criar e implementar nos mais diversos segmentos ações para a melhoria das 

condições de vida de seus citadinos. 

Para Souza (2006) Política Pública é “o campo do conhecimento que 

busca, „colocar o governo em ação‟ e/ou avaliar essa ação.” Assim, o Estado através 

de uma de suas instituições que é o Governo, é colocado para trabalhar em prol da 

população, deste viés, o ente estatal redireciona as suas ações em várias frentes de 

trabalho.  

O cientista político Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu a mais 

conhecida tipologia sobre política pública, elaborada através de uma máxima: “a 

política pública faz a política”. Dessa premissa originou-se várias frentes de trabalho 

para o Estado desenvolver as suas políticas públicas. A exemplo, tem-se as políticas 

redistributivas, que segundo Souza (2006, p.28) são “as políticas sociais universais 

[...] e são as de mais difícil encaminhamento.” A educação está alocada, nas 

políticas públicas universais, salvaguardada, no caso brasileiro, como um direito 

social previsto na Constituição Federal de 1988.  

Dessa maneira, a gestão democrática é uma das faces do processo 

educacional e a escolha se seus gestores se corporifica na consolidação do viés 

democrático pós Carta Magna de 1988, esse movimento se espalhou por todo o 

Brasil e, a exemplo desta realidade da política da educação, no Estado do Amapá 

encontra-se no balanço desta herança política brasileira.  

Para o Estado do Amapá, pós-constituinte em vigência, iniciam as 

políticas do desempenho satisfatório dos programas públicos, ou seja, a criação das 

condições para administração e melhoria da performance do aparelho estatal, 

visando a melhoria de princípios e procedimentos neoliberais em vista de soluções 

dos problemas que emperravam em todo Brasil que, além da crise econômica 

mundial, precisava superar o isolamento econômico, cultural e geográfico, devido 
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algumas peculiaridades e inúmeros fatores nos meados do século XX (GALINDO, 

2017). 

A reconstrução das forças políticas e sociais no Brasil começa a ser 

fortemente esboçada. Entretanto, embora esta mudança sistêmica ligada aos 

domínios neoliberais foi saudado por muitos com otimismo, o que não se pode 

desconsiderar o fluxo do debate primordialsobre os impactos da globalização em 

torno da estabilidade política e da gestão administrativa de Estado. Mudanças 

subalternas que trouxeram rupturas no mundo do trabalho, da cultura e das relações 

sociais, e, por conseguinte, na educação era bastante tímido devido à falta de 

intervenção econômica,  o que certamente prejudicava uma visão de totalidade dos 

problemas educacionais a serem equacionados, como, também, distanciava as 

responsabilidades com a democratização do ensino (FERREIRA e AGUIAR, 2008; 

DOURADO, 2006). 

Assim, as conquistas são ameaçadas, impedindo uma construção de uma 

Educação realmente democrática. Essas limitações expostas passam a ter um 

tratamento racional no quadro geral da reforma do Estado sobre democracia 

participativa e sobre a esfera pública com o dito mundo globalizado e econômico, 

que ampliam as bases de configuração de ordem jurídico-institucional, implicando na 

tomada de posição do cidadão no processo democrático. 

 Desse modo, consolida-se a reforma constitucional do Estado 

Democrático de direito, ainda limitado, porém em resposta ao processo de 

enfrentamento de crise econômica, política e social brasileira, que enseja a nova 

dinâmica na reforma da Educação.  

“É fundamental reconhecermos que estamos tratando de um processo, 

não com um produto, o que supõe a admissão de um ritmo próprio na esfera 

participativa [...]”, conforme Demo (1999, p. 129). Desse modo, talvez seja possível 

dizer que, com a Reforma do Estado e da Educação em curso, através da 

Constituição 1988, alcançou-se um objetivo estratégico em tornar a democracia 

cotidiana no nível de cultura popular.  

Neste sentido, na Constituição Federal é depositada as necessidades 

básicas do cidadão por meio da política de descentralização, administração e 

financiamento gerencial. Paulatinamente, implantada, trouxe mudanças legislativas, 

com ampla participação da sociedade civil, por meio de organizações representativa 

expressiva de conselhos de gestores, na emergência de inclusão de novos padrões 
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de governo baseada na gestão democrática para o fortalecimento do processo da 

autonomia, da avaliação e da democratização, para serem eixos da política 

educacional, dando abertura a promoção e (re)constituição da organização e gestão 

das políticas públicas que primam à participação ativa do cidadão.  

Todavia, este modelo de educação mercantilizada nesse contexto “[...] 

promove uma apologia à descentralização como mecanismo de eficiência e de 

democratização da sociedade” (RAMOS, 2004, p. 77). No entanto, tal prática está no 

discurso de poder de tomadas de decisões, o qual é usurpado, pois o discurso de 

descentralização neoliberal é forte e reflete na socialização, na autonomia e a na  

participação, que se assistem limitadas entre os membros e os interesses do 

sistema neoliberal, justamente para legitimar a lógica do mercado, pois é inevitável o 

controle e centralização no meio dos procedimentos da gestão escolar estadual e 

local, diante das poucas e más experiências vividas por meio da gestão 

democrática, que pouco Estados federadostêm aderido à introdução dos eixos dos 

processos decisórios no espaço escolar. 

É notório visualizar que nesta sistematização da Educação básica, pouco 

e profunda, no dia a dia da escola, assiste-se lentamente a um processo de 

regulamentação e ampliação da legislação que estabelecera a LDBEN vigente8, um 

processo de gestão descentralizada que deu sustentação na reforma educacional de 

forma jurídica e proteção dos direitos sociais, como: ampliação dos 8 anos de 

escolaridade, educação pública e gratuita que estava condicionada a idade, 

assegurado no Plano Nacional de Educação (PNE), o direito ao trabalhador, direito a 

associação e dentre outras medidas constituídas, uma expansão dos direitos sociais 

brasileiros.  Essa organização jurídica se inova na área da administração com o 

modelo gerencial, segundo Bresser (1998) citado por Dourado (2002). Diante disso, 

Bresser advoga que: 

 
[...] mudanças nas formas de organização e gestão do Estado por meio de 
uma administração pública gerencial que balize como setores do Estado 
moderno “o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os serviços não-
exclusivos e a produção de bens e serviços para o mercado”. A saúde, a 
educação, a cultura e a pesquisa científica compõem, nesse projeto, o setor 
de serviços não-exclusivos, os quais o „Estado provê, mas que, como não 
envolvem o exercício do poder extroverso do Estado, podem ser também 
oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não estatal („não- 

                                            
8
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação Nacional (LDBEN), nº 9394/96 promovem 

modificações substanciais na educação brasileira. 
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governamental‟)‟. Tal lógica implica alterações substantivas no campo 
educacional no que se refere à organização jurídica das instituições 
educativas, ao possibilitar, entre outros aspectos, novos processos de 
regulação e gestão e formatos de privatização na arena educacional (apud 
DOURADO, 2002, p. 236). 
 

Este movimento revolucionário, na gestão de ensino nos espaços 

institucionais, políticos, econômicos e culturais impactaram por meio das políticas 

setoriais que consistem na desconcentração e descentralização definitiva do 

sistema. E cria assim, padrões/nível de gestão pública que interligam a macro 

(sistema) e a microeconomia (escola) que são fortemente centralizadas e 

acompanhadas por uma postura de controle e cobrança. Ainda sobre este assunto, 

dos padrões de gestão pública é concebido a burocracia, vinda do modelo 

Weberiano, um modelo resultante da racionalidade administrativa (RAMOS,2004 e 

LÜCK, 2006). 

Por outro lado, é importante perceber que as mudanças que ocorreram na 

forma conjuntural da administração por meio de financiamento de projetos e 

assistência técnica, redimensionaram o papel das políticas públicas, particularmente 

o da educação e da escola expressada de maneira sutil dos governos federais, 

estaduais e municipais com formulações de agendas de interesses e negócios 

comerciais.  

Esta estrutura de gestão política-administrativa em torno da Educação 

desenhou o desejo do processo de descentralização, desde a década de 90, por 

meio da “[...] Teoria do capital humano e de proposições gerenciais como norte para 

as questões escolares, sobretudo, dos processos de regulação, financiamento e 

gestão [...]”9, uma política que ainda hoje vem sendo ressignificada, ampliada e 

fortalecida, mas com notória dificuldade no sistema, tendo os desafios como o da 

desigualdade, o dilema da falta de articulação e de representatividade, dificuldade 

de financiamento para alcançar a equidade, os avanços e recuos de experiências de 

                                            
9
 “A Teoria do Capital Humano, desenvolvido pelo grupo de estudos coordenados por Teodoro 

Schultz nos Estados Unidos, na década 70, compreende, segundo Gaudêncio Frigotto (1999, p. 41) 
„a ideia-chave de que a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação, 
correspondente em acréscimo marginal da capacidade de produção. Ou seja, a ideia de capital 
humano é uma „quantidade‟ ou um grau de educação e de qualificação, tomando como um indicativo 
de um determinado volume de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas que funcionam como 
potencializadoras da capacidade de trabalho e de produção. Dessa suposição deriva que o 
investimento em capital humano é um dos mais rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento 
das nações, quanto no plano da mobilidade individual‟”(DOURADO, 2006, p.31). 
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gestões democrática escolar na realidade educacional, permanece refletida sobre o 

poder local como aponta Demo (1995). 

Na retirada de função tradicional do Estado, de assegurar de forma 

homogênea os direitos sociais básicos e os da cidadania, a escola ofusca sua 

participação por ter um pacote mínimo/privatizado às relações professor, aluno, 

família e gestão escolar são afetados. Segundo Corrêa, pronunciado por Ramos 

(2004), “[...] denuncia: os excluídos estão nas mãos dessas professoras que não 

deve vê-los como aqueles que devem ser „controlados‟ pela escola, cobrando da 

família e esquecendo-se da responsabilidade da sociedade neste contexto”. 

Frente a essa radiografia, a escola e sua realidade ficam de lado em sua 

qualidade sociocultural. Assim, há uma enorme distância entre a prática real escolar 

com o projeto ideal do sistema educacional, mas foi consolidado como um sistema 

de serviço público universal, no entanto, mesmo com alguns avanços do 

enfrentamento do analfabetismo, pobreza, desigualdade. 

A partir deste direcionamento, consolidou na escola a distribuição de 

agentes em seus espaços “[...] no sentido de definir e delimitar papéis e funções de 

profissionais da escola, em vez de descrever suas responsabilidades por 

resultados”, conforme Lück (2000, p. 16). Ou seja, um espaço definido pelo Estado 

sob os moldes fabris de planejamento e execução, que institucionalizou a escola. 

 Em acordo com esses pressupostos, temos a racionalização do poder 

que de um lado é um poder patronal que subjuga a dominação sobre a política 

clientelista local, e do outro, o poder que se exalta ao mesmo tempo por uma 

construção coletiva democrática. Mas a primeira posição seria o ideário do 

neoliberal, referendado pelo Banco Mundial, quanto à habilidade de gerenciamento e 

esta linha daria mais poderes aos diretores de escola no espaço local.  

Neste contexto, o poder é tido como um objeto de domínio outorgado 

peloEstado na ocupação do cargo público, sendo o local de controle de aplicações 

do exercício de poder, como o diretor das escolas, uma linha de ação do modelo de 

administração gerencial.  

Assim, o Estado deve ter como medida nova de configuração em suas 

responsabilidades com o setor privado, inclusive o setor da educação, uma política 

que estabelece programa de orientação para qualificar permanentemente a mão de 

obra para o mercado, “[...] como também, através de tal política e programas sociais, 
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procuraria manter sob controle parcelas da população não inseridas no processo 

produtivo”, conforme aponta o autor Höfling (2001, p. 33). 

Segundo Paro (2008, p. 69), o cargo de diretor está ligado ao “[...] papel 

decisivo que representa a dimensão político-econômica na perpetuação da 

dominação, apenas as razões técnicas são representadas pela teoria administrativa 

para justificar a burocratização das atividades [...]” no ambiente escolar, a qual é 

marcada pelo modelo de integração vertical, centralização do poder, participação 

mínima  que dão uma ligeira impressão de participação nas decisões. 

De modo geral, é preciso dizer que a escola para desenvolver a gestão 

democrática da educação ganhou alguns critérios de qualidade e complexidade, 

como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), um trabalho associado à 

participação conjunta, que traz para o espaço escolar a descentralização de 

recursos financeiros  a partir do processo de tomada de decisões com a desejada 

comunidade escolar, sem a intervenção de instâncias governamentais locais na 

definição e execução dos gastos (LÜCK, 2006; PARO, 2016, DOURADO, 2006).  

Lück (2006) e Paro (2016) explicam que este programa gerou na gestão 

escolar do Brasil fortalecimento do processo de descentralização e garantiu a 

autonomia na educação em diferentes formas, ou seja, as estratégias democráticas 

e participativas. Todavia, o recurso é aplicado de forma parcial e lenta, resultando 

um descompasso da qualidade e efetividade da educação brasileira no cenário 

escolar. Pois, ocorrem de forma nítida à escassez de recursos nas escolas 

brasileiras por descuido ou falta de competência da gestão do sistema de ensino 

local; ou há casos de diretores que não correspondem à capacidade necessária de 

assumir a responsabilidade nos espaços escolares, por falta de orientação, 

avaliação e acompanhamento vindo da própria Secretaria de Educação. 

Pensar na qualidade, eficiência e efetividade da Educação, também é 

pensar a partir destas estruturas das diretrizes de descentralização, por via do 

estímulo legal, a autonomia dos estabelecimentos educacionais. Portanto, é 

oportuno destacar os papéis que, estas estruturas participativas encontram-se ligado 

diretamente ao executivo, são puramente de caráter consultivo, configurando 

indicadores de gestão centralizada, aplicada de forma parcial e lenta, mas mesmo 

dessa forma, tem provocado ajuste e adequações que referendam a democratização 

do ensino público. 
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2.2 A LEGISLAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS 

DOESTADO DO AMAPÁ 

 

Os preceitos da gestão democrática nas unidades escolares possuem a 

sua gênese com a constituinte de 1998, conhecida como constituição cidadã. Neste 

contexto, o Estado do Amapá se insere como os demais entes no processo de 

redemocratização que se iniciou pelo país. Já no artigo sexto é assegurado a 

educação como um direito social, como a saúde e previdência, por exemplo, “Art. 6º 

São direitos sociais a educação [...] (BRASIL, 1988)”. Na Carta Magna no capítulo 

III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, da Educação dos artigos 205 

ao 214, ficam delimitados os nortes que devem ser seguidos por todas as redes de 

ensino e unidades escolares. Desse modo, a educação ficou também, delimitada 

como um direito constitucional, consoante a este pensamento a Constituição do 

Estado do Amapá alinha-se a legislação federal “Art. 5º-D São direitos sociais a 

educação[...]” (AMAPÁ, 1991). As constituintes prosseguem“Art. 205. A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família [...] (BRASIL, 1988)” e “Art. 279. A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...] (AMAPÁ, 1991)”. 

Assim deve ser oferecida a todos os citadinos.  

No artigo duzentos e seis, inciso seis, tem-se a base para a gestão 

democrática em âmbito nacional. “Art. 206 cita que o ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios:VI - gestão democrática do ensino público, na forma 

da lei; (BRASIL, 1988)”. Esse recorte da constituição alinhado ao artigo duzentos e 

oitenta e cinco da Constituição do Estado do Amapá, adicionado pela emenda 

constitucional de nº 4 de 1995, estabelece a gestão democrática no sistema de 

ensino do deste ente federado:   

 
Art. 285. O ensino será organizado em sistema estadual [...]  
§ 2º São órgãos normativos e fiscalizadores do sistema estadual de 
educação, nos termos da lei: II - Os Conselhos Escolares, com gestão 
democrática, são órgãos de aconselhamento, fiscalização deliberação e 
avaliação do sistema de ensino, no nível de cada estabelecimento escolar 
público, na forma da lei (AMAPÁ, 1995). 
 

 Tais preceitos são corroborados pelo inciso VIII, do art. 3º, da atual Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, onde “Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
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legislação dos sistemas de ensino; (BRASIL, 1996).” E principal legislação em 

matéria educacional do Brasil, salienta ainda que: 

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;  
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (BRASIL, 1996). 

 
No caso do Estado do Amapá, de forma específica, tem-se a Lei estadual 

nº 0949/2005 que, dispõe sobre normas de funcionamento do Sistema Estadual de 

Educação, reestrutura o Grupo Magistério do Quadro de Pessoal do Governo do 

Estado do Amapá e organiza o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

profissionais da educação básica do Poder Executivo Estadual. Essa legislação 

preza em seu Título I, Capítulo IV, da Gestão Democrática, artigo 6º: 

 
Art. 6º As escolas públicas do Estado desenvolverão suas atividades de 
ensino em consonância com o espírito democrático e participativo, sem 
preconceitos de raça, sexo, cor, idade, opção religiosa, político-partidárias e 
quaisquer outras formas de discriminação, incentivando a participação da 
comunidade na elaboração e exercício da proposta pedagógica. (AMAPÁ, 
2005) 

 
 Tanto o preceito de democracia, quanto de participação aparecem 

nesta legislação, essa dicotomia é o alicerce para a gestão democrática da unidades 

de ensino, não deixando de reconhecer que existem outros fatores como o da 

efetividade na participação como aponta Avritzer (2011), no artigo sétimo da mesma 

lei tem-se a base especifica para a Lei Estadual de Gestão Democrática 

amapaense, a Lei nº 1.503 de 09 de julho de 2010. 

 
Art. 7º As escolas públicas do Estado obedecerão ao princípio de gestão 
democrática que assegurem: 
I - funcionamento dos conselhos escolares como órgãos normativos, 
deliberativos e fiscalizadores, com a participação dos profissionais da 
educação, estudantes, pais, servidores e representantes das organizações 
populares locais na sua composição; 
[...] 
III - gestão descentralizada dos recursos financeiros repassados pela 
Secretaria de Estado da Educação e Ministério da Educação; 
[...] 
V - eleição dos dirigentes escolares, nos termos de Lei específica. 
Parágrafo único. A composição e os critérios para eleição e normas de 
funcionamento dos conselhos escolares serão regulamentados em Lei 
específica. (AMAPÁ, 2005)  
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Ao obedecer ao princípio de Gestão Democrática, as unidades escolares 

precisam criar seus alicerces de democracia e os conselhos escolares possuem e 

sintetizam esta função. Outro fator importante é a descentralização orçamentária 

que traz consigo uma relativa autonomia financeira frente ao Estado federado. A 

eleição de dirigentes escolares se manifesta como escopo deste trabalho, pois esse 

fator resume o processo de democratização, participação e efetividade dos agentes 

envolvidos pelo processo educacional.A lei específica tratada no Parágrafo único do 

presente artigo se corrobora na Lei nº 1.503 de 2010 como já salientado e fixa suas 

bases dispondo sobre a regulamentação da Gestão Democrática Escolar nas 

Unidades Escolares do Sistema Estadual de Ensino, prevista nos arts. 6º e 7º da Lei 

Estadual nº 0949/2005, de 26 de dezembro de 2005, bem como em observância ao 

disposto no inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, inciso II, do § 2º, do art. 

285 da Constituição do Estado e ao inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/1996. A 

explicação feita acima tornou-se necessário para a compreensão do cenário de 

criação desta legislação específica sobre Gestão Democrática no cenário do Estado 

do Amapá.  

Considerada como uma Lei recente, ela traz significativas mudanças para 

o cenário local, pois: 

 
Art. 1º A Gestão Democrática do Ensino Público Estadual [...] será exercida 
na forma desta Lei, com observância aos seguintes princípios: 
I - autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, 
financeira e pedagógica; 
II - livre organização dos segmentos da comunidade escolar; 
III - participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos 
decisórios através dos órgãos colegiados; 
IV - transparência dos mecanismos políticos, administrativos, financeiros e 
pedagógicos; 
V - garantia de descentralização do processo educacional; 
VI - valorização e respeito aos(as) profissionais da educação, aos pais, 
mães, alunos e alunas; 
VII - eficiência no uso e na aplicação dos recursos financeiros; 
VIII - participação conjunta do poder público e da sociedade na gestão da 
escola; 
IX - construção coletiva e participativa do Projeto Político Pedagógico de 
cada unidade escolar. 

 
Assim, os preceitos de democracia, participação e efetividade nas 

decisões das unidades escolares estaduais se solidifica, logo, todos os agentes 

envolvidos no processo de ensino tomam voz e vez em todo o processo da gestão 

escolar. Garantir a autonomia na gestão administrativa, financeira e pedagógica se 

configuram em ter planos e estratégias próprias para resolver os problemas internos 
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da unidade escolar. A atual LDBEN preceitua o seguinte: “Art. 15. Os sistemas de 

ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público (BRASIL, 

1996)”. 

Poder contar com a participação dos segmentos da comunidade escolar 

nos processos decisórios através dos órgãos colegiados, é instaurar os processos 

democráticos, é ampliar a participação daqueles que estão ligados diretamente com 

o processo educacional, é implementar uma política pública pautada no diálogo e na 

participação. Do mesmo modo, ter a participação conjunta do poder público e da 

sociedade na gestão da escola é estar aberto para ouvir e avaliar opiniões que nem 

sempre são convergentes com as adotadas pelo gestor escolar, mesmo ele tendo 

sido eleito de maneira democrática. 

De forma paralela, as legislações já mencionadas, existem outras que 

corroboram e ratificam a gestão democrática no cenário brasileiro, a exemplo, os 

Planos de Educação, no caso do Plano Nacional de Educação (PNE) que possui 

previsão constitucional, tem-se “Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 

educação, de duração decenal,com o objetivo de articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração [...] (BRASIL, 1988)” no caso do Estado do 

Amapá há um alinhamento com a jurisdição federal, logo, “Art. 284. A lei 

estabelecerá o plano estadual de educação plurianual eajustamento anuais, de 

forma integrada, articulada e harmônica com o plano nacional de educação e com os 

planos municipais de educação [...] (AMAPÁ, 1991)”. 

Desse modo, em 2001 surge, após treze anos da Constituição em 

vigência,  o primeiro PNE brasileiro, aprovado pela lei federal número 10.112 de 9 de 

janeiro de em 2001, onde pela primeira vez na história recente do país é tratada a 

temática da Gestão Democrática, “Os cursos de formação deverão obedecer, em 

quaisquer de seus níveis e modalidades, aos seguintes princípios: j) vivência, 

durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino; (BRASIL, 2001)” este 

plano de educação dar continuidade ao assunto e aponta que: 

 

Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de 
implantar gestão democrática. Em nível de gestão de sistema na forma de 
Conselhos de Educação que reúnamcompetência técnica e 
representatividade dos diversos setores educacionais; em nível 
dasunidades escolares, por meio da formação de conselhos escolares de 
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que participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção 
escolar que associem a garantia da competência aocompromisso com a 
proposta pedagógica emanada dos conselhos escolares e 
arepresentatividade e liderança dos gestores escolares. [...] Definir, em 
cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino público, 
com a participação da comunidade. (BRASIL, 2001) 
 

 Os planos de educação possuem a característica de ser o principal 

documento a sintetizar o pensamento de um povo para a área educacional. O 

primeiro PNE brasileiro traz consigo as premissas de participação, deliberação e 

efetividade que uma política pública deve ter, como aponta Avritzer (2011). Vale 

ressaltar que, ao término deste documento, o Brasil ficou três anos sem um 

documento norteador.  

 O PNE que marca o decênio (2014-2024) teve uma diminuição na 

quantidade de estratégias em relação ao anterior e, também, trata de gestão 

democrática dos sistemas de ensino 

 
Art. 2º São diretrizes do PNE: 
VI − promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  
Art. 9º Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis 
específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública [...] (BRASIL, 2014) 
 

 Dessa forma, há abertura para os Estados federados construírem seus 

Planos Estaduais de Educação (PEE), visando regionalizar algumas peculiaridades 

locais e sempre alinhado ao PNE, assim, surge a Lei Estadual nº 1.907, de 24 de 

Junho de 2015, que dispõe sobre o Plano de Educação do Estado do Amapá para o 

decênio (2015 -2025) e neste também é assegurado a gestão democrática. 

 
Art. 2º São diretrizes do PEE 2015-2025: 
IX - promoção da gestão democrática da educação;  
Meta 12 [...] 
12.4) Promover processo contínuo de avaliação da escola de Educação 
Básica, por meio da criação e instituição de instrumentos globais de 
avaliação, que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se 
o planejamento estratégico; a gestão democrática [...] 
12.11) Fortalecer a gestão escolar, mediante transferência direta de 
recursos financeiros à Escola [...](AMAPÁ, 2015). 

 

 Ainda sobre o PEE temos a garantia prescrita na lei específica de 

gestão democrática do Estado, a lei 1.503 de 2010. Desse modo, a gestão 

democrática do sistema de ensino, bem como das unidades escolares ganham o 

seu alicerce necessário para que possa se implementar este modelo de gerencial.   
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Meta 25: Fortalecer a gestão democrática no sistema de ensino, 
observando ao disposto sobre o tema tanto na legislação federal quanto na 
do Estado, notadamente o previsto na Lei Estadual n. 1.503/2010. 
25.3) Acompanhar o processo de implantação dos Conselhos Escolares na 
rede pública estadual, e avaliar as experiências e os resultados obtidos 
pelas escolas que já vivenciam este aspecto do processo da gestão 
democrática, conforme a Lei n. 1.503/2010 (AMAPÁ, 2015) 

 

 Deste modo, a gestão democrática já é uma realidade prevista no 

ordenamento jurídico do Estado do Amapá e que se encontra na data da presente 

pesquisa em implementação pelas unidades escolares. Sua empregabilidade requer 

uma leitura de democracia, participação, representação e efetividades das políticas 

públicas como veremos no capítulo seguinte.  

 

2.3 HISTÓRIA E CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ  

 

Situado no norte do Brasil, conforme demonstrado na figura 1, o Estado 

do Amapá, teve a sua criação em 05 de outubro de 1988 com a promulgação de 

oitava constituição brasileira que o transformou de território federal em Estado 

Federado. Este ocupa uma área de 142.828,521 km². Sua capital é Macapá, a maior 

cidade em contingente populacional. Segundo os dadosdo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, o Amapá tinha uma população estimada 

em 859.494 habitantes. De acordo do Censo Escolar, fazem parte da Secretaria de 

Estado da Educação do Estado do Amapá (SEED-AP) 396 Escolas, 149 escolas 

urbanas, 247 rurais, 22 escolas quilombolas e 54 escolas indígenas num total de 

171.612 de alunos da rede estadual, de acordo com esta secretaria são 136.185 

alunos no Ensino Fundamental e 35.427 Ensino Médio. Atualmente, os dados 

divulgados pelo IDEB, na rede estadual do ensino do Estado, é de 4,4 para os anos 

iniciais do ensino fundamental que deixa o estado em 26º colocado do país 

(penúltimo colocado); referente aos anos finais do ensino fundamental o IDEB 

conquistado é de 3,5 que o deixa na posição vinte e quatro dos vinte e sete ente 

federados. Essas notas são baixas e necessitam de atenção, pois deve atingir a 

nota (6,0) até o ano de 2.021. 

O Estado é uma federação reconhecida pelo seu clima equatorial de 

centro de encontros produzidos naturalmente tanto por terra pelos Hemisférios Norte 

e Sul, como pelas correntes das águas de maré com as correntes fluviais. O Estado 

tem relevância em sua biodiversidade e por seus contornos miscigenatórios 
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(indígenas e negros) que envolvem fortemente o povo amapaense, em especial os 

amazônidas, os macapaenses costumam adjetivar sua cidade de, a Capital Morena 

da Amazônia. Antes de ser Estado, ocorreram diversas intervenções no período 

colonial. A cidade foi gestada pelos portugueses, mas os franceses reivindicavam a 

região, conhecida como Guiana Portuguesa. Mais tarde, a região foi distinguida das 

outras Guianas. O Amapá já foi parte do Estado do Pará, mas se tornou um território 

separado em 1943. 

O Estado atrai os estrangeiros que vieram buscar e explorar seus 

domínios territoriais, o que provocaram fortes atos políticos diplomáticos de 

expressividade que marcaram o litoral amapaense, onde ocorreram lutas e guerras 

internacionais que determinaram os direitos de conquistar o território, tendo a 

fundação e domínio da cidade conhecida como Capitania do Cabo Norte, que hoje 

se chama, Amapá (SANTOS, 2001). 

 
Figura 1 – Mapa do Brasil com destaque para o Estado do Amapá 

 
              Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora 
 

As terras amapaenses (figura 2) foram diversas vezes negociadas e, 

nestes transcursos, muitos problemas ocorreram por falta de controle e 

planejamento estratégico, o desenvolvimento da cidade foi um ato emergencial 

político de implementação do povoamento e fortificação militar da foz Amazonas10.  

O desenvolvimento econômico local foi um atrativo que levou a condição 

importante industrial com a exportação dos minérios, se destacando no 

                                            
10A Fortificação, por ser grandiosa, lentamente, foi sendo construída pelo trabalho escravo do negro e 
do indígena, como os nativos utilizados principalmente no transporte de pedras, em canoas da região 
do rio Pedreira ao local onde se construía a Fortaleza de São José [...] (SANTOS, 2001, p. 21). 
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desenvolvimento capitalista, na década de 50, mas, esta revolução, não ofereceu 

emprego para população local, por falta de mão de obra, o que trouxe muitas 

famílias de outras regiões brasileira e estrangeiras para o local. 

 
 

Figura 2 – Mapa do Estado do Amapá 

 
                             Fonte: <https://www.guiageo.com/amapa.htm>Acesso em: 13 jul. 2019. 

 
 

Os primeiros habitantes do atual Amapá eram indígenas das etnias 

“waiãpi”, “palikur”, “maracá-cunani” e “tucuju”. O primeiro europeu a avistar a costa 

do estado foi o espanhol Vicente YáñezPinzón. Foi ele também que primeiramente 

deu nomes a alguns lugares próximos ao Amapá. A Ilha de Marajó, ele chamou de 

“Marinatãbalo”. O rio Amazonas, ele intitulou “Santa Maria de La Mar Dulce”. E o 

famoso rio Oiapoque, ficara conhecido, na época, como rio Vicente Pinzón. Somente 

depois da chegada dos ingleses, em 1596, é que o rio passa a se chamar Oiapoque, 

dado pelo explorador Keymis. Nessa época, ingleses, irlandeses e holandeses 

fizeram várias visitas ao que hoje é o Amapá.  

Após a derrota para os franceses, todos são expulsos da região e a 

colonização europeia do Amapá toma fôlego em 1637, com a sua concessão, como 

Capitania do Cabo Norte, por Filipe IV de Espanha e III de Portugal a Bento Maciel 

Parente, governador do Maranhão e Grão-Pará. As terras passam a serem 

delimitadas do Oiapoque ao Paru, passando pelo Jarí. Bento Maciel Parente logo 

começa a fazer a ocupação de sua Capitania. Já o explorador Pedro Teixeira chega 

ao Amapá, seguindo pela margem esquerda, com os jesuítas Alonso de Rojas e 

Christoval de Acuña.  

https://www.guiageo.com/amapa.htm
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Os portugueses triunfavam em desbravar as terras e catequisar os índios. 

Foram fundadas missões franciscanas e jesuíticas. O Marquês de Pombal ordenou, 

na época, a construção da maior fortaleza da colônia em Macapá, um dos principais 

núcleos da colonização da região. Para Macapá foram levados colonos açorianos. E 

por morte do donatário, a capitania se extinguira, sendo revertida à coroa. Foi criado 

um comando militar para o território, com sede em Macapá, que já contava quase 

três mil habitantes. A Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, elevou o 

território do Amapá à categoria de Estado da Federação, sendo instalado em 1º de 

janeiro de 199111. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
11

 Os textos que sucedem a figura 2 (três parágrafos) foram extraídos de: BRASIL. Senado Federal. 

Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/57.pdf?sequence=4>. 
Acesso em: 13 jul. 2019. 
BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-
textos/revista4-mat11.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2019. 
* Nota: textos presentes no Censo do IBGE de 2010. 
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3 DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E A GESTÃO ESCOLAR 

EM MACAPÁ-AP 

 

Abordar a política de democratização da educação implica compreender 

as relações de poder na sociedade, quanto a sua forma de distribuição e de 

tomadas de decisões estabelecida entre o Estado e a sociedade. Por meio da uma 

abordagem histórica, faz-se necessário reconstruir alguns elementos conceituais 

necessários para entender, como essas relações de poder foram se estabelecendo 

sob o ponto de vista político, para qualificar os elementos democráticos que hoje 

encontram-se inseridos entre os diversos segmentos das sociedades organizadas 

sob o prisma do estado democrático.  

 

3.1 OS PROCESSOS DEMOCRÁTICOS 

 

As relações de “poder” encontram sua distribuição em qualquer 

segmento, seja no sentido de tomada decisão política, econômica e social ou em 

organização entre os indivíduos, como a escola, de modo geral, o poder sempre 

esteve na origem das tensões, das repressões e das transformações sociais ao 

longo dos anos, especialmente durante a consolidação da democracia. 

Segundo Chauí “a democracia surge como o único regime político 

realmente aberto as mudanças temporais”12. Trata-se, portanto, de um movimento 

fascinante e ao mesmo tempo complexo do pensamento político do ocidente, que 

transformada em uma arena de construção contínua de possibilidades passou a 

alterar e gerar ideias e ideais no campo da política para articulação e, para sua 

consolidação nos espaços participativos. Conforme afirmam Santos e Avritzer 

(2005), a democracia tem sido uma substância significativa e ressignificativa para 

compatibilização fecunda no ambiente da política, especialmente, no que diz 

respeito à democracia representativa e participativa na contemporaneidade. 

Neste contexto, houve uma amplitude conceitual e interseções da palavra 

poder e, um deles fundamentalmente significa democracia, que é o regime político 

que estabelece as relações entre Estado e a sociedade com maior ênfase e 

                                            
12

 CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: Crítica y Emancipación, (1): 53-76, Buenos Aires: 
CLACSO, junio, 2008. 
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profundidade. Na teia teórica sobre a democracia, destaca-se compreendê-la, como 

forma de governo em que a participação do contingente populacional assume 

contornos fundamentais à sua efetivação.  

Neste sistema político, observa-se diversas abordagens de convergências 

e divergências que particularizam as relações sociopolíticas quanto ao exercício da 

cidadania, e ao mesmo tempo, podem-se mencionar as categorias da participação e 

de representação, as quais passam a ser questionadas e analisadas, devido suas 

abrangências de definições e interpretações que perpassam a mera simples 

decisões de escolhas políticas da sociedade e do Estado. 

Partimos, então, destas apreensões iniciais para sistematizar algumas 

variantes da democracia como regime de governo, quais sejam: a democracia direta, 

democracia participativa e democracia representativa. Elas são formas de se exercer 

o poder de participação, presente no seio do Estado democrático, que estão em 

posições diferentes, mas que se acham englobados em critérios comuns, sendo 

assim, passíveis à (re)construção da realidade social, que é sua expressão máxima.  

No plano político da representação, tais variantes estão pautadas na 

concepção de democracia, mas a crescente diversificação das formas de condutas 

participativas, reforçadas, pela inclusão dos direitos sociais, fomentou o exercício da 

cidadania tornando os cidadãos, principalmente, corresponsáveis pela construção da 

participação, fato este, que destaca na sua relação direta com o Estado. Visões 

estas, que são ampliadas desde a abordagem de Pedro Demo, que discorreu sobre 

como o direito social e democrático, vem sendo sistematizado através das três 

formas, a saber: cidadania tutelada, cidadania assistida e cidadania emancipada, 

sendo que esta última, para Demo, é fundamental ao exercício da cidadania 

participativa. 

Assim reconstrói a relação da sociedade civil e do Estado em duas linhas 

distintas, a da representação e da participação, especialmente, quando estas, 

sustentam as políticas públicas sociais – como é o caso da educação – que se 

situam nas funções particulares de Estado. Assim sendo, “as políticas sociais têm 

suas raízes nos movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos 

surgidos entre capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções 

industriais” (HÖFLING, 2001, p.31). 

Desta forma, se concebe políticas sociais como uma garantia 

constitucional que fomenta a ideia de participação e fecunda o processo de 
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democratização do poder e a descentralização do mesmo almejando o exercício 

pleno da cidadania13. Também em consonância com o que lecionam Santos e 

Avritzer (2005, p. 42) encontram-se em debate acerca das condições estruturais da 

democracia e do modelo distributivo dos benefícios dos segmentos sociais que 

caracterizou diversas “[...] contradições entre a mobilização e a institucionalização, 

[...] o (des) interesse ou a (in) capacidade política do cidadão comum para decidir; 

processo eleitoral; pluralismo político e a resolução da participação, [...] uma dupla 

crise [...]”, o que persiste em nossos dias.  

Tais condições sociais permeiam um debate sobre o Estado, a forma de 

governo e sobre a forma da gestão pública agir enquanto tal, o que polariza 

fortemente o remodelamento institucional, situações estas, que disseminou o 

discurso de outras formas ou modelos de democracia voltada para fomentar e 

acentuar as medidas do sistema político, tanto na compreensão do que seja o 

Estado em si, quanto na maneira de se efetivar a Educação para o desenvolvimento 

e efetivação do Estado de Direito. 

Torna-se, assim, necessário então, adotar uma compreensão substantiva 

a respeito da diferenciação entre Estado e governo, essencialmente, para que case 

com o objetivo desta dissertação. Assim, é possível dizer que o Estado é formado 

por instituições permanentes, que garantem a existência ordenada da sociedade, 

tanto jurídica, como formal e material, onde os órgãos e as instituições representam, 

organizam e atendem os anseios da sociedade civil.  

Neste cenário, o governo é mais uma instituição pública do Estado que 

compõe um conjunto ações e programas estabelecidos para cada segmento da 

sociedade. Planejamento este, que conduz a uma forma de administrar o Estado, 

por um determinado período, e que refletem as tomadas de decisões de 

responsabilidades administrativas. Medidas estas, que facilitam a ação de quem 

conduz o processo implantação, implementação, manutenção e avaliação de tais 

procedimentos, tendo em vista, a redução das desigualdades estruturais-

funcionalistas que resultam no desenvolvimento econômico e social. 

No conceito de democracia sobre sua essência e natureza, enquanto 

regime de governo, fica claro que nas relações existentes no seio da realidade 

democrática se situam nas estruturas de poder dentro e fora do Estado. E estas, 

                                            
13

 Ver Dourado (2006) 
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estão refletidas a partir do contexto capitalista, em todos os segmentos sociais e 

estão engendradas no discurso que serve às tomadas de decisões, de escolhas e 

de implementação dos modelos de representação atual. Comportamento este, que 

inclusive atinge à educação, especialmente, nos processos decisórios, entre estes, 

estão às modalidades de provimento ao cargo de dirigentes escolares. 

Ação esta, que passa a ser desempenhada pelos governantes do Estado, 

e que não raro, se chocam com os direitos fundamentais do cidadão e/ou agridem 

os pressupostos elementares da democracia, e que, de certa forma, inviabilizam que 

se adotem princípios das políticas públicas transformadoras, como é o caso da 

gestão democrática que dentre os vários empecilhos para sua efetivação plena está 

a ingerência política de governos ou grupos políticos regionais. 

Nesta tessitura alude delinear uma metodologia para descrever e 

interpretar o desenho institucional da representação política constituída acerca do 

discurso que gera as tomadas de decisões (elemento mobilizador de interesses 

pessoais de um lado e necessidades sociais de outro) inspiradas no planejamento 

estratégico e por estudos de fenômenos e acontecimentos expressivo e expansivo 

dos “serviços” sociais, em destaque o setor educacional, considerado pelo Estado 

contemporâneo a pedra basilar para se promover mudanças e transformações no 

curso da sociedade(HÖFLING, 2001).  

Um dos grandes desafios de nossa época é entender o fenômeno do 

sistema político que rege o Estado. E, também, como o poder está consolidado e, 

qual a sua repercussão na esfera pública quanto a sua forma de organização sob 

controle e quanto sua essência constituída por relações de ações efetivas, 

participativas e de representações. 

Em termos bastante sintético, o poder tece e entrelaça relações sociais e 

políticas, compondo o entrecruzamento entre as instituições públicas e privadas e os 

indivíduos, situações estas, onde se estabelecem os conflitos, as coerções, os 

discursos, as convergências. Assim, as situações relacionais “[...] do processo 

político, da própria existência e funcionamento das instituições políticas [...]” 

(BIANCHE, 2014, p. 85) se efetivam e tomam formas no mundo concreto. A esse 

respeito, Karl Marx descreve a dominação como um instrumento de “[...] poder como 

posição social [...] organizado de uma classe para opressão de outras [...]”. 

Por seu turno, Marx Weber sentencia que, enquanto fenômeno da vida 

social complexa, a dominação se enfatiza pelo ato de comunicar e de se relacionar 
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“[...] de homens sobre homens [...]”, os dominados submetem-se à autoridade, 

sociologicamente significa “[...] poder, o qual prefere declarar como dominação [...]”. 

Para este autor, a sociedade contemporânea é um ambiente fértil de dominação e 

esta, se manifesta, em todas as instituições que lhes dão forma e conteúdo. 

Já para Noberto Bobbio (1987), o poder, encontra-se na ideia ter 

vantagem ou para fazer valer a vontade, é legitimação do poder político, ou seja, 

vantagem ou efeito que determinam a relação entre governantes e governados. 

Neste sentido, o poder faz-se necessário para organizar a vida em sociedade, 

porém, o seu uso deve ser referendado pelo pacto social, que é desde Rousseau e 

Hobbes o trilho por onde se encaminha a realidade social no ocidente.   

Apoiando-nos a concepção aristotélica, o diálogo (não se dá apenas por 

um falar e ouvir, mas na ação da coletividade) é um elemento de natureza individual, 

social e político (Estado), um direito natural de agir e da autonomia, um bem 

partilhável e participável como descrito por Aristóteles, bem como, o direito de 

democracia.  

Neste entendimento peculiar, Habermas (1997) descreve que a assimetria 

da Teoria do Discurso, é uma ação comunicativa, que deve olhar para dois lados: 

um para legitimação da normatização e do outro são os procedimentos resultantes 

da formação discursiva da opinião e da vontade argumentativa existentes no 

cotidiano. Ou seja, esse entendimento, de forma resumida distingue o discurso de 

fundamentação e o discurso de aplicação, demonstrando de certa forma a “norma 

por dever” como algo a ser cumprido dentro de uma compreensão moderna e 

desejável da vida. 

Assim entendido, a intersubjetividade passa a influir nas tomadas de 

decisões públicas, pois é, neste contexto de forma concreta e pura que ocorre a 

ação de “pensar no outro”, que valoriza a autonomia individual, o respeito, e o 

consenso como ferramentas importantes para efetivação dos direitos de todos 

dentro do processo da democracia participativa.  

Porém, na teoria da ação de Hannah Arendt (2007) o poder da força do 

sistema capitalista impossibilita o agir do discurso coletivo, pois os indivíduos se 

mantêm presos ao trabalho, tornando separado da prática política, excluídos “[...] 

numa forma de ignorância e, portanto, de caos”. Isto reduz a capacidade expressiva 

de representação, participação e comunicação no seio do regime democrático, o que 

faz gerar a desigualdade social. Realidade esta, que Demo (1995), assim se 



39 
 

referindo ao indivíduo vivente, assevera, “[...] que lhe é imposta, não atinge a 

oportunidades de conceber uma história alternativa e de organizar-se politicamente 

para tanto. Entende injustiça como destino. Faz a riqueza do outro, sem dela 

participar”. 

Na contramão da prática do poder político de coerção que ocorre em 

demasia na sociedade ocidental, Paro (2016, p. 31) reforça que o diálogo é “[...] uma 

alternativa democrática de convivência política [...]”. Para tanto, este autor propõe 

que sempre no meio democrático as pessoas se utilizem do diálogo como a 

ferramenta mais sensível e útil para operar solução de conflitos.  

Em Ramos (2004) encontramos que o diálogo é o esteio central de toda 

estrutura que se pretenda democrática. Este é, portanto, o espírito que deve guiar 

toda e qual prática da persuasão que levam todos desenvolverem de forma 

homogênea um norte de consciência coletiva. Em outras palavras, igualitária, para 

se tomar decisões e fazer com que estas sejam implementadas.  

Há que considerar, no entanto, democracia não é o regime do consenso, 

mas do trabalho dos e sobre os conflitos, ou seja, democracia é construída na base 

do conflito, democracia assim, é conflito, legitimada nas ideias das contradições para 

reivindicar a participação nos direitos. Neste sentido, o diálogo, nesses ambientes 

sociais se processam a partir de ideias antagônicas, mas que, em virtude de um 

bem comum, que é a paz social, busca-se o equilíbrio através do consenso, e este 

apesar de expor as diferenças esboça, uma compreensão ou sensação coletiva em 

prol do bem comum.   

Neste sentido, a democracia acentua um discurso antagônico presente na 

sociedade devido a efetivação do seu projeto político original, gerou ponto 

contraditório da própria constituição histórica da sociedade em curso, fruto 

emergente da convivência da democracia e capitalismo, que situa uma relação 

social forjada, estreita e limitada na participação social, há mais democrática 

desigualdade bem perceptível, como aponta (DEMO, 1995, p. 24), a política 

coercitiva, um elemento da força que ameaça algumas categorias elementares da 

democracia, como: representação e participação. 
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3.2 A PARTICIPAÇÃO E A REPRESENTAÇÃO COMO ELEMENTOS DO VIÉS 

DEMOCRÁTICO 

 

A moderna democracia liberal funda-se (no século XIX) sobre a convicção 

de que o Governo poderia legitimar “[...] as promessas da paz e da racionalidade da 

liberdade e da igualdade [...] e da partilha do progresso [...]” (SANTOS, 2002, p. 14), 

como também, o método democrático eleitoral de ampla participação, uma 

idealização e transformação da sociedade civil que poderia finalmente possibilitaria à 

transparência do poder. Um modelo de governo constituído da base na democracia 

dos antigos, e que por experiência pretérita positiva deveria orientar a sociedade 

atual e que ganhou proporção (quantitativamente) nas tomadas de decisões no 

século XX, ao invés de reafirmar a democracia direta, apenas e tão somente serviu 

para intensificar os imperativos da representatividade. 

Nesse ideário, a democracia representativa assumiu um lugar central no 

campo político, ao tempo em que o direito de definir os seus próprios interesses, 

foi sendo restringido aos cidadãos. No entanto, Boaventura Santos e Leonardo 

Avritzer (2005) descrevem este expressivo movimento político direto que se centrou 

no debate em torno da desejabilidade da democracia na metade século XIX, “[...] 

caracterizando esse século como de intensa disputa em torno da questão 

democrática” (SANTOS e AVRITZER, 2005, p.39). 

Entre o otimismo e pessimismo, o modelo de democracia perde a 

demodiversidade14, o que a faz ser questionada, senão na forma e no conteúdo, 

pelo menos nos resultados, especialmente, no século XX. Immanuel Wallerstein, 

citado por Boaventura Santos e Leonardo Avritzer (2005), é um questionador do 

assunto, exclama como a democracia tinha passado de “[...] uma aspiração 

revolucionária no século XIX a um slogan adotado universalmente, mas vazio de 

conteúdo no século XX [...]” (p.39).  

Os autores Santos e Avritzer (2005) apontam que estas duas posições, 

que ao longo do tempo se apresentavam muito divergentes, mas que convergem na 

constatação de que a democracia assumiu um lugar central nas organizações 

políticas e sociais, especialmente se considerarmos o pós-guerras. No entanto, tais 

                                            
14Por demodiversidade entendemos a coexistência pacífica ou conflituosa de diferentes modelos e 

práticas democráticas” (SANTOS e AVRITZER, 2005 p. 71) 
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questionamentos começaram a ocorrer devido à proposta de organização burguesa 

da sociedade, que se consolidou hegemônica, e que no final das duas guerras 

mundiais implicou uma restrição das formas de participação e soberania popular, 

ampliadas em favor de um consenso em torno de um procedimento eleitoral para 

a formação de governos. Disto, resultou a fragilidade de todo o processo da 

representatividade popular.  

Assim, Bobbio asseverou que a democracia representativa dos 

modernos sugira da convicção de que os representantes eleitos pelos cidadãos 

estariam em condições de avaliar quais seriam os interesses gerais, melhor que os 

próprios cidadãos15. Para o autor este tipo regime político estaria fechado demais na 

contemplação de seus próprios interesses particulares. Portanto, segundo a 

conclusão de Bobbio a democracia indireta seria mais adequada precisamente para 

o alcance dos fins a que fora predisposta a soberania popular. 

Em outras palavras, o método de democracia representativa indireta 

consiste num poder que se deve entender uma relação entre dois sujeitos, na qual o 

primeiro obtém do segundo um comportamento que, em caso contrário, não 

ocorreria16 a representação políticaestabelecido por lei. Por outra via, Rousseau 

adverte que os limites e os interesses particulares, desta forma compreendidos, e 

atrelados aos procedimentos do regime representativo, estariam por desconfigurar 

todo o sistema, uma vez que a soberania não pode ser representada, pela mesma 

razão que não pode ser alienada, ou seja, ela está inserida na vontade geral e, por 

ser absoluta, não se representa, porque a soberania é um ser coletivo. 

Diante desta especificação, só nos resta recorrer aos direitos de liberdade 

de pensamento, imprensa, assembleia, reunião, associações, em suas mais 

diversificadas formas e objetividades e a garantia de exprimir a própria opinião no 

                                            
15

 Bobbio, Noberto. Liberalismo e democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Brasiliense, 2005, p. 34. 
16

  [...] conceito relacional de poder e estabelece que por "poder" se deve entender uma relação entre 
dois sujeitos. [...] e também a mais sintética das definições relacionais [...] "A influência [...] é uma 
relação entre atores, na qual um ator induz outros atores a agirem de um modo que, em caso 
contrário, não agiriam" [...]. Enquanto relação entre dois sujeitos, o poder assim definido está 
estreitamente ligado ao conceito de liberdade; os dois conceitos podem então ser definidos um 
mediante a negação do outro: "O poder de A implica a não-liberdade de B", "A liberdade de A implica 
o não-poder de B". BOBBIO, Noberto. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da política, 
4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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sistema de voto17. Que é o exercício garantidor e compreendido como única 

alternativa legítima e viável que defini a prática democrática representativa/ 

parlamentar.  

Ou seja, é a identidade que por meio do sufrágio universal e pela 

exigência da participação popular, passa a se instituir um controle que influencia na 

formação do corpo da classe política, que irá expressar de forma concreta, porém, 

parcial, o exercício do poder político. Em particular, Marx contrapõe “[...] mediante o 

sufrágio universal, outorga a posse do poder político às classes cuja escravidão 

social eterniza [...]” (BORON,1994, p. 19 apud RAMOS, 2004, p. 30). 

A partir de uma visão procedimental democrática, Bobbio, teórico do 

pluralismo, oferece a transformação do sistema político para justificar a formação do 

governo e o princípio da legalidade, dando ênfase ao funcionamento da democracia 

na sociedade através do “[...] conjunto de regras para a constituição de maiorias, 

entre as quais valeria a pena destacar o peso igual dos votos e a ausência de 

distinções econômicas, sociais, religiosas e étnicas na constituição do eleitorado 

[...]”, conforme descrição por Santos e Avritzer (2005, p. 45).  

Certamente, esta forma de governo é reconhecido e ganhou destaque 

como um instrumento normativo político na sociedade em geral, mas fundada na 

ilusão. Dessa forma, nascem diversos paradoxos trazendo à tona este processo 

político da concepção hegemônica de democracia no pós-guerra, os quais são 

analisados criticamente pelos autores Santos e Avritzer (2005, p. 48), 

 
uma questão não parece resolvida pelos teóricos que argumentam pela 
substituição dos mecanismos de exercício da soberania por parte dos 
cidadãos pelo aumento do controle da burocracia sobre a política. [...] 
torna-se cada vez mais claro que as burocracias centralizadas não têm 
condição de agregar ou lidar com o conjunto das informações necessárias 
para a execução de políticas complexas nas áreas social, ambiental [...].  Aí 
residiria o motivo da re-inserção no debate democrático dos assim 
chamados„ arranjos participativos. 
 

No cerne deste pensamento, consiste uma preocupação sobre a 

legitimidade da democracia em torno da participação política e dos arranjos 

                                            
17

 Tanto Bobbio, quanto Tocqueville e, Mill também temiam a tirania da maioria e a considera um dos 
males dos quais a sociedade deve se proteger. Isso, porém, não o leva a renunciar ao governo 
democrático. Bobbio publica anos após guerra, sobre a liberdade na França, o livro sobre a 
democracia representativa, põe-se o clássico problema da melhor forma de governo e responde que 
ela é, precisamente, a democracia representativa, que constitui, ao menos nos países com um certo 
grau de civilização, o prosseguimento natural de um Estado desejoso de assegurar aos seus 
cidadãos o máximo de liberdade (BOBBIO, 2005, p.68). 
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institucionais existentes no sistema político. Santos e Avritzer percebem que a 

primeira via de afirmação da concepção hegemônica de democracia é a via que 

leva do pluralismo valorativo, e à redução da soberania. Pois, a participação 

cidadã na política se tornou indesejável, ou de difícil construção, ante os protocolos 

de poder que estão ao cargo daqueles que através do voto se envergaram do 

poder político. Entretanto, em outra via, encontra-se à passagem de uma 

discussão ampla sobre as regras do jogo democrático. Esta seria a identificação 

da democracia com as regras do processo eleitoral. Os autores afirmam, 

criticando o modelo que: 

 
 

“[...] Em nenhum momento fica claro o itinerário que vai de Kelsen até 
Schumpeter e Bobbio porque o procedimentalismo não comporta formas 
ampliadas de democracia. Pelo contrário, a redução do 
procedimentalismo a um processo de eleições de elites parece um 
postulado ad hoc da teoria hegemónica da democracia, postulado esse 
incapaz de dar uma solução convincente a duas questões principais: a 
questão de saber se as eleições esgotam os procedimentos de 
autorização por parte dos cidadãos e a questão de saber se os 
procedimentos de representação esgotam a questão da representação da 
diferença [...]” ( SANTOS e AVRITZER, 2005, p.46)  
 

Isto posto, porque, a democracia liberal despreza os pilares tanto da 

democracia do antigo (direta) quanto da democracia do moderno (sufrágio universal 

e a participação) como valor. Assim, existe, a grosso modo, a posição da concepção 

liberal eludir o papel da democracia do povo, uma vez que ter-se-ia a essência da 

relação republicana. Existem assim, duas expressões teóricas políticas queabalam e 

marcam o conceito de democracia no processo de modernização: concepção 

minimalista que agem em torno do problema da participação pela via da 

argumentação nas questões complexas, tratadas sobre regras e procedimentos 

que produzem a escolha dos representantes por meio de competição e do voto e, 

a concepção marxista que em contraposição ao regime, crítica a aplicabilidade do 

conjunto de métodos de escolha eleitorais que como consequência seria uma 

forma única de organização política (SANTOS e AVRITZER, 2005). 

A despeito destas argumentações internas políticas, a democracia é 

vista por desconfiança quanto forma da participação da sociedade, formulada 

desde a concepção minimalista de democracia. Para Santos e Avritzer (2005, p. 45) 

o motivo pelo qual a participação é excluída desse processo não faz parte da 

argumentação procedimental e sim de uma teoria da sociedade de massas que é 
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contrabandeada para o interior da discussão procedimental. Nesta distorção do valor 

da democracia participativa, a citada proporcionalidade dada pela democracia liberal 

se tem a “rejeição que gera exclusão”, Costa citado pela autora Ramos (2004, p. 30) 

contradiz a esta regra democrática básica considerando que as:  

 
[...] concepções formais e minimalistas de democracia, as quais no sentido 
lógico não descartam os valores democráticos. Igualdade política e 
soberania permanecem como meta [...], mas deixam de ser discutidos como 
princípios e passam a ser redimensionados como problemas empíricos a 
serem enfrentados. A vontade do povo e a participação direta não deixam 
de ser considerados, mas a questão é a sua VIABILIDADE TÉCNICA dada 
a magnitude, complexidade e burocratização dos sistemas. (grifos da 
autora) 
 

Nesta concepção da democracia no liberalismo há um paradoxo no 

discurso quanto as condições técnicas de cumprir com o princípio da igualdade e da 

soberania. Nesta distorção de ideias, prevalece à democracia 

representativa/parlamentar,  centra-se na vontade popular dada ao parlamento pela 

vontade da maioria, que é a razão da concepção liberal em que se transformara a 

democracia, em um modelo universal, que se distingue como um governo popular, 

uma vez que, respeita os imperativos do mundo burguês e transforma todos em 

agentes da manutenção do status quo.   

Há que se observar, no entanto, que na atualidade existem alguns 

impedimentos formais e legais que são próprios do ambiente democrático, tais como 

o exercício da representatividade que,a grosso modo, pode promover a violação do 

espaço público, e de certa forma não legitimar a democracia direta. Que é o produto 

mais refinado da soberania popular.  

Este problema vem se intensificando pela força do trabalho do homem, 

como diz Rousseau (2002, p. 38) é o supérfluo dos particulares que produz o 

necessário do público: segue-se daí que o estado civil só pode subsistir enquanto o 

trabalho dos homens rende mais que as suas necessidades. Isto se dá porque “a 

democracia moderna repousa em uma concepção individualista da sociedade”18. 

Rousseau (2002, p. 39) explica que, infere-se daí a sensação de que 

quanto mais aumenta a distância entre o povo e o governo, mais se tornam 

onerosos os tributos. Assim sendo, na democracia, o povo é o menos 

sobrecarregado [...]. Com efeito real, continuasse na busca de garantir o 

                                            
18

 BOBBIO (2000, p. 380 apud RAMOS, 2004, p. 31) 
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reconhecimento deste processo de afirmação de participação e de garantia dos 

direitos do povo, pois algumas razões de forma subestimada quanto o poder da 

construção social em legitimar a democracia que se deseja.   

Devemos examinar o contraste entre o que foi prometido e o que foi 

efetivamente realizado (BOBBIO, 2005, p. 34) no modelo ideal de democracia 

representativa como a arquitetada no seu primórdio e, trazendo para atualidade, se 

diverge e torna-se arcaica perto dos interesses privados e, também, da 

complexidade da sociedade. Portanto, tal modelo não corresponderia as 

necessidades sociais atuais, a exemplo do exercício de plena cidadania. Parece-nos 

que a concepção hegemônica teórica não seria mais capaz de enfrentar 

adequadamente os problemas da qualidade da democracia vividos na prática hoje.  

Diante disto, dentro da ideia de democracia representativa, muitos são os 

pontos de crise, como é o caso da expansão global da democracia liberal, que ficou 

conhecida como a dupla patologia: “[...] a patologia da participação [...] o aumento 

dramático do abstencionismo; e a patologia da representação, o facto dos 

cidadãos se considerarem cada vez menos representados por aqueles que 

elegeram [...]”.(SANTOS e AVRITZER, 2005, p. 42) 

Destas questões, emergem alguns elementos apresentados como o 

desmonte da nova ordem global. Neste cenário social o problema da forma da 

democracia e da sua variação e, discursões que permearam o debate sobre a 

qualidade da democracia. Santos e Avritzer, (2005, p. 42-43) passam a apontar os 

focos de incêndio, ou melhor, os diversos pontos críticos da tríplice crise da 

explicação democrática tradicional:  

 
[...] há, em primeiro lugar, uma crise do marco estrutural de explicação da 
possibilidade democrática; há, em segundo lugar, uma crise da  explicação 
homogeneizante sobre a forma da democracia que emergiu como resultado 
dos debates do período entre guerras e há, em terceiro lugar, uma nova 
propensão a examinar a democracia local e a possibilidade de variação no 
interior dos Estados nacionais a partir da recuperação de tradições 
participativas solapadas no processo de construção de identidades 
nacionais homogéneas [...]. 
 

Dessa crise, as práticas contra-hegemônicas ganharam forças e delas 

nasce o projeto distinto de sociedade a democracia participativa, a célula de poder 

encontra-se em construção no seio do povo, que passa a buscar no seu primeiro 

plano, a ampliação do espaço local de discursão e no segundo as decisões que 

possibilitem mudanças na esfera pública, principalmente, em relação aos limites da 
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democracia representativa, a qual nunca impediu que a democracia direta fosse 

esquecida. 

 

3.3 A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NO ESTADO DO 

AMAPÁ 

 

Nas últimas décadas, proliferaram diversas experiências participativas 

que ganharam destaque nos espaços das relações sociais e políticas, num sentido 

cooperativo e democrático. Trata-se, neste sentido, de um profundo processo que 

constituiu práticas de participação, tais como: conselhos, assembleias, conferência, 

Comitês, referendo popular e o orçamento participativo. Mecanismos estes que não 

são apenas viabilizadores, mas também incentivadores da participação19 direta, que 

fomenta a tomada de decisões de forma consultiva ou deliberativa na construção 

das políticas públicas, um processo que fomenta a transformação e ampliação do 

espaço público para o aprofundamento da democracia.  

Tais práticas passam a ser temas centrais de discursões no espaço 

público, pois tornam-se, condições necessárias para provocar ruptura positiva na 

trajetória da sociedade segundo a visão de Santos e Avritzer. Por meio de 

abordagem teórica os autores se manifestam propondo o aprofundamento da 

democracia participativa através de uma reconexão entre procedimentalismo e 

participação, que se articulam de formas efetivas de combinação entre elementos 

da democracia participativa e representativa, um processo que acentuou duas 

formas: coexistência pacífica e complementaridade por negociação. Assim Santos e 

Avritzer (2005, p. 75-76) explica que a: 

 
[...] Coexistência implica convivência, em níveis diversos, das diferentes 
formas de procedimentalismo, organização administrativa e variação do 
desenho institucional. A democracia representativa em nível nacional [...] 
coexiste com a democracia participativa em nível local, acentuando 
determinadas características participativas já existentes em algumas 
democracias dos países centrais.  
[...] complementaridade, implica uma articulação mais profunda entre 
democracia representativa e democracia participativa. Pressupõe o 
reconhecimento pelo governo de que o procedimentalismo participativo, as 
formas públicas de monitoramento dos governos e dos processos de 
deliberação pública podem substituir parte dos processos de representação 
e deliberação tais como concebidos no modelo hegemônico de democracia. 
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 PARO (2016, p. 69) 
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Esta proposta abriu espaço para que o procedimentalismo passasse a ser 

pensado como prática social e não como método de constituição de governos20, pois 

o regime da democracia foi sustentado por algumas décadas, por meio do processo 

deliberativo atrelado apenas a decisão do voto para a formação institucional. Deste 

modo, é salutar uma releitura do espaço público para reconhecer a dimensão social 

original ressaltada por Kelsen que é analisado neste tempo presente por Habermas, 

ambos desejavam fugir da lógica da sistematização que voga a racionalidade 

ocidental, ao propor inovações como os dois elementos no debate democrático 

contemporâneo: 

 
Em primeiro lugar, uma condição de publicidade capaz de gerar uma nova 
gramática societária[...] uma forma de exercício coletivo do poder político 
cuja base seja um processo livre de apresentação de razões entre iguais. 
[...] tem origem na [...] recuperação de um discurso argumentativo [... ] 
associado ao facto básico do pluralismo e às diferentes experiências é 
parte da reconexão entre procedimentalismo e participação [...].  
Há ainda um segundo elemento extremamente importante de ser discutido, 
que é o papel de movimentos sociais na institucionalização da diversidade 
cultural” (HABERMAS 1995 apud SANTOS E AVRITZER, 2005, p. 52-53). 
 

Habermas (1997) conceitua o espaço público através destes elementos 

como um lugar de formação de opinião e da vontade, que seria uma condição de 

dialogar para reconstruir a democracia21 . É o lugar que permitirá ao cidadão ter a 

capacidade de problematizar situações indesejadas do contexto socioeconômico, 

como a desigualdade, e ao mesmo tempo, lhe permite questionar sua exclusão 

através de “[...] discursos expressivos de auto-entendimento e articular, de modo 

mais livre, identidades coletivas e interpretações de necessidades [...]” (HABERMAS, 

1997, p. 33) para ajudar a direcionar o espaço público institucionalizado.  

Desta forma, Habermas comentado pelos autores Santos e Avritzer 

(2005, p. 52) descreve este discurso expressivo através de um princípio de 

deliberação societária denominado princípio D: apenas são válidas aquelas 

normas-ações que contam com o assentimento de todos os indivíduos 

participantes de um discurso racional. Os autores propõem uma extensão dos 

procedimentos com forma de vida e entendendo a democracia como forma de 

aperfeiçoamento da convivência humana. 
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 Habermas foi o autor responsável neste processo (SANTOS e AVRITZER, 2005, p. 52) 
21

 Habermas (1997, p. 22). 
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Assim, a deliberação no espaço público é um processo de negociação e 

decisão entre os atores da diversidade social, em torno da reconstrução da 

sociedade através do diálogo, da argumentação, da comunicação, são formas que 

se “[...] transformam num fio condutor para reconstrução do emaranhado de 

discurso formadores de opinião e preparadores da decisão, na qual está embutido 

o poder democrático exercitado conforme direto [...]”22, uma articulação das 

iniciativas entre democracia representativa e democracia participativa. Desde 

então, começa um planejamento descentralizado, atingindo uma transparência de 

capacidade deliberativa para os poderes de decisão, que desencadeou um 

enorme processo a nível de mobilização local (SANTOS e AVRITZER, 2005, 68-

69) 

Deste modo, a democracia está baseada no movimento contínuo do 

discurso, ou seja, das falas que tecem uma rede de poder da vontade comum, 

sustentada por decisões coletivas e associada ao fato básico do pluralismo e às 

diferentes experiências que indicam e dão reconexão entre procedimentalismo e 

participação. 

Este modelo de discurso está ligado ao sistema político e administrativo 

que ocorreu em vários países, especialmente nos países do Sul, como no caso do 

Brasil. É por meio deste fluxo de argumentação que reivindicam a legitimidade da 

democracia participativa, como esclarece Santos e Avritzer (2005, p.73),  

pressionando as instituições da democracia representativa no sentido de as tornar 

mais inclusivas, quer ainda buscando formas de complementaridade mais densas 

entre a democracia participativa e a democracia representativa.  

Diante disso, o regime democrático passa a ser arquitetado a partir dos 

horizontes emancipatórios dos indivíduos e como um entendimento da inovação 

social articulada com a inovação institucional (um novo modo de pensar).O qual 

adota o princípio de deliberação ampla e deixa de se concentrar numa mera 

prática teórica para formação de governo (uma visão negativa).  

Este novo diálogo, traz a percepção da possibilidade da nova forma de 

participação ampliada de atores sociais de diversos tipos de processo de tomadas 

de decisão (SANTOS & AVRITZER, 2005, p.26), e a partir deste reconhecimento 

surge o propósito desta substituição do modelo: 

                                            
22

 Op. cit. (1997, p. 21) 
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[...] o objetivo é associar ao processo de fortalecimento da democracia local 
formas de renovação cultural ligadas a uma nova institucionalidade política 
que recoloca na pauta democrática as questões da pluralidade cultural e da 
necessidade da inclusão social. (SANTOS e AVRITZER, 2005, p. 76). 

 
Portanto, neste cenário mais recente, se reconhece a existência da 

democracia neste processo de globalização altamente competitivo juntamente com o 

complexo campo social. Porém, o seu aprofundamento tão desejado não ocorre com 

o projeto moderno. É preciso, por tanto, examinar os motivos do porquê não 

ocorrerem a diferença da operacionalidade (na primeira forma a coexistência e na 

segunda forma complementariedade) entre os países, o que torna necessário um 

estudo específico de como é construído essa realidade distinta23.  

Desta maneira, a democracia está em processo de renovação e 

construção no espaço público, é uma via responsável por denunciar o aspecto 

limitado do processo político e destacar a importância da participação e do 

engajamento cívico como formas complementares à representação24. E dessa 

forma, se apresenta como uma luta pela efetivação dos direitos sociais, 

principalmente no que diz respeito a garantia de uma democracia inclusiva. Assim 

como também, a garantia da participação política do cidadão mais ativo, que se dá 

pelo processo de tomadas de decisões de forma conjunta com os segmentos 

sociais. É o ente para experimentação de uma cultura política e de uma cultura 

distributiva.  

 Neste cenário, o Estado do Amapá coloca o seu modelo de Gestão 

Escolar Democrática e Participativa. Assim, torna-se necessário analisar duas 

maneiras de os gestores assumirem seus cargos, a primeira, consiste no papel do 

Governo exercido pelo chefe do poder executivo salvaguardado na Constituição 

Estadual no Capítulo II do Poder Executivo, Seção I, do Governador e do Vice-

Governador do Estado, Seção II das atribuições do Governador, “Art. 119. Compete 

privativamente ao Governador do Estado, além deoutras atribuições previstas nesta 

Constituição:XXII - prover e extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei;” 

(AMAPÁ, 1991). 

                                            
23

 RAMOS (2004, p. 34) 
24

 ALMEIDA (2011, p.107) 
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Dessa forma, o Governador utiliza o seu poder discricionário25 para livre 

nomeação e exoneração dos cargos de confiança do poder executivo. Os cargos de 

diretores escolares se englobam nesta situação, ou seja, compete privativamente ao 

governador decidir quem deve gerenciar as unidades escolares, o tempo que deve 

ficar ou a mudança de função26 dentro da mesma unidade escolar ou de outra da 

rede estadual de ensino. 

O poder discricionário do Governador de Estado é tão evidente que das 

396 (trezentas e noventa e seis) escolas da rede estadual de ensino, menos de 3% 

(três por cento) possuem eleições para a escolha de seus gestores, pois são apenas 

4 (quatro) diretores eleitos em 2014 e 6 (seis) em 2017, perfazendo 10 (dez) no total, 

desse modo, a gestão democrática se mostra afetada, bem como a participação e 

efetividade de seus agentes como aponta Avritzer (2011). 

A segunda maneira é a prevista em legislação específica que teve seu 

início na virada do milênio, no ano 2.000 quando foi promulgada a lei estadual nº 

0586 de 19 de Julho do respectivo ano. Tal normativa preconizava a obrigatoriedade 

de eleição para os gestores escolares, “Art. 1º. Fica obrigatória a realização de 

eleições diretas para Diretor e vice-diretor de escolas de 1º e 2º graus da rede de 

ensino público pertencentes ao Estado do Amapá.” (AMAPÁ, 2000). Essa norma não 

foi implementada e após dez anos foi revogada pela lei nº 1.503 de 2010. 

Concernente à Lei nº 1503 de 2010, ela delimita a gestão democrática 

escolar do ensino estadual como já discutido no capítulo anterior da presente 

dissertação, como também, se manifesta sobre: as instâncias deliberativas das 

unidades escolares; da composição e escolha da equipe gestora e do comitê de 

avaliação das políticas públicas da Educação Estadual. Como instâncias 

deliberativas tem-se que: “Art. 2º São instâncias deliberativas das unidades 

escolares: I - Assembleia Geral; II - Conselho Escolar; III - Conselho de Classe.” 

(AMAPÁ, 2010). Com o estabelecimento das veemências para se possível deliberar, 

                                            
25

Poder Discricionário é aquele conferido por lei ao administrador público para que, nos limites nela 
previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no caso concreto, a solução mais adequada 
satisfazer o interesse público. Disponível em:<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2535265/poderes-
discricionario-e-vinculado> Acesso em: 26 jul. 2019. 
26

 No Estado do Amapá os cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração das unidades 
escolares são: Diretor (diretor das Escolas normais, das Escolas de tempo integral, e de Gestão 
Compartilhada com a polícia militar do estado do Amapá); Diretor Adjunto e Secretário Escolar, é 
comum o remanejamento entre eles, ou seja, um diretor pode ser exonerado e vir a ser um diretor 
adjunto ou secretário escolar e vice-versa. 

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2535265/poderes-discricionario-e-vinculado
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2535265/poderes-discricionario-e-vinculado
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é retomado o caráter democrático e participativo frente ao Estado, esse fenômeno 

ocorreu com a primeira eleição para diretor no ano de 2014 e foi corroborado com 

segunda eleição no ano de 2017. 

O recorte temporal da presente dissertação (2014-2018) conta com dois 

eventos de eleição de diretores, com um cenário de indicação desde 1991, ano da 

promulgação da constituição estadual, e, concomitante, divide espaço de forma 

desproporcional com o poder discricionário do chefe do poder executivo que persiste 

em indicar os gestores escolares em praticamente 97% (noventa e sete por cento) 

das unidades escolares, essa discrepância leva a inferir que o viés democrático e 

participativo, neste sentido, está fragilizado no ente federado em questão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como já mencionado anteriormente, novas exigências de igualdade e 

liberdade, começaram a direcionar a conquista da cidadania e da democracia. Foi o 

momento em que o poder saiu das mãos de um ou de uns e, deslocou-se para o 

povo, numa ação revolucionária em si. O poder insurgiu para a nação, e, por 

consequência, a representação e, torna-se um instrumento político. Diante disso, o 

sistema da representatividade toma visibilidade na sociedade para democratizar e 

conciliar a participação com o autodesenvolvimento e com a estrutura de 

representação em diversos níveis de interação que se torna a marca da democracia. 

No processo de implementação de Gestão Democrática do Estado do Amapá não foi 

diferente. 

 

4.1 A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NO ESTADO DO 

AMAPÁ: ENTRE CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

 

Assim,  a representação passa a ser vista como instrumento 

necessário para se atingir e resguardar os direitos e os interesses particulares e 

comuns. Com as crescentes lutas plurais em prol da liberdade e igualdade, rompe-

se o vínculo que liga a estrutura à superestrutura e com isso, “[...] se aspira à 

direção do novo sistema [...]”27 e se tem a distribuição de poderes de decisão e 

transferência de poder local, o que contribui para políticas de descentralização das 

instituições públicas,  uma restruturação administrativa afetando o comportamento 

dos cidadãos com a conversão do regime autoritário para o democrático uma 

reconstrução do desempenho institucional público que tornasse assunto de debate.  

A discussão sobre a distribuição de poderes se inicia exatamente no 

processo de transição do regime autoritário para o democrático (HEIDRICH, 1999, p. 

84). Neste contexto, a descentralização passa a ser desenhada por novas 

experiências que vieram fortalecer a política educacional, como a política da gestão 

democrática. Isso gerou alterações no modo de organização da sociedade, como 

                                            
27Todo o problema da transformação revolucionária da sociedade se resume na criação de um novo 
bloco histórico. Isso só se faz a partir de uma crise orgânica no bloco histórico vigente e da 
constituição de um novo sistema hegemônico [...] PARO, Vitor Henrique. Crítica da estrutura da 
escola. 2ª ed. – São Paulo: Cortez, 2016, p.97.  
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também, possibilitou a interação e atuação dos cidadãos no processo político. 

Todavia, foi um modo alternativo para organizar a distribuição de poderes, bens e 

produção, nisso consiste a descentralização política-administrativa. 

Esse movimento teve sua gênese no Estado do Amapá no ano de 1991 

com a Promulgação da Constituição Estadual onde o chefe do Poder Executivo 

assumiu a prerrogativa de indicar todos os cargos componentes de sua estrutura 

administrativa, passados dezenove anos surge uma ruptura com a promulgação da 

Lei 1.503 de 2010 que dispõe sobre a regulamentação da Gestão Democrática 

Escolar nas unidades escolares do Sistema Estadual de Ensino, ou seja, é 

obrigatório as eleições para diretores e a indicação não se configura mais no único, 

mesmo coexistindo. 

Neste contexto, a descentralização passa a compor uma espécie de 

consenso de todos a partir das posições variadas de representação, prática advinda 

do seio da sociedade, que se constitui em “[...] uma estrutura que ao longo dos 

tempos, organizada tanto no nível de governo, quanto da sociedade civil [...]” 

(HEIDRICH, 1999, p. 82). Dessa forma, o processo de descentralização possibilitou 

visibilidade ao poder local a partir da transferência de responsabilidades e de ações 

planejadas para o campo social.  

Por outro lado, este processo de atribuição da ação política, com a 

inclusão participativa de grupos e/ou representações, sofre restrições não apenas na 

esfera da atuação estatal, como, também, nas relações econômicas, no 

desempenho institucional público etc. E ao mesmo tempo, sinalizam diversas 

complicações e fragmentações do governo representativo, ascendendo, dessa 

forma, a crise de legitimidade.   

Nesta abordagem, Moisés (2005) contribui afirmando que, com o 

processo de reforma política da última metade do século XX, originou os direitos 

sociais, a inovação da participação política para os segmentos sociais, como da 

educação. Registrou, ainda, a reconstrução das instituições públicas democráticas 

por mecanismos de representação. Todavia, não impediu que a desconfiança 

política trouxesse descontentamento quanto ao desempenho das instituições 

públicas associado com as dificuldades de governar. 

 
Em âmbito mais amplo, o registro de mudança da atitude dos cidadãos 
diante das instituições públicas e, em especial, das instituições 
democráticas, originando ou aprofundando o fenômeno de desconfiança 
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política em várias partes do mundo, foi documentada por extensa literatura 
desde os anos 80 [...]. Nas democracias consolidadas em meados do 
século XX, como Itália, Japão e, em menor grau, Alemanha, o cinismo e o 
desconforto com o funcionamento das instituições públicas generalizou-se a 
partir das experiências continuadas de corrupção, engessamento do 
sistema de partidos políticos, e outros déficits de desempenho institucional. 
[...] pesquisas realizadas por mais de quatro décadas mostraram que a 
confiança em autoridades e em instituições públicas caiu sistematicamente 
[...] (MOISÉS, 2005, p. 73-74) 
 

Criticamente, este período trouxe a crise da legitimidade. Encontramos 

em Ramos (2004, p. 35) os episódios da crise da legitimidade que se expressa na 

“[...] abstenção eleitoral, na apatia e na não-participação político-social, devido, 

em parte, à obstrução do canal participação – deliberação – representação [...]”. 

Isto está atrelado ao poder discricionário dos atores, ou seja, a tomada de decisão 

por representação de vontade popular, que por ora não consegui atender as 

exigências que ocorrem nas demandas da sociedade e, que também, nega-se, à 

medida que se está exercendo sua função - representante - tanto nos níveis das 

políticas governamentais, como administrativas dos órgãos e instituições que 

compõem a governança, na qual se incluem a instituição pública escolar.   

Então, a partir do debate sobre a representatividade na sociedade 

ocorrem mudanças na estrutura imposta pelos procedimentos e normas legais nos 

mecanismos da democracia, inclusive, nas instituições públicas quanto à forma 

que é posta, o papel da representação na administração dos cargos subnacionais, 

principalmente, no que é posto na instituição pública, em especial na instituição 

escolar.  

A saber, a representatividade tem uma relação perfeitamente alinhada 

com as políticas de descentralização da educação. Principalmente sobre as relações 

de autonomia da gestão democrática, que é um processo operado a partir da 

distribuição de poderes. Porém, diante do novo quadro político, econômico e social, 

e das crescentes reivindicações pela participação e autonomia, o diretor, neste 

contexto, perderia efetivamente este poder, enquanto, que, outros novos segmentos 

representantes da maioria começariam a ter acesso a ele. Dito de outro modo, 

começa a construção do consenso entre os cidadãos na instituição pública, 

especificamente na instituição escolar.  

Entretanto, isto não garante que o exercício diário do poder seja 

democrático, pois os segmentos podem apenas existir para legitimar as vontades da 

direção. Isso faz gerar uma série de paradigmas sobre o papel exercido não só dos 
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diretores, como, também, de todos os segmentos que são representação no espaço 

escolar, os quais sofrem alterações (RAMOS, 2004). 

Diversamente, os paradigmas que dificultam o papel exercido por 

representantes são variados e um deles se relaciona com a descentralização do 

processo de tomadas de decisões políticas, que é concebido no simples ato da 

vontade geral e de vontade de todos (a razão) gera o consentimento unânime entre 

os cidadãos: o pacto social, conforme Rousseau. 

Para Rousseau, a tomada de decisão é o resultado que expressa o poder 

e a vontade, somadas as vontades: geral e a de todos, temos o efeito associado aos 

interesses do coletivo pertencente aos cidadãos, com isto, temos uma relação de 

poder assimétrica a tornar possível o regime de uma democracia.  

Quando, a vontade geral se antepõe e se posta à vontade de todos, 

torna-se uma problemática, pois distingue o nível de atuação entre a vontade do 

representante e a sua representação na vida política. É uma relação complicada que 

vem sendo discutida há séculos entre Estado e sociedade. Neste sentido, vejamos o 

que diz Bobbio (1987, p.45) “[...] a complicação deriva do fato de que quando digo 

que entre duas pessoas ou entre uma pessoa e um grupo de pessoas existe uma 

relação de representação, esta expressão, pode ser entendida das mais diversas 

maneiras [...]”. 

Desse modo, observamos que o problema, não parece estar na 

representação, “[...], mas na alteração radical no relacionamento entre o 

Estado/Sociedade [...]” (ALMEIDA, 2011, p. 133). A ênfase da representação 

encontra-se no discurso entre representante e representado, ou seja, de como esta 

representação toma forma na relação utilizada entre o representado (vontade) e 

representante (postura) nas questões centrais do debate. Pois, disto, implica em 

dizer que, esta relação coloca em risco a linearidade entre liberdade e a vontade, as 

quais consistem nos termos de sobrevivência da democracia. 

Então, o que legitima a representação de vontades? De uma forma 

simples, sem muito aprofundarmos, sobre o termo de representação de vontades, 

tomamos a explicação de Rousseau (2002, p. 14), este afirma que, a vontade é 

afirmação da liberdade, um exercício que formam o corpo social - a soberania, é “[...] 

um ser coletivo, não pode ser representado senão por si mesmo; o poder pode muito 

bem ser transmitido, mas não a vontade [...]”, resumindo, a vontade não pode ser 

emprestada. 



56 
 

Para o autor, a representação da vontade geral é primordial. Um ato 

necessário a preservar o bem comum. Entretanto, corre o risco de ser mal 

interpretada, por haver possibilidade do representante satisfazer apenas seus 

próprios interesses, principalmente, por estar em competição/concorrência com os 

interesses dos demais, o que a torna perigosa, porque tendem a olhar seus próprios 

interesses, por não tomar como prioridade o dever coletivo. Esse é um risco que os 

gestores eleitos pelo pleito democrático no Estado do Amapá precisam se escapar. 

Neste pretexto, o funcionamento racional da forma de representação 

apresenta-se como um laboratório de concentração de forças entre o discurso 

(opinião) e dever (obrigação). Isto significa que, os interesses privados são os que 

não devem sobrepor aos interesses da vontade geral, caso contrário, surgem 

princípios contraditórios que condensarão esta relação. 

Neste sentido, uma das consequências do regime liberal sobre a forma 

posta à representação, nesta realidade, tornou-se objetivada a produzir resultados 

competitivos como é o caso da sistemática eleitoral. Isto equivale a dizer que, a 

democracia representativa é o melhor instrumento político de governo de 

organização partidária para o sistema liberal. Neste contexto, a democracia 

representativa, em outros termos, para saber, se aponta, como um produto propulsor 

de resultado competitivo, que vem priorizando lutas concorrenciais eleitorais, ou 

seja, uma mercadoria conquistada por meio dos votos do povo.  

Este modelo de regime democrático, que se define como representativo, 

seduz o cidadão, a comunidade e a sociedade com as eleições periódicas regradas 

por formalismos simbólicos do capitalismo (métodos), onde a participação do 

indivíduo acaba se revestindo num valor comercial que se imprime na votação nas 

urnas eleitorais.  

Esta lógica tenta neutralizar os problemas da realidade social utilizando 

discurso para legitimar a sua representatividade ao se titularem como verdadeiro 

democratas (e os são, quando obtém resultado dos votos, dados pela maioria 

absoluta, recebem a autoridade), no entanto, não resolvem os problemas daqueles 

que os elegeram, isto tem contribuído para o aumento da descrença popular do 

poder instituído ao Estado. Tal conflito de realidade é latente no conjunto das 

sociedades democráticas atuais. 

Também, este discurso do sistema de representação, centraliza e 

restringe de forma periódica a participação social que, por vez, está descrita no 
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plano partidário, e por ordem de valores inversos, e ainda, por ações unilaterais. Tal 

comportamento institucional é criado com a finalidade de manter certa finalidade, a 

partir da visão definida pela “[...] necessidade de capacitar os cidadãos para a ação 

política positiva, assegurar a participação e criar motivos para obediência e 

cooperação com o governo [...]”, segundo os escritos de Almeida (2011, p. 89).  

A partir desta visão, exprime uma preocupação sobre a direção posta no 

papel da “representação”, o qual está apenas concentrado aos interesses e vontade 

deste modelo, ou seja, atrelado à superioridade dos representantes gerais que 

atuam no comando da sociedade e, que, diante disso, inviabilizam o transcender das 

características de linguagens geradas pela participação direta da população. 

Ademais, esta forma de regime democrático, encontra-se em 

complexidade nos Estados Modernos, que consequentemente, fomentou mais a 

desigualdade social, como também, a burocratização acompanhada do caráter 

autoritário das instituições administrativas públicas e parlamentares nas mais 

diversas esferas da sociedade. Dessa maneira, vindo a comportar as tensões e 

pressões no sistema das relações sociais em decorrência do insucesso do poder 

econômico e das aspirações posta ao poder político que redundou e fragmentou a 

maneira como todo esse processo se implementa e a partir do resultado que o 

mesmo produz. Com estas limitações, veem-se anuladas o binômio representação e 

participação, o que descaracteriza fortemente o ambiente democrático.  

Todavia, mesmo que seja contraditório, neste cenário de contendas que 

vem se apresentando ao longo dos séculos, expressou-se a preocupação em 

manter o que se produziu, enquanto resultante social, de uma sociedade em que se 

pensa primeiro na existência individual, depois na convivência em sociedade. Isto 

acabou por reduzir drasticamente a capacidade do indivíduo discernir o que é 

melhor tanto para ele quanto para a sociedade.  

Tanto que o modelo democrático caminhou junto com as pretensões e 

limitações liberais/burguesa. No entanto, isto, tem produzido falhas no processo 

representativo quanto à aplicabilidade das leis que regem toda a sociedade. Assim, 

como também, quanto à falta de debate, que passam a afetar a soberania do Estado 

e o seu distanciamento do regime democrático. 

Uma das consequências do distanciamento, provocada pelo modelo de 

mercado economicamente ajustado a realidade moderna e pela força política do 

autoritarismo rastejante há décadas no sistema, trouxe à tona, no término do século 
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XX, o mero discurso demagógico partidário. Discurso este, que vem sendo posto 

apenas e tão somente para se conquistar o voto, o qual perde o seu caráter 

deliberativonas discussões que levam as constituições de poderes, bem como, o 

cidadão perde sua identidade, enquanto, elemento fundamental para a construção 

de sua realidade. 

Neste contexto, o voto é uma propriedade “uno”, que passou a ser 

entendido como um instrumento de disputa política pelo poder, no entanto, ficou “[...] 

restrito a designar apenas quem irá representá-lo, cedendo a este a autonomia 

integral de quem tem realmente o direito de decidir sobre. Com isto os cidadãos se 

sentem cada vez menos representados, dando origem, em parte, a patologia da 

representação” (RAMOS, 2004, p. 36). Diante disso, a crise da representatividade 

toma rumos diferentes em diversos países que estavam em processo de 

democratização. 

Santos e Avritzer (2005) discorrem sobre as debilidades do sistema que 

ocorre no processo de transição da democratização tanto na ordem estrutural como 

na ordem institucional, que se destacaram no século XX, e comentam alguns pontos 

comuns de países, dentre estes, o Brasil, que fez vim à tona uma série crise, como a 

da representatividade.  

Os autores pontuam o processo de burocratização nas formas de gestão 

que acentua o autoritarismo nos segmentos institucionais e parlamentares; a visão 

cética dada ao projeto democrático privilegia o caráter elitista competitiva e a 

supervalorização da representação por meio do voto, que excluí outras formas de 

participação; principalmente apontam o sistema de seleção à distorção da 

representatividade (as trocas partidárias) e; a dominação do capitalismo, explorador 

social do bem público, como a legitimidade que vem sendo uma variante doméstica 

deste modelo, para prevalecer o modelo neoliberal na gestão do sistema, mas 

encontrasse condenada a uma certa apatia e indiferença dos cidadãos com as 

questões políticas e dentre outros pontos geradores dos problemas na alteração das 

relações sociais, como a desigualdade e a exclusão social. 

No entanto, a legitimidade é extremamente essencial para conceder o 

mandato representativo, contudo, seu conceito tornou-se uma ficção por estar 

contaminado a uma forma estereotipada que se desvia de sua finalidade, o que se 



59 
 

implica numa construção do falso consenso28, sendo defendido e compartilhado pelo 

elitismo, o qual centrou-se no meio dos recursos linguístico da comunicação 

(discurso, diálogo, documentos etc.) para compor-se enquanto realidade social 

concreta.  

Tais recursos são manipulados pela democracia representativa liberal 

para serem repositores de ordem para confundi à forma de pensar das pessoas, de 

modo a desvirtuar o “[...] consenso por meio da uniformidade dos discursos estima a 

harmonia, a concórdia mesmo forçada, a subordinação regulada e controlada das 

partes ao todo condenando o conflito como elemento de desordem e de 

desagregação social [...]”, segundo Bobbio apudRamos (2004, p. 37). Isto se 

acentua, neste clima, uma ideia de passividade e também a emotividade nas 

relações institucionais públicas, como no contexto do segmento escolar, um dos 

lugares que se exerce o poder por meio da representatividade, dado por um cargo, 

que particularmente seu efeito se constitui por meio de nomeações que exercem 

suas funções a assinar apenas documentos e não dialogam, pois são selecionados 

por líderes de funções do governo ou parlamentares do sistema. 

Assim posto, a prática liberal e as práticas autoritárias se encontram 

alinhadas a um só discurso, combinadas a manter os seus interesses, como 

também, combinadas ainda, a manter o exercício das funções subalternas entre a 

hegemonia social e o governo político. Um domínio direto, nascido de um único 

plano para fixar as práticas próprias dos mecanismos de delegação. 

Percebe-se que a questão do controle do poder e da autoridade na 

instituição pública escolar é muito forte. E apesar da aparente relação de autonomia 

existente no espaço, infelizmente ainda, o poder é aprisionado para garantir a 

manutenção e a reprodução da sociedade. Legitima-se uma sociedade presa em 

sua própria liberdade ao ser concentrada aos moldes das regras e do autoritarismo 

que se expressam a métodos administrativos clássicos. A partir desta questão, 

resulta uma influência na organização do trabalho no âmbito administrativo 

institucional e na limitação da participação na política, por um discurso muito 

abrangente que, a leva evitar a relação dialógica participativa emancipada.  

A democracia representativa liberal voltada à administração clássica 

repudia o conflito e a participação emancipada. Neste modelo, a participação é 

                                            
28

 Ver Ramos (2004) 
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controlada, limitada e manipulada dentro das instituições públicas para não virem a 

se constituir em uma base, que gera conflito e, virem compreender ou julgar 

questões políticas. Neste limite, a democracia encontra-se recheada de predições e 

a participação atolada ao totalitarismo para serem mantidas de forma harmônica em 

suas organizações.  

Sobre este método político democrático, conforme explica Ramos (2004, 

p.37), “[...] a democracia é estável quando os conflitos não são intensos, quando 

está garantida uma certa apatia e indiferença do cidadão comum para com as 

questões políticas [...]”. Nesse desenho, a um afastamento do conflito, também a um 

pluralismo que se encontra sem alterar os arranjos institucionais tradicionais do 

poder, como, também a um pluralismo que se limitou ao mercado eleitoral, 

chegando a fragmentar o seu consenso social.   

Também, neste contorno da democracia representativa, existe um ponto 

que revela a sua fragilidade, o conflito. Quando ocorre este fenômeno é sinal de 

crise e de perigo, pois a tornar enfraquecida por não saber lidar com a questão e, 

por isso, não tolera as manifestações que são “[...] explicita das contradições, 

justamente porque leva as divisões e desigualdades sociais ao limite e não pode 

aceita-las de volta, sequer através da rotinização dos „conflitos de interesses‟ [...]” 

(CHAUÍ, 2008, p. 73). Assim, percebe-se que a base social se encontra num estado 

de conflito entre diversos interesses sociais. Na compreensão dessa dinâmica da 

realidade social conflitiva vai contradizer as leis e as ideias da democracia 

representativa liberal em cobrar um consenso harmonioso.  

Em outras palavras, o conflito é uma das consequências que se explica 

no movimento da expressão da democracia. Portanto, este movimento exprime em 

uma dinâmica social de formação de opinião, vontade, conscientização, reflexão etc. 

nas instâncias de participação política. Este fenômeno passou a se constitui nos 

movimentos sociais que extraem mudança no contexto social, e tais condutas, 

fortalecem o exercício da cidadania. 

Sendo assim, no desenrolar destas relações na esfera pública, à 

sociedade começa a se dá conta de que as decisões das tomadas de forma coletiva 

determinam as práticas políticas e surgem como articuladora do movimento do 

processo democrático. A política entra, neste panorama, para compreender os 

espaços da sociedade e, no seu conjunto de instituições que se fazem “[...] presente 

como realidade inerente à espécie humana, porque não é sequer imaginável que o 
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homem produtor de sua própria humanidade possa existir isoladamente [...]” (PARO 

2016, p. 30).  

Assim, por meio da relação entre os homens, seres éticos, dotados de 

interesses, e que atuam no exercício das vontades correspondente aos anseios 

sociais, estão às contradições a elas inerentes e consequente torna conflituosa a 

relação Estado e sociedade civil.  

Neste contexto, a política no exercício dessas vontades, ou seja, no 

exercício do poder, como é o caso da representatividade, torna-se portadora 

fundamental de tal condição (tomada de decisão), em situação contrária, que se 

deriva de uma necessidade de produção particular - manipulação do consenso. A 

política e a ética deixam de caminhar juntas, e passam a seguir posições 

antagônicas e, ainda, passam a ser objeto de poder (desejo), que se estabelecem 

pela dominação e diálogo. E por vezes, essa convivência não facilita a coerência 

nos métodos de gestão (projeto, programa e ação política.) que mediam a relação 

Estado e sociedade. O que resulta, por um lado, na descaracterização do papel da 

representatividade. 

Isto nos leva a refletir e compreender que a participação política permite 

ao povo ser o titular de suas decisões para que possam exercer seus direitos. Mas, 

o modo que, cada cidadão exerce este direito, é diferente o ato da participação. 

Assim, quando falamos em participação política, parece ser implícito incluirmos, 

também, o modo procedimental para examinar as relações que envolvem a questão 

da representatividade, tanto na forma exterior, em que se dá o processo 

democrático, como na forma interior que se estabelece numa instituição pequena, 

como a unidade escolar.  

Diante disso, consideremos a sistematização da proposta das formas de 

participação descrita pelos autores de Santos e Avritzer (2005) o modo de 

enfrentarmos a crise de representatividade com eficiência e efetividade. Uma ideia 

que potencializou a influência de diversos autores sociais nas instituições políticas 

(os movimentos comunitários) em defesa dos interesses dos cidadãos, abrindo 

espaço para a prática do exercício da democracia participativa, com base nas ações 

do cotidiano como é o caso das unidades escolares ao qual o Estado do Amapá não 

está aquém.  

Os autores elucidam as oportunidades de participação ocorrida no 

processo de construção da democracia, mostrando as possibilidades de como 
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combinar os elementos participação, procedimento articulado com a 

representatividade, que mesmo em caráter distorcidos do seu sentido primeiro, dado 

pelo fluxo de comunicação, contribui com formas de deliberação sobre a esfera 

pública de (nível local) para sair da crise da representação. 

Um dos aspectos mais polêmicos que se enfatiza nesta nova formulação 

em relação à combinação é a participação do poder de deliberação, um nível que 

trata das discussões de interesses públicos comuns na sociedade, de modo a tornar 

possível uma vontade geral – coletiva, um auto entendimento que determina a 

direção do projeto desejado. Assim, a deliberação é um recurso que oferece não só 

a oportunidade de introduzir o poder de discussão e decisão coletiva e não só por 

meio do voto, mas, ajuda em acreditar no poder do princípio de igualdade que 

assegura a liberdade e autonomia, que são à base de certificação da legitimidade da 

soberania.  

Para Almeida (2011, p. 112) este procedimento de “[...] deliberação surge 

como alternativa à análise da representação centrada no momento eleitoral, visando 

a ampliar os processos de justificação e diversificar os métodos de tomada de 

decisão [...]”. Uma das compreensões acerca da análise é a forma de enquadrar o 

princípio de deliberação nos espaços institucionais públicos, como a escola.   

Nela, há um momento de tensão, posições e opiniões, são “[...] fluxos 

comunicacionais são filtrados e sistematizados a ponto de condensarem em 

opiniões públicas enfeixadas em temas específicos”, segundo Habermas (1997, p. 

92). Um espaço que deve ocorrer o processo de deliberação, sem tirar o papel do 

Estado.  Porém, existe um problema na construção desta argumentação nas 

deliberações das questões públicas, mediante a autonomia participativa que é 

meramente limitado de formas parcial e instrumental.  

Notadamente, trata-se de um processo gradativo de manter a participação 

ativa e efetiva. Reconhecemos que são vários entraves para opinar sobre os pontos 

decisivos de determinados fins desejados, principalmente a degradação dos 

modelos participação e representação, em função da acentuação do absenteísmo 

da participação e da patologia da representação. 

Isto é uma crise de delegação (transferência de responsabilidade/ 

atribuições administrativa para outro) na condução do sistema político que impôs o 

confisco de poder afetando os distintos canais das democracias que existem entre 

Estado e sociedade: participação, deliberação e representação. Os quais foram 



63 
 

obstruídos e com isto, gerou um mal estar no século XXI, o qual exprime um 

desencanto na sociedade, por parte da crítica do processo eleitoral e dos 

representantes que se dizem legitimados apenas pelo referendo no sufrágio, 

aspirando assim, uma relação estreita entre representante e representado, os levam 

a negar de fato a sua função que é a representação da deliberação dos 

representados (RAMOS, 2004). Esse fator é preponderante para a Gestão das 

unidades escolares. 

Desse modo, advém a sensação que permeia o espírito político-social de 

milhões de cidadãos de que no ato de votar se encerram a participação e a 

representação. Essa redução dos pressupostos da cidadania tem levado, em regra, 

a sensação de que os cidadãos não se sintam representados pelas autoridades 

eleitas a cada eleição. Dessa forma, cada vez mais se aprofunda o cenário de crise 

da representatividade e da participação no seio da sociedade civil e, isto agrava e/ou 

inibe uma efetiva e autêntica cidadania plena em valores e de instrumentos 

mobilizadores e edificantes de um cenário social, no todo plenamente democrático.     

Neste cenário, existe um campo de força, tanto interna como externa, de 

luta perpétua a regular as relações políticas, econômicas e sociais. Um movimento 

destinado à maximização da utilidade do cidadão, que é operada ao modo que se 

ajusta a dinâmica do mercado (as trocas sociais e o individualismo).  

Nessa relação está o movimento das decisões e deliberações que são 

controlados e dirigidos pelo Estado liberal econômico, “[...] embora não anule de 

modo algum a exigência de participação e representação. Ou seja, pois interferem 

pela forma intensa e é negado [...]” a intervenção nos assuntos públicos referentes à 

democracia, como ressalta Ramos (2004, p. 39). Em outras palavras, o liberal 

econômico intervém nos interesses organizacionais do Estado. Porém, não 

desconsidera os avanços e as reações existentes dos pilares da democracia de 

participação e da representação na sociedade. Entretanto, manipulam as 

possibilidades de ampliação da participação existente sobre o cenário institucional. 

Desse modo, visualiza-se no sistema liberal o limite que se impõem nos 

espaços das instituições públicas e, que excluem diversos agentes sociais, como os 

trabalhadores. E, ainda, excluem a oportunidade de desenvolver uma ação política 

local de representatividade, direcionada a ampliar a plenitude do poder participativo. 

Nas instituições públicas se configuram os espaços de resistências que se definem o 
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tipo de lutas pelo interesse comum, bem como, o desejo de organização a partir da 

participação ativa cidadãos. 

Percebe-se, neste panorama representativo, a necessidade da inclusão 

de projetos que se tornem na prática ativos e efetivos a mudança de atitude do 

cidadão, vindo influenciar o desejo do homem de participar de forma efetiva e de se 

auto-organizarem no ambiente sociopolítico do local ao espaço global e por 

movimento legítimo de vontade dos cidadãos. Promovendo assim, uma instância 

que elevam as vozes populares a construção diária das práticas participativas como 

poder de decisão nas questões de políticas públicas (formulação, deliberação e 

controle).  

Por fim, isso se traduz na existência de abertura máxima política entre 

Estado/sociedade quanto à questão da representatividade. Onde o Estado e seus 

aparelhos seriam limitados por serem definido pelo poder do povo, como órgão 

administrativo a serviço do soberano. E neste sentido, teriam um papel secundário a 

combinar ou variar as formas democráticas para se reconstruir identidade de acordo 

com a realidade local-nacional. Mas, não da forma explicada pela concepção 

hegemônica ao incutir que o Estado é um corpo autônomo, que se constitui a partir 

da única forma de representatividade e que, é concebida pelo método de tomada 

decisão por maioria, acaba esquecendo-se das outras dimensões da democracia 

representativa. 

Mas, é possível, perceber que este modelo, deixa,a desejar quando 

abandona “[...] duas outras questões: prestação de conta e a representação das 

múltiplas identidades [...]”, as quais estão inseridas no sistema de rodízio de 

ocupação de cargos em posições administrativas. Desse modo chegamos à terceira 

dificuldade deste modelo de governo, “[...] a dificuldade de representar agendas e 

identidades específicas [...]” (SANTOS & AVRITEZER, 2005, p. 49 - 50).  

Essa realidade se apresenta tão fortemente em países como Brasil, e 

ainda, em particular no Amapá, situações problemas que desvirtuam o caráter 

primaz da representatividade e da participação em toda a estrutura do ambiente 

público. Assim sendo, e em particular, os educandários não foram à exceção. Posto 

que, tratam-se hoje, de um cenário bastante fértil para se observar questões do tipo. 

Pois mesmo estando impresso na Carta Magna a questão democrática escolar ainda 

é um sonho a se perseguir no Estado do Amapá. 
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 Portanto, não se pode ignorar as necessidades existentes da 

representatividade, neste atual mundo globalizado, principalmente nesta sociedade 

de profunda pluralidade e diferenças, mas esta deve estar no centro das relações a 

exerce sua função de representar os interesses públicos da maioria garantidos pelo 

processo democrático. Também, deve por uma atuação responsável e participativa 

definir programas, atividades ou projetos políticos de democratização e beneficiar a 

descentralização em todos os ambientes estruturais e institucionais do poder local 

ao global.   

Contudo, a representatividade preleciona a qualidade e a vitalidade da 

democracia, como um corpo resistente que navega em diversos campos, como no 

campo educacional, em sentido temporal, através da expressão do modo de ser do 

cidadão em suas múltiplas relações de opiniões divergentes. A forma de ver e 

compreender a democracia não se esgota a um único conceito, como também, nem 

como um padrão completo submisso de uma doutrina.  

A democracia está sempre em busca da construção de uma identidade 

chamada “nós”, a razão de sua sobrevivência de se converter cotidianamente as 

subjetividades das vontades de diversas e diferentes formas de representar 

organizações de poderes. Isto se quisera, os cidadãos desenvolver sua forma de 

poder e assim, forem capazes de usá-lo e querer gozar coletivamente desta 

essência de liberdade de expressão, que efetivam a tomada posição que aspiram as 

representações na transformação da concepção do discurso em que se encontra 

debilitado, o sistema representativo.  

Enfim, acreditamos ter pertinentemente esclarecido que a democracia a 

combinar ou se juntar com a representação definem suas qualidades ao garantirem 

o direito à participação da população nas tomadas de decisões e no controle dos 

interesses sociais, onde interagem a deliberação democrática, o poder do povo de 

decidir diretamente nas leis e nas políticas públicas, e não apenas no momento do 

poder veredito dos cidadãos. Uma dimensão social da democracia de direitos 

definida em conjunto por ações: participação, voto e política pública que influenciam 

e estruturam práticas sociais de competências, um planejamento do teor 

reconstrutivo político que agrega aprendizagem, o conhecimento esferas que levam 

ao saber pensar, autonomia e, isto decorrem da Educação, a partir de uma política 

de qualidade, neste cenário de convergências e divergências se assenta a Gestão 

Democrática Educacional do Estado do Amapá, 
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4.2 O QUE DIZEM OS ATORES? 

 

Nesta seção de capítulo será discutido o resultado das entrevistas dos 

Agentes envolvidos com o processo de gestão democrática no Estado do Amapá, 

grupo gestor: Secretaria de Estado da Educação no período do primeiro pleito para 

gestores escolares do Estado do Amapá (2012 a 2014); Ex-Presidente do Sindicato 

dos Servidores Públicos em Educação no Amapá (SINSEPEAP) (2010-2016); Atual 

Presidente do SINSEPEAP (2017-2019); Diretor de uma Escola Estadual que 

passou pelo processo de Gestão Democrática (2014-2017 e 2017-2019); Vice 

Presidente do Conselho Escolar da mesma unidade de ensino. E o grupo formado 

por quatro membros da Coordenação Permanente de Organização e 

Acompanhamento dos Processos Eleitorais (CEPE), vale ressaltar que a esta 

comissão é composta por oito pessoas. Elas estiveram à frente dos processos 

seletivos de 2014 e 2017 e fazem parte da Secretaria de Estado da Educação do 

Estado do Amapá (SEED/AP).  

O quadro a seguir destina-se a mostrar os principais pontos convergentes 

e divergentes no olhar destes cinco29 gestores que de algum modo estão atrelados 

desde o ano de 2014 com a implementação da lei 1.503 de 2010 que estabelece a 

obrigatoriedade para e eleição de diretores escolares no Estado do Amapá.  

 
Quadro 01 – SINOPSE: Gestores envolvidos com o processo de Gestão 
Democrática no Estado do Amapá, pontos semelhantes e divergentes 

PONTOS SEMELHANTES PONTOS DIVERGENTES 

 A Gestão Democrática Garanteautonomia;  A gestão da Secretaria de Educação do 
Estado do Amapá declara que deu todo 
suporte ao processo, entretanto, os 
demais representantes dizem que faltou 
apoio e acompanhamento; 

 Ocorreu a Descentralização Administrativa; 

 Implantação e revitalização do conselho 
escolar via eleição de diretores; 

 Motivação/acompanhamento/apoio; 
 Implementação da Lei 1503 de 2010 

incipiente, pelo tempo que foi executada 
no final de um mandato eletivo e no 
intervalo que se encontra atualmente 
desenvolvendo o pleito, ou seja, 396 
escolas e somente10 com a gestão 
democrática, ocorreram a eleição de 
Gestores. 

 Formação Continuada: Cursos, Fóruns, 
Seminários; 

 A lei 1503 de 2010; 

 Conflito entre os pares 
Sindicado/SEED/Escola; 

 Tipo de modalidade doCargo; 

 Participação Institucional; 

 Modelo de Voto; 

 CEPE. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas as entrevistas   

                                            
29

 Entrevistados: 01, 02, 03, 04 e 05, conforme metodologia apresentada na introdução do presente 
trabalho. 
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Os principais pontos semelhantes que merecem destaque são a garantia 

de uma Gestão Democrática com relativa autonomia frente aos processos decisórios 

que são característicos de unidades escolares, ou seja, a equipe gestora pode redar 

encaminhamento aos seus problemas internos ouvido a comunidade escolar. Assim: 

 
 

Nossa intenção na época era dar autonomia para as escolas, a partir da 
implantação do Conselho Escolar, passaria a ser uma Gestão 
Compartilhada, então o Gestor teria está possibilidade de ser escolhido, não 
só ele como a equipe gestora: diretor, adjunto, secretario seriam escolhido 
pela comunidade escolar, isso aí, viabilizariam muito mais a gestão, porque 
a partir do momento que eu tenho uma equipe gestora sendo escolhida pela 
comunidade, consequentemente ela terá mais apoio e isso aí as questões 
seriam resolvidas com mais transparência, ia ser colocado o recurso que se 
tem, a escola estaria fazendo a gestão daquele recurso, aplicando dentro da 
necessidade, tomando uma decisão coletiva [...] (Entrevistado 1) 

 
Poder escolher o gestor escolar é mais que realizar uma eleição, é 

colocar de forma efetiva a participação dos atores envolvidos com o processo como 

salienta Avritzer (2011), é dar voz e vez para quem é parte integrante do processo. 

“A gestão democrática vem justamente para que toda a comunidade escolar docente 

e não docente; pais dos alunos e alunos envolvidos possam escolher seus 

representantes para administrarem as escolas.” (Entrevistado 3). 

Outro ponto que merece destaque é a Descentralização Administrativa 

que as escolas de gestão democrática receberam conforme o Título I – da Gestão 

Democrática Escolar do Ensino Estadual, artigo primeiro, inciso quinto “Art. 1º [...] V - 

garantia de descentralização do processo educacional; [...].” (AMAPÁ, 2010). Alguns 

pontos desta descentralização são alvos de ressalvas, como a que se segue:  

 
Olha a descentralização desse processo de gestão escolares, eu não vejo 
com muito bons olhos, isso, não teve um processo, não teve uma 
regularização dessa lei 1503. Por exemplo, a escola militar, nunca vi escola 
militar em escola pública, geralmente escolas militares são privadas. 
(Entrevistado 3) 
 

Perpendicular à autonomia e descentralização, tem-se o fator 

orçamentário, o qual vincula as unidades de ensino a Secretaria de Estado de 

Educação como as outras unidades educacionais do sistema estadual de ensino, ou 

seja, as escolas de gestão democrática não recebem a autonomia financeira, um 

dos efeitos que comprava estes fatos são os instrumentos necessários a 

desenvolver o equilíbrio da administração da escola, pois as escolas de Gestão 

Democrática estão a dois anos sem receber as parcelas do Programa Dinheiro 
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Direto na Escola (PDDE). Segundo um Diretor de Escola de Gestão Democrática, a 

unidade de ensino recebeu somente 3 parcelas devidas no ano de 2017. Em 2018, 

não recebeu nenhuma, até a data da entrevista, desde que ele ficou sob a 

responsabilidade do Governo administrar, quando era depositado direto nas contas 

da escola não havia tal problema.Hoje, isto reflete na insatisfação na comunidade 

escolar comprometendo a forma de Gestão desenvolvida.  

A questão central foi à promulgação da Lei Estadual 1.503 de 2010 que 

se tornou um divisor de águas entre a velha maneira se indicar os cargos de 

dirigentes escolares salvaguardado no texto constitucional do Estado do Amapá e 

pelo direito de escolher de forma democrática esses diretores, vale destaque o fato 

da lei ser do ano de 2010 e a primeira eleição ocorre apenas no ano de 2014, ou 

seja, a demora em implementar este tipo de política pública implica diretamente no 

viés democrático preconizado pela legislação ordinária. 

Do mesmo modo, entre os respondentes há pontos divergentes que 

merecem alguns comentários é o primeiro deles é o fato de ser uníssona a 

Secretaria de Educação do Estado do Amapá declarar que deu todo suporte 

necessário ao processo de escolha de diretores escolares e os gestores, entretanto, 

os demais representantes dizem que faltou apoio e acompanhamento; 

 
Nós temos uma falha, que está comissão é com membros indicados pelo do 
sindicato e membro indicados pela Secretaria do Estado da Educação, o 
que aconteceu e acontece que estas pessoas todas tem atividades, então, 
faz-se o processo de eleição e não se acompanha o processo da 
implementação, porque estas pessoas não estão à disposição pra isto. Por 
exemplo, em 2014, nem tinha carro na secretaria de educação, nem 
material, para que pudesse ser colocado na escola, o que fazer? O carro 
era cedido pelo sindicato e nós dávamos o material em pen drive todo o 
material de orientação, a legislação, todas as orientações para as escolas 
implantarem os Conselhos Escolares, em seguida, a eleição da equipe de 
gestora. Esta dificuldade existia e continua existindo, porque esta comissão 
tem um horário, uma carga horária a cumprir, seja ela na secretaria, seja ela 
no sindicato, seja ela nas escolas, como é quetu vai acompanhar 400 
escolas?(Entrevistado 2) 
 
Na verdade é só você seguir as decisões junto com a gestão, mas todas as 
decisões tomadas tem que ser seguidas sem você fugir, o que rege a 
própria Lei, Só que a lei está lá evai ser cumprida e se a gente conseguir 
fazer isso certamente à tendência é fortalecer o processo. (Entrevistado 5) 

 
Dessa maneira, o processo de escolha de diretores escolares demonstra 

ter um ponto divergente a ser corrigido que trata, tanto da SEED-AP, quanto das 

demais instâncias que acompanham esse processo. A Secretaria de Educação deve 

ser a responsável por conduzir todo esse processo pelo fato de ser a mantenedora 
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das unidades escolares e a instituição que sistematiza toda a política em nível de 

Estado. 

Assim, essa política pública ainda se mostra parca nos sistemas de 

ensino das unidades federadas em suas escolas da educação básica. Diante disso, 

falta mais valorização e efetivação dessa prática de política educacional em todo 

Brasil30, e particularmente no Estado do Amapá.  A esse respeito, Lück (2011, p. 26), 

acrescenta que: 

 
[...] é observado que em grande parte essa cultura se desenvolve em 
reação às interferências muitas vezes erráticas e descontínuas dos 
sistemas de ensino e algumas vezes até mesmo contraditórias em relação 
aos princípios propostos [...] De qualquer forma, medidas promovidas pelos 
sistemas de ensino para a melhoria da gestão escolar, mediante seleção de 
diretores se apresentam restritas em seus resultados, em decorrência de 
circunscrições de origem, por apresentarem características limitadoras [...] 
 

Outro ponto radiante é o lapso temporal para o início da Implementação 

da Lei 1.503 de 2010, pois esperou quatro anos para o primeiro pleito e decorrido 

oito anos só alcanço dez escolas de um universo de 396 (trezentas e noventa e 

seis). Dessa forma, as metas e estratégias trazidas por essa legislação torna-se alvo 

de críticas contundentes. 

 
Olha se não tem, vou repetir que falei no início a gestão democrática ainda 
não foi implementada como deveria, olha a lei é de 2010 nós estamos em 
2018 são oito anos que está parada, teve um ensaio daquele em 2014 e 
2017 que alguns diretores foram eleitos nas escolas e parou. Eu não posso 
dizer as metas foram alcançadas, porque as metas têm se que cumprir, mas 
se a lei não está sendo executada, então, não tem meta, tem um 
observatório, só [...] não tem metas ainda para ser alcançadas. 
(entrevistado 3) 
 

Em outro limiar encontram-se as conquistas e fragilidades deste processo 

como é demonstrado no quadro 03. Estedestina-se a mostrar onde se avançou e 

onde é preciso melhorar para que a implementação ocorra de modo mais 

satisfatório. 

 

 

 

 

                                            
30Era praticada em 17 Estados brasileiro desde 1998 a proposta de escola, um estilo de gestão 
acompanhados dos segmentos representação, no caso: o conselho escolar, o segmento do grêmio e 
com evidência a introdução do processo de eleição de diretores (LÜCK, 2006). 
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Quadro 02 – SINOPSE: Gestores envolvidos com o processo de Gestão 
Democrática no Estado do Amapá, conquistas e fragilidades 

CONQUISTAS FRAGILIDADES 

 A primeira eleição para gestores teve um 
efeito positivo; 

 Com os recursos normalizados as escolas de 
gestão democrática puderam desenvolver seu 
plano de ação satisfatoriamente; logo há 5% 
(cinco por cento) na lei 1503/2010 para 
aplicabilidade do processo; 

 O estado não está preparado para 
assegurar a lei; falta dos recursos do 
PDDE; não há um orçamento previsto 
para este fim; 

 Reconhecimento dos profissionais; não há 
constituição de chapas, para compor a equipe 
gestora, cada um tem sua votação específica; 
tem que ter representatividade no ambiente 
escolar; assembleia aberta ao público, 
convocação; 

 Falta de tempo, por estarem atrelados a 
outras atividades; falta de pessoas para 
condução do processo de implantação; 
falta candidatos para concorrerem ao 
cargo, pois a recusa; desconhecimento 
da comunidade escolar do que seja 
gestão democrática; 

 Em 2014, primeira eleição houve ampla 
divulgação nas mídias; nível de aceitação 
positiva;  

 Falta de logística (transporte, gasolina, 
material pedagógico); cartilha de 
orientação básica do papel, 
descentralização de recursos; 

 Maisde 30 Escolas Participaram Das 
Formações; Orientação e Implementação Dos 
Conselhos; 2017: Reunião com Diretores; 
Fórum; Cursos; 

 Falta de formadores para aplicação dos 
cursos;falta a participação maior da 
comunidade;falta de informação de 
exercer o pleito; 

 Autonomia das escolas, descentralização da 
administração;implantação da gestão 
democrática local;diretrizes e passo a 
passo;manual como aplicar o processo de 
implementação do conselho escolar e as 
eleições de diretores; 

 Tratamentomínimo a implantação;falta 
garantir os recursos de 5% PDDE;falta 
incluir na Lei o valor das gratificações 
dos diretores eleitos;falta incluir se o 
diretor perde sua regência de dedicação 
após eleição; falta a comissão avaliativa 
no processo eleitoral, dos 15 
membros;falta comunicação, 
divulgação;Entre 2014 e 2017 houve 
deficiência na comunicação; 

 Em 2014 houve eleição em 4 escola; A 
segunda eleição em 2017 contou com as 4 
escolas já de gestão democrática e mais 6 
escolas novas; 

 Gestão compartilhada (governo e 
polícia militar);eleição direta;indicação 
política;gestão hibrida (tempo integral 
com gestão democrática); processo 
seletivo (análise curricular, entrevista, 
listra tríplice); 

 2014 e 2017 participaçãoda comunidade 
escolar; SEED-AP; Sindicato; 

 

 Pouca participação da comunidade 
escolar 2017; pouca participação 
instituiçãoCEPE/SEED-AP; Seriam 5 
escolas, mas o diretor de uma escola 
não conseguiu trazer a comunidade 
mínima; 

 Direito de exercer a cidadania através do voto; 
 Quórum Proporcionaldeveria ser 

universal na opinião de 80% dos 
entrevistados;  

 Primeiras escolas são ensaio ou observatório 
houve a participação mais efetiva da 
comunidade. 

 Não conseguiu implementar a gestão 
democrática com eficiência;atingiram 
poucas escolas;falta o relatório das 
escolas para dar prosseguimento no 
pleito, conforme a Lei; 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas as entrevistas 
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Como uma das principais conquistas foi à primeira eleição para gestores 

do ano de 2014, assim, pela primeira vez desde o ano de 1991 o modelo de 

indicação pelo Governador de Estado previsto na Constituição Estadual já não era o 

único caminho possível. Do mesmo modo, com os recursos normalizados as escolas 

de gestão democrática puderam desenvolver seu plano de ação satisfatoriamente, 

logo há 5% (cinco por cento) na lei 1503/2010 para aplicabilidade deste processo. 

Na primeira eleição houve ampla divulgação nas mídias locais com um nível de 

aceitação positivo. 

 
Olha, eu vejo, que o modelo de gestão democrática estabelecido pela 
1503/2010, é o modelo mais eficiente, entendeu para escola, é mais 
democrático, o processo é mais democrático, e a comunidade escolar elege 
seus representantes, ela se sente contemplada, nas suas ansiedades, nos 
seus desejos, nas suas necessidades, né. É uma gestão que ela não [...] 
hum [...] vamos dizer assim, não é obrigado a dizer amém pra tudo que vem 
de cima, todas as necessidades, entre aspas “do poder público”, nós temos 
uma certa autonomia, né, embora ela seja relativa, mas ela existe, e isso 
incomoda, isso não é bom, não é bom para o poder central, para o poder 
público. (entrevistado 4) 
 

Entre 2014 e 2017 mais de 30 Escolas Participaram das Formações 

oferecidas que compreenderam: orientação eimplementação dos conselhos 

escolares, entretanto, poucas conseguiram organizar seus conselhos escolares. O 

ano de 2017 foi amarrado por reuniões, Fóruns, cursos e entre outros. No primeiro 

pleito houve a eleição de 4 (quatro) diretores, na segunda contou-se com os já 

existentes e mais 6 (seis) novos gestores perfazendo um total de 10 (dez). 

Com a participação mais efetiva a comunidade como salienta Avritzer 

(2011), houve o direito de exercer a cidadania através do voto. Esse fator tornou-se 

preponderante para a autonomia das escolas, descentralização da administração; 

implantação da gestão democrática local, ocasionou diretrizes e de como aplicar o 

processo de implementação do Conselho Escolar e as eleições de diretores; 

 
A descentralização ela dá mais autonomia, transparência os atos, então eu 
vejo com bons olhos e também vi desde aquela época a gestão deveria ser 
feita dessa forma Gestão democrática, não com indicação política, porque o 
professor que assume uma gestão de uma escola ele já passou pelo um 
processo de capacitação, ele sabe como gerir, não seja por indicação 
política, também até isso teria que se analisar o currículo das pessoas que 
vai assumir uma dessas funções. (Entrevistado 1) 
 

O pressuposto da descentralização é previsto na própria Lei 1.503 de 

2010 no inciso V do artigo primeiro como um dos princípios norteadores, neste 

sentido, a mobilização social, é a melhor maneira de encontrar soluções aprazíveis 
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para a vida escolar e ainda, a vontade política do executivo tem convergido para um 

cenário positivo da gestão da educação pública brasileira e forjado novos 

paradigmas para a gestão escolar. Esta situação tem produzido uma vasta 

participação da comunidade nos destinos da escola pública, o que de certa forma 

tem se mostrado positivo, pois, provoca a descentralização da gestão e obriga o 

diretor a ouvir a sociedade do entorno escolar para referendar suas decisões, 

(LÜCK,2000).  

Lück (2011) na busca de fazer um delineamento das modalidades mais 

usuais de provimento ao cargo/função de diretor escolar no cenário educacional 

brasileiro, no âmbito das experiências estaduais e nos municípios destaca a eleição 

direta como a forma mais usual dentre as modalidades de provimento ao cargo de 

dirigentes escolares nas secretarias de educação. 

Entretanto, muitas vezes, mesmo eleitos os diretores escolares veem o 

trabalho escolar limitado pelo fato de que, tanto a comunidade escolar, como o 

executivo agem como se o fato de se ter um processo eleitoral fosse à solução de 

todos os problemas ali encontrados. Essa inconsistência prejudica a efetividade do 

mecanismo da gestão democrática na prática da gestão escolar pública. (LÜCK, 

2011).  

Visto assim, a gestão democrática, por ser uma política educacional, tenta 

ser a grande orientadora da nação que se busca construir uma educação de 

qualidade. Desta forma, o próprio Estado acaba agindo para que se mude o curso 

da educação nacional. Contudo, a sociedade terá que agir para garantir aquilo que a 

lei mandar fazer, visando operar as transformações necessárias, para a efetivação 

do modelo de gestão que se espera construir, tendo em vista a complexidade de 

adotar novos referenciais de política e de formação, para que se desenvolva o 

sentido de cidadania e de responsabilidade social.Torna-se oportuno saber  as 

opiniões dogrupo é formado pelos quatro31 membros da Coordenação Estadual dos 

Processos (CEPE), referida na lei como uma comissão permanente de apoio, 

organização e acompanhamento dos processos eleitoraisde Gestão Democrática no 

Estado do Amapá. 

                                            
31

 Entrevistados: 06, 07, 08 e 09, conforme metodologia apresentada na introdução do presente 
trabalho. 
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Quadro 03 – SINOPSE: Coordenação Permanente de Organização e 
Acompanhamento dos Processos Eleitorais (CEPE), pontos semelhantes e 

divergentes 
PONTOS SEMELHANTES PONTOS DIVERGENTES 

 
 Lei 1503/2010 orienta a criação do comitê 

avaliativodas políticas públicas da educação 
estadual com objetivo de acompanhar, 
monitorar, avaliar as políticas públicas 
educacionais do sistema estadual; 

 Primeiro pleito as escolas foram 
chamadas por edital, quem se inscreveu 
foi por interesse próprio; 

 

 Eleição para diretores em 10 escolas;  
 No segundo pleito as escolas foram 

indicadas para serem de gestão 
democrática; 

 CEPE e trabalho para implantação da lei; 
desenho da legislação no Estado do Amapá;  

 Falta de Reconhecimentode ser a 
prioridade zero de implantar o comitê, 
um instrumento que ajudará na 
qualidade do ensino e no 
desenvolvimento da escola na política 
de gestão democrática; 

 Constituição Estadual dá o direito ao executivo 
nomear e exonerar; 

 A lei continua na gaveta,ela possui o 
caráter democrático e participativo. 

 Divulgação, Formação; Votação.  A lei precisa ser alimentada. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas as entrevistas 
 

Como pontos uníssonos entre os membros do CEPE tem-se que: a Lei 

1503/2010 orienta a criação do comitê avaliativo das políticas públicas da educação 

estadual com objetivo de acompanhar, monitorar, avaliar as políticas públicas 

educacionais do sistema Estadual. Neste bojo,houveram as eleições para diretores 

em 10 escolas. Essa coordenação trabalha para implantar a lei no Estado. Desse 

modo, o voto torna-se o mais importante propulsor do viés democrático, logo: 

 
[...] o povo não quis o candidato que se apresentou, então não votou, ficou 
abaixo do número proposto pra eleger alguém, não pode assumir.  
(Entrevistado 6) 
 
A escola está trabalhando para meia dúzia, para eu atender aquelas 
pessoas que votaram em mim e ai eu trabalho para aquelas pessoas, para 
aquelas que não votaram em mim como se elas não existisse e quando isso 
acontece, a equipe que trabalha me cobra porque eu estou atendendo 
aquele que não votou. Porque a eleição para gestor escolar, ela não difere 
da eleição política partidária, é a mesma coisa, só que a linha, ou seja, viés 
da escola vai afunilando aquele objetivo único, que é a escola, diferente do 
Estado, mas as coisas acontecem igualzinho. (entrevistado 9) 
 

A democracia tem estado ainda em regras de contato com o autoritarismo 

sob o modelo do sistema representativo. Este tem se materializado pelas esferas 

privadas que regulam a vida política com limitação funcional (submissão a grupos, a 

interesses de uns, do governo) no ceder a vontade da maioria, vindo assim, 

acentuar o distanciamento do sistema representativo de sua base genuína. Dessa 
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forma, passando a servir a interesses particulares, que retratam a supervalorização 

deste modelo, em detrimento das formas de participação coletiva. 

Este contexto trouxe uma dissociação entre o sistema representativo e a 

realidade social, caracterizando alterações nas formas de conduzir a sociedade e o 

Estado. Evidenciamos assim, a forma de participação, o poder de integrar indivíduos 

por um movimento comunicativo de interação com o meio social que vive. É a 

expressão somatória da prática política que intervém na sociedade, um princípio 

ativo da cidadania, que sem esta não pode haver democracia.  

Dessa forma, a participação é o exercício da cidadania do processo 

democrático que recebe o poder político de atuação (vontade e opinião) necessário 

para escrever a luta de sua história, mas somente ocorrerá se o cidadão 

compreender sua responsabilidade, “[...] compromisso, envolvimento presença em 

razões por vezes ariscada e até temerárias [...]”32.   

Na busca de aprimoramento, o livro Participação é conquista de Pedro 

Demo (1999), mostra-nos que a participação aqui praticada por dominação, 

entretanto, temos a participação controlada de forma realista pelos desiguais. Esta 

última implica na conquista processual, para significar sua existência no espaço 

político social, onde os sujeitos são protagonistas efetivos de mudanças históricas. 

Segundo o autor um acesso infindável.  

Assim, não existe medida suficiente e nem pode ser acabada a 

participação, porque envolve outras questões de interesses profundos e de nível 

mais denso ligado a diversos campos, especialmente o campo político. 

Nesta perspectiva, a participação conforme este autor está demarcada no 

campo da política, mas é operada pelo homem em sua natureza social, ou seja, pela 

sociedade nos espaços de debate e discursões, sejam eles instituições públicas ou 

não, será construída e conquistada pelos sujeitos no espaço legítimo de 

participação, como o campo educativo, um espaço de exercício de cidadania.  

Ademais, no campo político encontra-se a participação em um processo 

de submissão do papel e de controle dos atores nos espaços, que centraliza e 

restringe a forma de participação ao voto direto vinculado as eleições para 

representante, a qual está descrita no projeto de modernização exclusivamente do 

                                            
32

DEMO, Pedro. Participaçãoé conquista: noções de política social participativa. São Paulo, Cortez, 
1999 (p. 19-20).  
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sistema representativo de controle do Estado, como mostrou Almeida (2011). Um 

processo de construção artificial da delegação de poder, que afeta os canais 

democráticos de discussão sobreposto a organização estrutural, bem como, ao 

referido ambiente de interação que flui informação e comunicação e dentre outros 

que partilham e transmitem o processo de tomadas de decisões. 

O que temos observado a esse respeito que a participação é o 

determinante para firmar o mecanismo de deliberação de poder, porém, está 

condicionada a acontecer esporadicamente e ainda agregada aos fatos reais que 

mutuamente estão, para efeito de um único momento, como as tomadas de 

decisões no processo eleitoral, que representa o ponto culminante do seu exercício, 

o voto. 

Neste caso, entendemos que a participação é tratada como um corpo 

eleitoral considerado o começo de uma organização política da sociedade. Nesta 

construção de vontade coletiva, o processo eleitoral é uma atividade da 

administração pública que se tornou um meio para atingir os objetivos (o que tem 

gerado uma sociedade cada vez mais desigual) que atende as conveniências e a 

interesses político-partidários de uma realidade, o que afeta o funcionamento das 

instituições democráticas de representação33, como é o caso da escola. 

Para tanto, o eleitor precisa aprender a ter percepção, ter vontade de 

conhecer e refletir, ter vontade de interferir, ter interesse de discutir as informações 

vinda dos meios de comunicação, principalmente praticar estas competências pelo 

acesso da escola, um espaço organizacional que requer mudanças no sistema 

público, no Estado e no modelo de política de Educação (já em defesa do processo 

de democratização).  

 O voto foi conquistado através de um processo histórico secular acirrado, 

de desigualdade e continua sendo. É fruto desta matriz histórica, uma raiz profunda 

vinda da afirmação dos direitos naturais, segundo Rousseau (2002), e deste inerente 

conceito veio à expansão do direito à vida, liberdade de expressão, a participar do 

Estado ou governo, de votar e ser votado, ou seja, garantiu a liberdade de escolha 

em todas as áreas da vida, como a educação. 

Essas afirmações são oriundas do século XVIII e XIX onde se registra a 

luta e conquista em torno da liberdade e democracia, especificamente em favor das 

                                            
33Ver Martins (2007). 
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exigências de organização, funcionamento e da representação no poder. Mas, 

apenas no século XX, teve afirmação do Estado de Direito e ampliação do acesso 

ao sufrágio universal com a participação democrática do povo.  

Ao longo deste processo, o cidadão vem expressando sua vontade 

individual de participação política por meio do voto, mas também, a expressão de 

sua vontade entra em choque e em luta “[...] perante ao coletivo. Essa manifestação 

de vontade está no centro do processo de construção política do Estado; é ela que 

[...] articula a liberdade [...] que legitima a autoridade e justifica as ações dos 

governantes”34.  

Reconhecemos, então, que com o voto se constituiu interesses não só no 

meio da intensidade organizacional da sociedade, também, os interesses dentro da 

organização do regime político do Estado e do grupo dominante.   

Assim, o voto se constituiu a partir de uma intensidade de interesses, que 

se definiu num projeto político de planejamento que fomentou a impulsão do 

crescimento dos países, como o Brasil. Desse modo, o voto ocasionou mudança na 

relação Estado e sociedade por meio de um reordenamento político organizacional, 

criando-se um maior espaço de participação. Neste contexto, o voto é um dever 

exercido a produzir resultado que se desenvolvem em meio a um processo social, 

por se tratar de um dever social, bem como, de um instrumento de controle social da 

gestão pública.  

Em outras palavras, o voto é a opinião original em silêncio do cidadão, um 

poder de ordem emocional, cultural e político que o cidadão possui. É a matriz do 

comportamento da democracia indireta que segue exatamente como o sistema 

eleitoral do sistema de representação democrática deseja, uma política 

conservadora e controlada. Mas existentes outros instrumentos que rejeitam esta 

posição do poder do sufrágio de tradição e do sagrado pelas autoridades, como os 

instrumentos de conexão que estão entre a manifestação da vontade e o Estado: as 

assembleias, plebiscitos, comitês, associações etc. 

Segundo Ghirardi e Cunha (2012, p.164) neste estágio de organização do 

Estado moderno, voto e participação política são vistos como indissociáveis, pois 

são “[...] a garantia de que uma era de arbítrio e opressão está superada e de que 

                                            
34

 Isto significa dizer que é nessa conexão entre a legitimidade política e a vontade popular (GHIRADI 
e CUNHA, 2012, p. 163). 
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não voltará. Eles são um direito fundamental, inalienável e em tudo ligado à 

identidade política do cidadão. [...] o mecanismo privilegiado para a emancipação 

social”. Dessa forma, o voto e a participação envolvem a sociedade em escolhas 

que emergem da manifestação da vontade individual (conservadora) e a vontade 

coletiva (participação política), está última traz um ponto crucial, sob efeito alienante 

quanto à apatia da participação política expressão repicada perante um processo 

organizativo coletivo. 

As evidências têm revelado a carência discursiva em compreender a 

multiplicidade e atender do exercício a inclusão da universalização a modo de 

superar os limites da condição natural como direito, e, também, de estabelecer o 

dever que gerou obrigatoriedade do Estado sobre aquilo que é direito e sobre o que 

é constitucional, sendo a organização da sociedade civil. A partir deste quadro há o 

fenômeno específico da tomada de decisões consciente de posição para efetivação 

da política pública sociais. Este processo de conquista é fruto da participação 

coletiva da sociedade civil. 

Votar é decidir sobre si e sobre os outros com quem se convive. É ato 

formal que se consubstancia na importância que esta ação adquire no bojo social de 

uma realidade tida como democrática. É através do sufrágio universal que 

interferimos nas formulações das políticas públicas a serem efetivadas para o 

conjunto geral da sociedade, assim como também, na constituição do poder 

estruturante de governança do Estado. 

De maneira crítica e esclarecida, compreendemos que o voto e a 

educação tendem a modificar substancialmente a participação na estrutura de uma 

sociedade quando o sistema político educacional tenha a pretensão de executar a 

descentralização dentro da gestão democrática, a autonomia e auto-gestão. Tais 

são termos relacionais que culminam com a qualidade política necessária para 

efetivar a participação política (grande alvo de manipulação política), principalmente 

por meio da escola. Assim, esta relação se constituirá a efetiva gestão democrática 

com a possibilidade de se formar politicamente e de aprender a tomar as rédeas de 

seu destino. 

Tais constatações, são práticas que se apoiam e se aprimoram a medida 

que assume a forma da política pública e vice-versa. Uma dependência 

materializada na prática da formação do cidadão, do acesso à informação e 

comunicação que se tornam instrumentos básicos para integrar progressivos 
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degraus de autonomia que processam o valor no reconhecimento e implantação da 

democracia, especialmente, na educação por oferece oportunidade de mudança, por 

reflexão e discussão entre formatos de organização35.  

Realizado as devidas considerações sobre os pontos semelhantes, 

vejamos sobre o que os membros do CEPE julgam como pontos divergentes: 

primeiramente tem-se que para o primeiro pleito de gestão escolar democrática do 

Estado do Amapá as escolas foram chamadas por edital e quem se inscreveu fez 

por interesse próprio, já no segundo pleito as escolas foram indicadas para serem de 

gestão democrática; 

Por conseguinte, os membros do CEPE relatam prioridade de se criar e 

implantar o Comitê de Avaliação das Políticas Públicas Estadual que deve realizar o 

assessoramento, acompanhamento, monitoração e avaliação para implementação 

do projeto político da gestão democrática para que ocorra nas unidades escolares o 

processo decisório tanto dos conselhos como da escolha de diretores, um 

instrumento que ajudará na qualidade do ensino e no desenvolvimento da escola na 

política de gestão democrática, relatam que a lei 1.503 de 2010 continua na gaveta 

mesmo ela possuindo o caráter democrático e participativo. 

 
Outra equipe que assumiu, achava que deveriam conduzir da forma deles, 
acham que a forma como foi conduzida na primeira eleição não era da 
forma como eles estavam já planejando pra ser e conduziram, quer dizer 
que houve uma quebra ai do trabalho, não houve uma avaliação do que foi 
feito... (Entrevistado 07)  

 
No Amapá esse comitê não foi criado até hoje, a lei foi criada em 2010 e 
diga-se de passagem essa lei foi criada por um executivo que não queria a 
lei, ele assinou no último dia de possibilidade antes de uma eleição, quer 
dizer que já é uma lei criada por um mandato e jogou para outro mandado, 
como se diz: -toma esse negócio aí que é ruim [...] o próximo que chegou 
não gostou também 2011 entrou, 2012, 2013 e só 2014 que se conseguiu 
fazer essa eleição, 2015 acabaria já esse mandato, bem próximo do final. 
(entrevistado 06) 
 
Ele é um comitê que deve ter uma decisão inclusive política, do gestor 
maior de ter este comitê que não seria é tão fácil de montá-lo por conter dos 
próprios interesses que envolve a nossa categoria o processo como todo. 
[...]. Esse comitê seria essencial para o Estado nas perspectivas de avaliar 
as políticas públicas em Educação Estadual, logo o governo, o governador e 
a Secretaria Estadual de Educação teriam que se apropriar da vontade de 
querer tê-lo como órgão que debateria e direcionaria muitas coisas no 
campo político educacional [...] (entrevistado 8) 

                                            
35

Paro (2016) 



79 
 

Esse Comitê de Avaliação das Políticas Públicas Estadual de gestão 

democrática se mostra como um ponto essenciale útil para avaliar a política 

educacional conforme a lei 1.503 de 2010, pois até a presente data não foi criado, 

entretanto depende da vontade política para garantir a regulamentação desta. Desse 

modo, os membros da Coordenação Permanente de Organização e 

Acompanhamento dos Processos Eleitorais fizeram críticas em seus discursos sobre 

este ponto, criando os lineamentos para apontar as conquistas e fragilidades na 

visão destes agentes como aponta o quadro a seguir.  

 
Quadro 04 – SINOPSE: Coordenação Permanente de Organização e 

Acompanhamento dos Processos Eleitorais (CEPE), Conquistas e Fragilidades 
CONQUISTAS FRAGILIDADES 

 Envolve todos os segmentos representantes: 
01 profissional  da educação de cada 
município; 01da educação indígena; 01 
educação étnico-racial; 01 de pais de 
alunos(as) regularmente matriculados(as), 
com frequência comprovada; 02 
representantes da SEED-AP, sendo o(a) 
secretário(a) de educação membro nato;  01  
do SINSEPEAP; 01 do Ministério Público 
estadual; 01dos conselhos tutelares; 01 da 
vara da infância e da juventude; 01 do Poder 
Legislativo Estadual; 01 da união dos 
estudantes de cursos secundaristas do Amapá 
(UECSA). 

 Conflito na transição de governo porque 
não houve uma avaliação com a equipe 
anterior sobre a condução do primeiro 
processo; 

 A lei não estásendo cumprida; 
 Não avançaram na criação do comitê; 
 Há um desconhecimento da lei,  
 As instituiçõescitadas no texto, não tem 

conhecimento desteComitê citado na 
Lei; 

 Não existe o relatório que avalia o 
prosseguimento da efetividade da lei.  
 

 Os processos de 2014 e 2017: o primeiro 
processo atendeu 4 escolas, o segundo 
contribuiu com mais 6 escolas; 

 Conversas individualmente com os diretores e 
conselho escolar por escola (2018) 

 Não conseguiu reunir com os 10 
conselhos escolares das escolas; 

 São poucas assembleias gerais 
ocorridas nas escolas; 

 Pouco entendimento do seu papel na 
escola; 

 Seis meses de trabalho para o primeiro 
processo; 

 Criados comissões eleitorais nas escolas para 
esse acompanhamento para conduzir as 
eleições; 

 Formação da CEPE 4 membros da SEED-AP 
e 4 membros do sindicato (2014); 

 Realizou assembleia geral nas escolas 
referendando a possiblidades do pleito; 

 15 escolas inscritas no primeiro processo; 
 Plano de orientação (2014), 
 5% por cento do dinheiro da manutenção da 

escola quem vai administrar e dizer como vai 
ser usado é o comitê de avaliação; 

 

 No primeiro pleito 10 escolas desistiram 
do processo;  

 As escolas não estão preparadas no 
Amapá, porque não compreendem o 
valor da Gestão Democrática; 

 Em 2014 os 4 membros que sãos 
designados pelo sindicato em 2017 
foram substituídos pelos representantes 
da SEED-AP e não por membros do 
sindicato; 

 Existe uma equipe pequena, falta 
ampliar o CEPE tanto emquantitativo 
pessoal como núcleos para os demais 
municípios; que estes fiquem a 
disposição implantação, pois não 
prosseguem mais por estarem atrelados 
em outros afazeres; 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas as entrevistas 
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O caráter representativo  do processo eleitoral de Gestão Democrática 

sem dúvida é um dos pontos de destaque, pois ao envolver os segmentos: 01 

profissional  da educação de cada município; 01 da educação indígena; 01 

educação étnico-racial; 01 de pais de alunos(as) regularmente matriculados(as), 

com frequência comprovada; 02 representantes da SEED-AP, sendo o(a) 

secretário(a) de educação membro nato;  01  do SINSEPEAP; 01 do Ministério 

Público Estadual; 01dos conselhos tutelares; 01 da Vara da Infância e da Juventude; 

01 do Poder Legislativo Estadual; 01 da União dos Estudantes de 

CursosSecundaristas do Amapá (UECSA), sendo uma possibilidade de dialogar, 

acompanhar e avaliar todo processo, sustentandoassim, continuidade da vivencia da 

gestão democrática. Também, dessa forma, garante-se a participação efetiva dos 

órgãos atrelados direta ou indiretamente com a educação do Estado do Amapá. 

Nos pleitos de 2014 e 2017 conseguiram implantar a Gestão Democrática 

em 10 (dez) unidades escolares, onde o primeiro processo atendeu 4 escolas, o 

segundo contribuiu com mais 6 escolas. Essas eleições tiveram as suas dificuldades 

e encontram obstáculos até o término desta dissertação, pois:  

 
Eram dois processos 2014 e 2017, dois momentos de processo de eleição. 
O primeiro processo atendeu cinco escolas, destas  cinco apenas quatro 
foram efetivadas nesta gestão, na outra não foi completa, não teve quórum 
para eleição, e 2017 agora se eu não me engano são três escolas entraram 
no processo de eleição para gestão da escola da equipe gestora, que é 
diretor, diretor adjunto e secretaria. (entrevistado 09). 
 
São dez (10) escolas, dez experiências diferentes. Nós infelizmente este 
ano ainda não conseguimos reunir os dez (10) conselhos escolares para 
que nós pudéssemos fazer uma avaliação, um debate conjunto, mais 
individualmente olhando as escolas, conversando com os Diretores e 
presidentes de Conselhos, se as instâncias estão funcionando (entrevistado 
08). 
 

Outros pontos que merecem destaque são as instituições das comissões 

eleitorais nas escolas para esse acompanhamento e condução das eleições,que 

com muita dificuldade por falta de membros em participar do pleito, por várias razões 

se dizem não estarem preparados nem para participar, escolher e assumir posição, 

exatamente são pontos declarados nas falas dos entrevistados que os professores 

ali, na escola, respondiam “ [...] não estamos preparados a conduzir o processo, 

estamos na verdade acostumados a receber um diretor, alguém representante do 

executivo” (entrevistado 6 e 7). Também outro, ponto é a destinação de 5% por 

cento do dinheiro da manutenção da escola que passa ter a sua administração 
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direcionada pelo comitê de avaliação, que vai administrar o recurso para o 

procedimento que a legislação exige. Outros pontos demonstram as fragilidades na 

visão dos membros da CEPE e sem dúvida o principal deles é a não, criação e 

implementação doComitê de Avaliação das Políticas Públicas Estadual de Gestão 

Democrática, pois segundo a lei 1.503 de 2010 essa desobediência prevê a nulidade 

das eleições para diretores escolares já finalizadas. 

 
Essa questão do acompanhamento e monitoramento passa basicamente ou 
efetivamente pelo Comitê Avaliativo, é necessário esse comitê e como a 
legislação orientou que a partir do segundo ano de vigência da Lei fosse 
criado o comitê e ele (comitê) não foi criado, ficou a critério da CEPE a 
avaliar, mas ela não tem essa prerrogativa, não tem esse caráter de fazer 
esse tipo de avaliação. (entrevistado 06) 

Não houve um acompanhamento, porque logo na outra gestão, não houve 
assim, como posso dizer, um momento assim de se sentar com a nova 
gestão de repassar como foi conduzido o processo, muita coisa foi 
atropelada (entrevistado 07). 
 

Essa fragilidade demonstra uma falha em todo processo, ao passo que, 

não se é avaliado as ações deste modelo de gestão, não se criam relatórios de 

monitoramento, ficando inviável saber se esse modelo de administração tem suas 

vantagens ou desvantagens em relação ao modelo antigo de indicação. Deste 

modo, o cenário educacional do Estado do Amapá ainda se encontra com 

convergências em divergências nesta temática.  

Não se afirma, no entanto, que outras fragilidades não sejam importantes, 

mas,esta se mostra mais latente e enfraquece a implementação da lei 1.503 de 

2010, tornando-se um óbice inclusive aos passos que já deveriam estar consolidado 

como é o caso dos diretores eleitos que, por previsão legal, podem ter suas eleições 

impugnadas, configurando-se no atual panorama de Gestão Democrática do Estado 

do Amapá. 

Reconhecemos que a experiência vivenciada na política no Amapá nos 

apresentaram inúmeros elementos para análise, mesmo com a presença da herança 

política centralizada e clientelista, foi possível perceber significados importantes no 

avanço na política educacional do Estado, apesar de ainda ser de caráter 

observatório, com pouca experiências de modelo de gestão democrática, mas 

alterou as peculiaridades no papel do diretor, sendo responsável pelo sucesso 

escolar. No Estado do Amapá, segundo os entrevistados 
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[...] temos quatro modelos de gestão: modelo de indicação de diretor, cargo 
de confiança do governador e nomeia; temos 5 escolas com diretores 
escolares de tempo integral que são processo seletivo, mais3 escolas com 
diretores escolares de gestão compartilhada com o Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar e, temos os nossos diretores eleitos, então são 10 escolas 
cujos os diretores são eleitos, que são poucas num universo de mais de 300 
escolas, [...] 10 escolas não nos dá este parâmetro para dizer se é bom ou 
se não é, agora nós precisamos sem dúvida nenhuma ter um processo que 
avalie e a entrega desses relatórios daria a socialização de cada 
experiência que ajudaria muito [...](entrevistados 08) 
 

A Constituição Federal 1988, trouxe várias alternativas de padrões 

estatais em formas da nomeação de diretores no Brasil por concurso ou por 

nomeação política, como também trouxe os mecanismos de gestão democrática, 

como uma política pública que redireciona o papel da educação e da gestão escolar, 

concebendo a possibilidade processos participativos e decisórios por eleição, 

conforme esclarece Paro (2016). Neste sentido, por se tratar de variadas alternativas 

de escolhas que se manifestam na administração pública da gestão escolar, em 

atenção, demonstramos as três modalidades práticas que perpetuam fortemente até 

os dias atuais – nomeação, concurso e a eleição.  

Importante assim, considerar, como alternativa da escolha e de exercício 

democrático, a eleição, não querendo qualificá-la somente como única alternativa 

sendo o meio da garantia da democratização da gestão escolar, mas, no entanto, é 

método alternativo que dá visibilidade para romper a velha prática de ocupação de 

cargos de diretores por indicação política, pois trata de uma oportunidade que 

corresponde a construção do discurso para contra-argumentar as razões declaradas 

pelos adeptos que alimentam os vícios de troca de favores no sistema estatal 

(LÜCK, 2000). 

Como acontece, no Brasil, com as instituições escolares, no dia a dia 

manifestam na organização a ordem institucional que impede a participação e a 

gestão democrática de adentrar no espaço escolar. Pois neste espaço 

organizacional, flui o nível de relações verticais (mando-submissão) em detrimento 

das relações horizontais (participação, cooperação), uma complexidade que ocorre 

no limite dos trabalhos, predominando autoritarismo. Como se pode perceber, que 

este vício está presente no critério de nomeação política e no concurso público, 

alternativas que advém do Estado. Por isso, Paro (2016 A p. 51)) enaltece que 
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[...] a modalidade que mais se adéqua às peculiaridades da função de 
diretor é a sua eleição pela comunidade escolar. Certamente isso não 
significa nenhuma certeza em termos da completa democratização da 
escola, já que é apenas uma das medidas necessárias [...]. Entretanto, sem 
ter os vícios das outras alternativas de provimento, a eleição é única que 
tem a virtude de contribuir para o avanço de tal democratização. 
 

Concomitantemente, é fundamental ampliar os horizontes da 

democratização da gestão enfatizando, conjuntamente, a gestão democrática como 

um princípio de Estado nas políticas educacionais e nela se espelhe, postulando a 

presença do cidadão para prática diária da democracia duradouras que serão 

construídos a partir da participação, do diálogo, discussão e tomada de decisão para 

alicerçar a autonomia que dará a formação da consciência aos atos democráticos 

como a eleição de escolha e do exercício da sua função no espaço brasileiro.  

No Amapá, a forma de ocupação de cargo de diretores escolares que tem 

se destacado é por indicação dos órgãos centrais, Secretário da Educação, prefeito 

ou vinda de outras militâncias, o que não deixa de ser cargo político. Previsto na 

Constituição, eles fazem a investidura em cargo de Gestão Educacional indicando o 

nome da pessoa que ocupará a direção e, esta, segue com a escolha dos demais 

membros, como o vice-diretor, secretário escolar para seu apoio técnico-

administrativo-pedagógico. Ainda a efetivação da gestão democrática não existe 

com a participação da comunidade escolar nas escolhas, é muito cobrada e pouco 

oferecido, pois a escolas pouco se abrem para a comunidade. 

Todavia a escola e sua cultura organizacional no Brasil começam a 

percebe, como recentemente, no Estado do Amapá, a nova forma de administrar a 

escola e de redistribuir as responsabilidades no dia a dia, através da legislação local. 

No entanto, existem possíveis dificuldades quanto a implantação da gestão 

democrática, especialmente a eleição direta, a forma mais usual dentre as 

modalidades ao provimento ao cargo de dirigentes escolares nas secretarias de 

educação, pois ainda há um número considerável de sistemas de ensino no Brasil, 

como Estado do Amapá, que se intitula democrático, mas utiliza mecanismos 

autoritários para a gestão das escolas, tais como a indicação política para a escolha 

dos dirigentes escolares.  

Na década de 90, especificamente 1998, ocorreram realizações de 

experiência concretas e significativas no Brasil, em 17 estados que tiveram ousadia 

de reiniciar fortemente a prática da efetividade das eleições direta, com o propósito 

garantir o democratização da gestão escolar através do comprometimento coletivo, 
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onde se dá a participação de todos e a construção da autonomia da pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira. Lück (2006) explica que desde o movimento 

da descentralização e construção autonomia, o país vem buscando efetivar a prática 

da gestão democrática na educação, pois acreditam na transformação da Educação 

voltada para emancipação.  

Todavia, neste percurso não se registrou os dados consistentes que 

expressem as práticas democrática quanto a realização de eleição de diretores, que 

de fato, a luta difundidas na nossa trajetória para implantação desta política foram 

para descortinar a prática autoritária que por vezes se encontra presente nas ações 

do diretor ou equivoco consenso do que foi planejado para processo de eleição de 

diretores, e dentre outros sinais, fato que trouxe enfraquecimento por falta destes 

registro mais realista. Assim, os vícios da cultura do autoritarismo continuaram e 

acabaram fazendo parte após a realização do mecanismo das eleições, os quais a 

gestão democrática rejeita, pois 

 
[...] há registros dos mais variados, como por exemplo: a intensificação do 
autoritarismo por diretores eleitos; o esgarçamento de orientação 
pedagógica em face da formação de grupos de disputa; ou o 
enfraquecimento do trabalho pedagógico, tendo em vista o enfraquecimento 
da organização, coordenação e controle (LUCK 2012, p.76,77). 
 

Em síntese, tais práticas acabam destoando o sentido da gestão 

democrática no país. Cabe lembrar que o refluxo das eleições em alguns estados 

brasileiros se deu nos passos da vivência participativa dos profissionais, pais, alunos 

e comunidade escolar no processo de democrático por via eleição de diretores, 

empolgados, diga-se de passagem, por estarem vivendo tão desejada  gestão 

democrática voltadas à educação emancipadora para este contexto, reproduziram 

com intensidade o movimento da arena eleitoral, fato que causou ainda mais 

polêmica somadas ao problemas e limitações já presente deste processo como ora 

apontados neste e vários estudos e discursões sobre a forma de acesso ao cargo de 

direção escolar.  

Diante disso, a eleição direta para diretores por assumir uma 

característica de campanha política concorrente a cargo eletivo gerou diferentes 

interpretações em cada sistema no país. Alguns estados-municípios brasileiros 

reagiram contra esse movimento da eleição direta para diretores, desde o final da 

década de 80 até a presente data, alegam inconstitucionalidade do ato, por ser o 

cargo de diretor um cargo em comissão a ser determinado pelo executivo. Diante 
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disso, entram com Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIN contra as 

eleições, com a clara intenção de proteger seus interesses político-partidários 

identificados com práticas clientelistas, conforme os autores, Paro (2016) e Lück 

(2006). 

 Neste sentido, é real perceber os riscos aninhado em iniciativa do Estado 

e das forças partidárias que lutam para aliciar os movimentos populares, o contexto 

de luta é o dia-a-dia, é a própria dinâmica social, conforme Demo (1993). Assim, se 

constitui o processo democratização no país, o movimento de luta social registrado 

que tem a afirmação das práticas de participação organizada para expressar o 

desejo de ter um país democrático, um efeito que é reconhecido internacionalmente, 

que gerou uma série de discussões em torno da sistemática eleitoral, para o 

provimento dos cargos de diretores escolares.  

A sociedade brasileira, neste percurso, tem atuado de maneira 

melindrada ou pouco ativa em sua participação, que se mostra inibida e até mesmo 

retraída quando se trata de corroborar decisivamente para intervir na gestão das 

escolas. Isso ficou bastante evidente com a tentativa dos governadores no início dos 

anos 90, que adentraram do STF com a ADIN, contra a eleição direta para diretores 

escolares das escolas públicas (LÜCK, 2016). 

Mesmo que o Egrégio Superior Tribunal Federal tenha decidido pela 

inconstitucionalidade, resguardando o direito discricionário do poder executivo de 

livre nomeação para o provimento de cargos de livre escolha, não vislumbrou no 

caso em tela, qual seja, a eleição de diretores, como uma afronta gravíssima ao 

regramento jurídico pátrio. Isto está bem demonstrado, no Acórdão Nº 

70046016762/2011/Cível; do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

que tratou de analisar preceito de inconstitucionalidade da eleição direta de diretores 

de escolas, descrevendo assim,  

 
“„Inconstitucionalidade „ofensiva‟ e (in)constitucionalidade „inofensiva‟ 
[...] 
Apesar da orientação majoritária, o confronto entre a temática (eleições dos 
diretores de escolas) com a realidade da vida em geral e das escolas em 
particular, faz pensar que, algumas leis – ainda que não tão conformes à 
Constituição – não chegam a gerar uma ideia de ofensa e repulsa.  
O Egrégio Supremo Tribunal Federal tem dado sinais de alguma 
sensibilidade para o reconhecimento de alguma inofensividade de 
normatizações que, apesar de não contempladas na previsão constitucional, 
não chegam a causar ofensas ao sistema jurídico como um todo. 
Nesse sentido vale a pena lembrar, por primeiro, a decisão que reconheceu 
a possibilidade de uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Naquele 
caso, como aqui, vejo semelhanças. Lá a Constituição consagrar os 
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institutos do casamento e da união estável para homens e mulheres. No 
mesmo passo, aqui a Constituição consagra a competência do Poder 
Executivo para nomeação. Contudo, no caso das uniões estáveis, tal como 
decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de união 
estável entre pessoas do mesmo sexo não ofende a norma constitucional, 
do mesmo modo como aqui, a eleição dos diretores de escolhas não 
ofende, a competência do executivo municipal” (RIO GRANDE DO SUL, 
2011 p.13). 
 

Portanto, apesardo STF, ao confirmar a prerrogativa do executivo em 

nomear discricionariamente os ocupantes dos cargos de diretores escolares, 

todavia, o mesmo não proibiu que a bem da gestão pública e dos aspectos socio-

educacionais que envolvem o educandário público, e dado ainda, as novas 

concepções de ensino e gestão escolar, tal medida vier a ser implementando, 

bastando para tanto, vontade política. 

Nessa observância, é oportuno destacar que, no Estado do Amapá desde 

2009 o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania, 

recomendou ao Estado do Amapá e a Secretaria de Educação que cumpram a Lei 

Estadual 0586/2000 (primeira Lei) obriga a realização de eleições diretas para 

diretores e vice-diretores das escolas da Rede Estadual de Ensino Público, 

orientando que crie-se uma comissão para acompanhamento deste 

processo36.Porém, conforme informamos anteriormente, a gestão democrática no 

cenário da educação pública estadual do Amapá encontra-se tardia, ainda tem que 

se quedar com os entraves construído e mantidos pelas heranças partidárias 

brasileiras. 

Merece destaque o Estado do Amapá, vislumbra-se pelo Ministério 

Público Estadual, a recomendação da obrigatoriedade das eleições direta pela 

escolha livre dos votos, deve ser concretizada, um substantivo da democracia nas 

escolas. Pois, a democracia é um direito de todos. Assenta, neste contexto, o 

devere motivação do atopela democracia precisa ser cumprida, não permitindo, 

assim, que diretores e vice-diretores sejam escolhidos por meio de indicações. O 

titular da Promotoria de Justiça da Cidadania naquela época ressalta que este 

complemento éuma recomendação legal e legítima, ou seja, um ato preventivo 

                                            
36

Devemos compreender que a recomendação é um procedimento que resulta de forma extrajudiciale 
sem caráter normativo concreto, que afirma a seriedade dos fatos,e ainda sugere ou adverte o 
destinatário a prática ou não de certos atos direcionados os serviços públicos em prol de sua 
melhoria e equilíbrio. Amapá, Ministério Público do Estado. Recomendação pede eleição para 
diretores e vice-diretores de escolas. Quarta-feira, dia 07 de outubro de 2009. 
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para uma futura Ação Judicial, que causa prejuízos para a sociedade pelo não uso 

de seus direitos. 

Assim, a forma de provimento no cargo de diretor por via eleição pode 

não definir o tipo de gestão, mas, certamente, interfere no curso desta, assim como 

os processos eleitorais, que se têm o direito de escolher os representantes, 

entretanto, quando eleitos, esquecem do seu compromisso de seu trabalho ao que 

apresentaram ao elegerem. Mesmo assim, não querendo imputar à eleição, por si 

só, a garantia da democratização da gestão, é preciso referendar esta tese enquanto 

instrumento para o exercício da democracia, como assegurado constitucionalmente 

que representa o eixo fundante do exercício da cidadania (DOURADO, 2006).  

Neste sentido, a mobilização social, é a melhor maneira de encontrar 

soluções aprazíveis para a vida escolar e ainda, a vontade política do executivo tem 

convergido para um cenário positivo da gestão da educação pública brasileira e 

forjado novos paradigmas para a gestão escolar. Esta situação tem produzido uma 

vasta participação da comunidade nos destinos da escola pública, o que de certa 

forma tem se mostrado positivo, pois, provoca a descentralização da gestão e obriga 

o diretor a ouvir a sociedade do entorno escolar para referendar suas decisões.  

Visto assim, a gestão democrática, por ser uma política educacional, tenta 

a ser a grande orientadora da nação que se busca construir uma educação de 

qualidade. Desta forma, o próprio Estado acaba agindo para que se mude o curso 

da educação nacional, conforme já destacado acima. Contudo, a sociedade terá que 

agir para garantir aquilo que a lei mandar fazer, visando operar as transformações 

necessárias, para a efetivação do modelo de gestão que se espera construir na 

nação, pois tendo em vista a complexidade de adotar novos referenciais de política e 

de formação, para que se desenvolva o sentido de cidadania e de responsabilidade 

social. 

Mas, vale lembrar, o que já dito anteriormente, que não é a eleição em si, 

como evento, que irá garantir ações democráticas na escola, mas sim a 

possibilidade de ter a liberdade da escolha livre dos votos, também, de manifestar e 

alterar sua escolha, é um direito de todos. A concretização da eleição direta da 

escolha de diretor escolar pode evitar os vícios das indicações políticas partidárias, 

escolha que possuem vínculo social, político e cultural com a comunidade.  

Portanto, a vivência deste processo da escolha só será possível mediante 

a participação, o ingrediente principal cotidiano de cada um tem, pode e deve viver 
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em conjunto em comunidade escolar, um esforço coletivo de superação dos 

condicionantes que colocam em risco a mobilização da escolha de decisão do 

conhecimento político  de convivência democrática na educação que corresponde 

não só a garantia do processo de escolha através da eleição, como também, uma 

educação emancipadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Poder realizar algumas considerações sobre uma política pública 

educacional é estar atento a analisar como se processou e se processa essa 

política, é poder compreender os fatores e variáveis imprescindíveis para a 

concepção do processo na qual ela se insere.  

A política de escolha de gestores escolares, a qual se denominou de 

Gestão Democrática na presente dissertação carrega consigo um conjunto de 

significados intrínsecos as políticas públicas sociais como é o caso da educação, 

pois a eleição de um diretor escolar por si só não garante o viés democrático deste 

processo, desse modo, algumas recomendações são pertinentes neste ponto do 

trabalho. 

Primeiramente, é necessário esclarecer que houveram conquistas no 

processo de Gestão democrática no Estado do Amapá e sem dúvidas a 

promulgação da Lei 1.503 de 2010 que prevê a eleição para gestores escolares é a 

maior delas, pois, até então, a indicação era feita pelo poder discricionário concedido 

ao chefe do poder executivo estadual salvaguardado pela Constituição Estadual de 

1991. 

Este processo possui menos de uma década e encontra avanços e 

fragilidades para se implementar como uma política pública educacional, fatores 

como a participação e representação são seus alicerces e precisam ser mais ativos 

conforme apontam Santos e Avritzer (2005) e essa participação necessita ser mais 

efetiva de acordo com Avritzer (2011). 

Por conseguinte, é preciso que a Secretaria de Educação do Estado da 

Educação do Amapá (SEED-AP)dê todo o suporte necessário às escolas e demais 

instituições envolvidas nos processos que antecedem e sucedem as escolhas dos 

dirigentes escolares de suas unidades de ensino. É necessário a implementação da 

Lei 1503 de 2010 de forma efetiva e eficiente, logo em 2019 (data de finalização do 

presente trabalho) das 396 escolas da rede estadual de ensino, quesomente 10 

possuíama gestão democrática, via eleição de gestores. 

A SEED-AP precisa intensificar formações nas escolas sobre a gestão 

democrática visando a maior participação da comunidade escolar, logo a falta de 

informação ainda é incipiente sobre a temática, fato este que se corrobora na 

quantidade de pleitos existentes até o momento. Desse modo, como em 
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2014apresentou que um diretor não conseguiu sequer a participação mínima da 

comunidade escolar para que ocorresse a eleição em sua unidade de ensino, ou 

seja, o processo foi comprometido por falta de quórum, isso talvez, pode evidenciar 

a fragilidade da relação escola x família, sendo indicio do reflexo de vários 

fatorespolítico e sociais que refletem na ausência da participação da comunidade 

escolar no processo de eleições.  

Também, ao analisar as relações estabelecidas entre SEED e escola, 

observa-se a existência de distanciamento e pouca articulação entre os paresdos 

representados. Cabe ressaltar que por diversas vezes, se procurou aatual secretaria 

de Estado da Educação para ouvir sobre o tema abordado e não foi obtido sucesso 

no que concerne a entrevista. Todos os entrevistados relataram os graus de 

dificuldades em manter e implementar a política de Gestão Democrática,por falta de 

acompanhamento e dapouca articulação com suas bases, em decorrência,se 

evidencia a limitação dos mecanismos de participação, como o processo de escolha 

eleitoral dos diretores escolares, porpersistir os interesses corporativismos ou 

individuais que acabam caracterizando a desmobilização e desinteresses dos pares. 

Conforme Ramos (2004)o foco maior deve ser neste contexto uma 

reflexão do discurso de autonomiae da participação da escola que está fragilizada, 

prioridade zero, ou seja, como ponto departida, pode ser questionado para se dá 

mais está responsabilidade a comunidade escolar, pois se percebe que esta, ainda, 

se mantém a subordinação da direção, ou seja, dos órgãos centrais. 

Neste contexto, propõem como alternativa reforçaro dever produzir um 

plano de ação para intervenção através deCursos, seminários para a reconstrução 

de conceitos da descentralização da gestão, gestão democrática, participação e a 

construção da autonomia, para superação e fortalecimento dos mecanismos de 

participação como: PPP, Conselho Escolar, Conselho de Classe e principalmente o 

processo de eleição de diretores escolares, um dos desafios que ajudam na 

melhoria não só a qualidade do sistema de ensino educacional, como também,  sua 

equidade e eficiência a partir da autonomia que remete a prática pedagógica, 

administrativa e financeira, como também avaliar, acompanhar este processo, o que 

faz gerar maior responsabilidade tanto da escola, como também do Estado. 

Também para que possam contribuir efetivamente na implementação da 

gestão democrática, da participação e da autonomia escolar, sugere a construção de 

uma Cartilha, como registro documentalpara legitimar a prática do discurso em vista 
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de oxigenar e consolidar no interior das comunidades escolares o novo modelo de 

gestão escolar, como mais eficiência e eficácia para que todos aprendam o 

significado de todo processo de forma ativa da construção, execução e avaliação do 

projeto democrático, sendo um registro contando o percurso a histórico, político e 

social deste processo do Estado do Amapá.  

A falta de formações e informações não conseguiu reunir com os 10 

conselhos escolares das escolas de Gestão Democrática, desse modo, há poucas 

assembleias gerais realizadas. Assim, no primeiro pleito em 2014 dez escolas 

desistiram do processo eleitoral. 

A Coordenação Permanente de Organização e Acompanhamento dos 

Processos Eleitorais (CEPE) precisa de uma equipe maior e direcionada apenas 

para os processos atinentes a escolhas de gestores, uma vez que seus membros 

possuem outras atividades dentro SEED-AP. Outra fragilidade a ser corrigida é a 

rotatividade destes uma vez que no ano de 2017 os quatro membros que foram 

designados pelo Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá 

(SINSEPEAP)foram substituídos por representantes da SEED-AP, para se constitui 

uma Comissão Interna, foram nomeadospara darem sequência no processo de 

discussão da Lei 1503/2010, o que de fato pouco tem se reunido para dialogar sobre 

este trabalho devido seus outros afazeres, justamente por não estarem a disposição 

deste processo de gestão democrática, ocorrem as dificuldades de reuniões, 

dificuldadesde horários. 

Outra dificuldade é a logística para se chegar as escolas, primeiramente 

deve-se implantar o Conselho Escolar, capacitar os membros, reunir e isso requer 

tempo, para assim ser implementado o processo de eleição,que também requer 

formação, cursos, reunião, parcerias, diálogo e principalmente custeio, mecanismos 

para sustentar toda logística (material de consumo, pedagógico, pessoal, transporte 

etc.), por falta de acompanhamento e relatório não conseguem ver se as etapas do 

pós-eleição se estão funcionando os mecanismos de participação como 

Assembleias, reunião, fórume assim melhoraremou apoiarem para resolverem as 

dificuldades na política executada. 

É necessário criar e implantar o Comitê de Avaliação das Políticas 

Públicas Estadual que deve realizar o assessoramento, acompanhamento, 

monitoração e avaliação para implementação do projeto político da gestão 

democrática para que ocorra nas unidades escolares o processo decisório tanto dos 
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conselhos como da escolha de diretores. Esse comitê ajudará no fortalecimento 

desta política, no seu registro de vivências dos avanços e fragilidades, um processo 

que avaliaa política pública educacional, como a 1503/2010, para se ter a qualidade 

do ensino e no desenvolvimento da escola na política de gestão democrática. Como 

relatou um dos entrevistados, poderia ser criado também um comitê em cada 

unidade escolar de Gestão Democrática. 

As unidades escolares de Gestão Democrática também precisam do 

envolvimento do Conselho Escolar, funcionários, alunos, SINSEPEPAP, SEED-AP, 

ou seja, o apoio na construção compartilhada através da criação de uma comissão 

de caráter representativo para deliberar sobre as decisões de seus educandários, 

conforme prever a lei, isso se torna um ponto de  conquista do processo de gestão 

democrática. Sem esta comissão todo processo fica fragilizado. 

Resultados mais consolidados perecem de mais pesquisas neste campo 

do conhecimento.  As ideias, objetivos, resultados e perspectivas do referido 

processo de Gestão Democrática constituem-se em um horizonte em construção 

que requerem cuidados em sua implementação e mais estudos acadêmicos 

direcionados em nível de graduação e pós-graduação. 
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APÊNDICE A- Roteiro de Entrevistas,Grupo Gestor 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

NOME:____________________________________________________ 
FUNÇÃO:__________________________________________________ 

 

1- A Gestão Democrática nas Escolas -1503/10 foi consolidada (instrumental) na 
gestão de rede de ensino da educação básica. Qual a motivação do Governo do 
Estado a implantar (2014) / implementar (continuidade 2017) o processo de gestão 
democrática nas escolas Pública Estadual? 
 

2- O que o Estado fez/faz para assegurar a(s) Lei(s) que regulamenta(m) este 
processo de Gestão? 
 

3- A implantação do processo eleitoral em cada unidade escolar é prioridade na atual 
agenda do Governo do Estado? 
 

4- De que forma, Você Sr(a) vê em nosso Estado a predominância do antigo modelo 
de indicação que se contrapõe ao estabelecido na Lei? 
 

5- Na Lei 1503/10 indica o modelo de eleição por voto proporcional, sabemos que 
existem outros modelos que poderiam substituir o atual. Qual a opinião da Sr(a) 
sobre isso? 
 

6- Você tem conhecimento de outras formas de descentralização aplicada no processo 
de gestão nas instituições escolares? Caso haja, não seria um contraponto a Lei 
1503/10, sendo está a reguladora de gestão? 
 

7- O(a) Sr(a) poderia nos informa quais as maiores dificuldades na implantação de tal 
política (escolha de diretores)? Quais as estratégias planejadas do governo para o 
enfrentamento dessa dificuldade e quem participou? 
 

8- Quais os segmentos participaram nas estratégias da implantação ou implementação 
da Gestão Democrática, via eleição de diretores? Quanto o planejamento para 
implementação deste projeto dos segmentos das escolas e da sociedade, foram 
efetivos?  
 

9- Conforme meta planejada para implantação do processo eleitoral nas unidades de 
ensino foram alcançadas? Se não foram, o que impediu tal processo? 
 

10- Sobre o Conselho Escolar quanto a sua implantação no processo de gestão 
democrática nas escolas públicas estadual, fale dos prosseguimentos dos demais 
mecanismos democráticos de gestão? (Encontro, reunião, fórum, grupos sociais, 
estrutura, participação e atuação etc...).  
 

11- Sobre CEPE. A Sr(a) tem acompanhado a agenda positiva da Coordenação 
Estadual do Processo Eleitoral-CEPE nas ações de implantação ou implementação 
das escolas para o processo de eleição de diretores? (sua frequência de 
Encontros/estrutura/participação da sociedade civil, associações / grupos locais / 
consultivo / e/ou fiscalizador e/ou deliberativo) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B- Roteiro De Entrevistas, Coordenação Permanente De Organização E 

Acompanhamento Dos Processos Eleitorais (CEPE). 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA CEPE 
 

NOME:__________________________________________________ 
 
FUNÇÃO:_______________________________________________ 

 

1- A Sr(a) sobre o, acompanhamento e/ou monitoramento quanto a implementação e 
consolidação da gestão democrática, de seus colegiados e instâncias decisórias, 
nas escolas que já sofreram o processo de eleição de diretores? 
 

2- A Sr(a), sabe informar qual os mecanismos de divulgação e instrução (mídia digital 
ou física), que este CEPE utiliza para a divulgação do processo de implantação da 
Gestão Democrática, junto a comunidade escolar e a sociedade?  
 

3- Existe manual de Orientações para a Construção da Proposta de Plano de Ação dos 
Candidatos? 
 

4- Existe manual de orientações sobre a divulgação das Proposta dos Plano de Ação 
das chapas no processo eleitoral do pleito para a comunidades escolares das 
instituições de ensino da rede estadual de educação do amapá?  
 

5- Quantas escolas que não concluíram o processo de implantação da Gestão 
Democrática, para a efetividade do processo de eleição de diretores, quais os 
encaminhamentos tomados? Foram executados? 
 

6- A Lei 1503/10 que o Comitê de Avaliação das Políticas Públicas Estadual realiza o 
assessoramento, acompanhamento, monitoração e avaliação para implementação 
do projeto político da gestão democrática nas unidades, para que ocorra nas 
unidades escolares o processo decisório tanto dos conselhos como da escolha de 
diretores. Eles estão realizando este procedimento? 
 

7- Quanto aEmissão dos Relatórios do Processo sobre a Gestão à Comunidade 
Escolar, os Diretores das Instituições de Ensino da Rede Estadual de Educação 
Básica do Amapá, que devem ser emitidos pelo comitê foram, de alguma forma, 
publicados e ou divulgados? 
 

8- Os relatórios produzidos trazem alguma forma de aprendizado para o processo de 
implantação do Conselho e da eleição para direção? 
 

9- Caso as escolas não realizem os relatórios, a instituição prosseguir no processo de 
eleição de diretores? 
 

10- Esses relatórios podem modificar a metodologia de implantação e implementação 
do Conselho e da Direção? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE C- Duração Das Entrevistas (Aúdios), Grupo Gestor 

 

DURAÇÃO DOS AÚDIOS DAS ENTREVISTAS, GRUPO GESTORES. 

Áudio 
Entrevistado 1, 
Grupo Gestor 

Entrevistado 2, 
Grupo Gestor 

Entrevistado 3, 
Grupo Gestor 

 
Entrevistado 4, 
Grupo Gestor 

 

Entrevistado 5, 
Grupo Gestor 

1º 1:23 1:24 2:03 3:15 0:43 

2º 1:09 1:49 1:11 1:58 0:20 

3º 1:02 0:58 0:46 1:33 0:19 

4º 0:41 1:20 1:25 2:04 0:30 

5º 1:26 1:02 1:45 2:54 0:27 

6º 0:59 1:04 1:23 2:35 0:47 

7º 0:45 0:59 1:25 1:30 1:04 

8º 1:23 1:54 0:31 2:08 0:42 

9º 1:53 1:23 0:47 3:25 0:30 

10º 1:20 2:31 2:21 1:45 2:07 

11º 1:25 3:12 1:08 3:25 1:09 

TOTAL 11:26 15:36 12:85 24:32 06:78 

 
 

 TOTAL GERAL 70:57 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE D- Quadro APD 1: Duração Das Entrevistas (Aúdios), CEPE. 
 

DURAÇÃO DOS AÚDIOS DAS ENTREVISTAS, GRUPO CEPE  

Áudio 
Entrevistado 6, 

(CEPE) 
Entrevistado 7, 

(CEPE) 
Entrevistado 8, 

(CEPE) 
Entrevistado 9, 

(CEPE) 

1º 1:15 2:00 2:51 0:48 

2º 4:04 2:41 3:18 1:00 

3º 2:99 0:25 1:46 1:49 

4º 2:44 0:27 1:15 1:09 

5º 3:47 0:32 0,52 0:49 

6º 3:29 0:24 2:51 1:18 

7º 3:51 0:23 3:16 1:56 

8º 3:47 0:26 2,78 1:37 

9º 2:28 0:41 4:08 2:07 

10º 6:32 1:02 1:23 2:09 

TOTAL 32:96 07:41 22:37 12:82 

 
 

 TOTAL GERAL 75:56 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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ANEXO A-  Lei Estadual nº 1.503 de 09/07/2010 

 
 
Dispõe sobre a regulamentação da GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR nas 
Unidades Escolares do Sistema Estadual de Ensino, prevista nos arts. 6º e 7º da Lei 
Estadual nº 0949/2005, de 26 de dezembro de 2005, bem como em observância ao 
disposto no inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, inciso II, do § 2º, do art. 
285 da Constituição do Estado e ao inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/1996 e dá 
outras providências. 
O Governador do Estado do Amapá, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos 
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR DO ENSINO ESTADUAL 
Art. 1º A Gestão Democrática do Ensino Público Estadual, princípio inscrito no inciso 
VI, do art. 206, da Constituição Federal, inciso II do art. 285 da Constituição Estadual 
e no inciso VIII, do art. 3º, da Lei nº 9.394/1996 em seus arts. 14 (incisos I e II) e 15, 
e em conformidade com o que dispõe a Lei nº 0949/2005, em seus arts. 6º e 7º, será 
exercida na forma desta Lei, com observância aos seguintes princípios: 

I - autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e 
pedagógica; 

II - livre organização dos segmentos da comunidade escolar; 

III - participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios 
através dos órgãos colegiados; 

IV - transparência dos mecanismos políticos, administrativos, financeiros e 
pedagógicos; 

V - garantia de descentralização do processo educacional; 

VI - valorização e respeito aos(as) profissionais da educação, aos pais, mães, 
alunos e alunas; 

VII - eficiência no uso e na aplicação dos recursos financeiros; 

VIII - participação conjunta do poder público e da sociedade na gestão da escola; 

IX - construção coletiva e participativa do Projeto Político Pedagógico de cada 
unidade escolar. 

CAPÍTULO I - DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES 
Art. 2º São instâncias deliberativas das unidades escolares: 

I - Assembleia Geral; 

II - Conselho Escolar; 
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III - Conselho de Classe. 

Seção I - Da Assembleia Geral 
Art. 3º À Assembleia Geral, instância máxima de deliberação da unidade escolar, 
constituída pela comunidade escolar, caberá: 

I - eleger os membros do Conselho Escolar, do Conselho Fiscal do Caixa Escolar e 
os membros da Equipe Gestora das unidades escolares; 

II - discutir e aprovar a proposta de exoneração dos membros da Equipe Gestora 
das unidades escolares; 

III - aprovar o Projeto Político Pedagógico da Escola ou sua revisão até 31 de agosto 
de cada ano; 

IV - apreciar e deliberar sobre o Regimento Interno da unidade escolar; 

V - aprovar ou reprovar a prestação de contas dos recursos repassados ao Caixa 
Escolar, antes de submetê-las aos órgãos de controle; 

VI - resolver em grau de recurso as decisões das demais instâncias deliberativas da 
unidade escolar; 

VII - convocar o Presidente do Conselho Escolar, quando se fizer necessário; 

VIII - decidir sobre outras questões a ela remetidas. 

§ 1º As Assembleias Gerais ordinárias serão convocadas semestralmente, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

§ 2º As Assembleias Gerais extraordinárias ocorrerão sempre que propostas pela 
maioria simples dos membros do Conselho Escolar, convocadas com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 3º O quorum para dar início às Assembleias Gerais será: 

a) em primeira chamada: 20% (vinte por cento) de cada segmento que compõe a 
comunidade escolar; 

b) em segunda chamada: 30 (trinta minutos) após a primeira chamada, com o 
número de pessoas presentes. 

Seção II - Dos Conselhos Escolares 
Art. 4º As Unidades Escolares integrantes do Sistema Público Estadual de Ensino 
contarão com Conselhos Escolares, constituídos por representantes da comunidade 
escolar e das organizações populares do bairro, comunidade ou Município onde 
estejam localizadas. 
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§ 1º Entende-se por comunidade escolar a Equipe Gestora, o conjunto de alunos, 
pais e responsáveis por alunos, profissionais da educação e demais servidores em 
efetivo exercício na unidade escolar. 

§ 2º Para as unidades escolares indígenas, os Conselhos Escolares serão 
constituídos pela comunidade escolar, lideranças indígenas e membros da 
comunidade local. 

Art. 5º Ao Conselho Escolar caberá as funções deliberativa, consultiva, fiscal e 
mobilizadora, relacionadas às questões pedagógicas, administrativas e financeiras 
no limite das legislações em vigor e compatíveis com as diretrizes e políticas 
educacionais traçadas pela Secretaria de Estado da Educação - SEED. 

Art. 6º O Conselho Escolar será um espaço permanente de participação, decisão, 
discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, 
assegurando a Gestão Democrática das Unidades Escolares. 

Art. 7º Dentre as atribuições do Conselho Escolar, a serem definidas em seu 
regimento, devem constar, obrigatoriamente, as de: 

I - CARÁTER DELIBERATIVO: 

a) elaborar e alterar seu Regimento Interno; 

b) realizar alterações no Regimento Escolar, Ad Referendum da Assembleia Geral; 

c) discutir e aprovar a programação e a aplicação anual dos recursos financeiros da 
Unidade Escolar, promovendo as alterações que se fizerem necessárias de acordo 
com as instruções normativas da SEED; 

d) discutir e aprovar o Plano de Desenvolvimento da Unidade Escolar; 

e) aprovar o Plano Anual, acompanhar sua execução e avaliar os seus resultados; 

f) aprovar o Calendário letivo da respectiva Unidade Escolar, observadas as normas 
estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação e a legislação em vigor; 

g) decidir sobre a movimentação dos profissionais da educação que atuam na 
unidade escolar e apreciar as decisões relativas à admissão e demissão dos 
funcionários do Caixa Escolar, mediante critérios definidos no Regimento Interno; 

h) decidir sobre as movimentações dos profissionais da educação que atuam na 
unidade escolar estadual em áreas indígenas, com a comunidade e as lideranças 
indígenas; 

i) constituir a Comissão Eleitoral que ficará responsável pela elaboração do Edital do 
Processo de Escolha da Equipe Gestora e de todo o Processo Eleitoral. 

II - CARÁTER CONSULTIVO: 
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a) propor alternativas para a resolução de impasses de natureza administrativa e 
pedagógica, quando esgotadas as possibilidades de solução pela Equipe Gestora; 

b) discutir, apreciar e encaminhar sugestões, no âmbito de toda comunidade escolar, 
quanto às questões que viabilizem o perfeito funcionamento da unidade escolar. 

III - CARÁTER FISCAL: 

a) acompanhar a aplicação dos recursos financeiros e a divulgação das informações 
da administração à comunidade escolar; 

b) auxiliar o Conselho Fiscal do Caixa Escolar na apreciação das contas da unidade 
escolar; 

c) fiscalizar o abuso de poder econômico e político, nas eleições da Equipe Gestora, 
em conjunto com a Comissão Eleitoral. 

IV - CARÁTER MOBILIZADOR: 

a) viabilizar apoios e parcerias, visando ao desenvolvimento da unidade escolar; 

b) acompanhar e avaliar a evolução dos indicadores educacionais (abandono 
escolar, aprovação, aprendizagem, retenção, frequência, dependência, dentre 
outros) e divulgar bimestralmente; 

c) promover a relação de cooperação e intercâmbio com as instituições auxiliares da 
unidade escolar, quando houver, e com outras unidades escolares; 

d) incentivar e garantir a organização dos diferentes segmentos que compõem a 
comunidade escolar, como grêmios estudantis, associações de pais e professores, e 
outros. 

Subseção I - Da Composição e Eleição do Conselho Escolar 
Art. 8º A composição do Conselho Escolar será definida em cada unidade escolar, 
respeitando a paridade em relação aos segmentos que compõem a comunidade 
escolar e o número de representantes será definido no seu Regimento Interno. 

Art. 9º Os membros titulares do Conselho Escolar e seus/suas respectivos(as) 
suplentes serão eleitos por seus pares, em assembleias de cada segmento 
convocadas para esse fim, excetuando-se os(as) representantes da Equipe Gestora. 

Art. 10. Nenhum membro da comunidade escolar poderá participar de mais de uma 
categoria na mesma unidade escolar, votando ou concorrendo, ainda que represente 
segmentos diversos ou acumule funções. 

Art. 11. Os membros da Comissão Eleitoral do Conselho Escolar não poderão 
concorrer às eleições. 
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Art. 12. A posse do primeiro Conselho Escolar será dada pelo(a) Gestor(a) da 
unidade escolar e as seguintes, pelo próprio Conselho Escolar, no prazo a ser 
determinado no seu Regimento Interno. 

Art. 13. O Conselho Escolar elegerá seu Presidente e Vice-Presidente, entre os 
membros que o compõem, maiores de 18 anos. 

Parágrafo único. Os membros da Equipe Gestora da unidade escolar não poderão 
concorrer à presidência do Conselho Escolar. 

Art. 14. O mandato dos membros do Conselho Escolar terá duração de 02 (dois) 
anos, sendo permitida apenas uma recondução consecutiva por igual período. 

Art. 15. A função de membro do Conselho Escolar não será remunerada. 

Art. 16. O Conselho Escolar deverá reunir-se ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente quando for necessário. 

§ 1º As reuniões ordinárias serão convocadas pelo(a) presidente, e, no seu 
impedimento pelo(a) vice ou pelo(a) Gestor(a) da unidade escolar, com 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência e pauta claramente definida na convocatória. 

§ 2º As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo(a) Presidente do Conselho 
Escolar ou a pedido de 1/3 (um terço) de seus membros, com prazo de 72 horas, em 
requerimento dirigido a(o) Presidente, especificando o motivo da convocação. 

Art. 17. O quorum para realização de reuniões do Conselho Escolar será de no 
mínimo metade mais 1 (um) de seus membros. 

Parágrafo único. Serão válidas as deliberações do Conselho Escolar tomadas por 
50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos membros presentes na reunião. 

Art. 18. Do total anual de recursos financeiros destinados pela SEED à manutenção 
das Unidades Escolares, será garantido 5% para as despesas dos Conselhos 
Escolares, assegurando desse modo, seu pleno funcionamento em cada unidade 
escolar. 

Parágrafo único. A distribuição dos recursos de que trata o caput deste artigo, será 
definida conforme critérios estabelecidos pelo Comitê de Avaliação das Políticas 
Públicas da Educação Estadual. 

Art. 19. A vacância da função de conselheiro(a) dar-se-á por conclusão do mandato, 
renúncia, desligamento da unidade escolar, destituição do cargo e falecimento. 

Parágrafo único. O processo de destituição da função de conselheiro(a) deverá estar 
definido no Regimento Interno do Conselho Escolar, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

Art. 20. Cabe ao Conselheiro Suplente: 
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I - substituir o(a) titular em caso de impedimento; 

II - completar o mandato do(a) titular em caso de vacância. 

Art. 21. O funcionamento do Conselho Escolar de cada unidade de ensino deverá 
ser especificado no seu Regimento Interno, a ser elaborado pelo Conselho e 
aprovado em Assembleia Geral. 

Art. 22. As unidades escolares da administração estadual deverão implantar os seus 
Conselhos Escolares no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data 
de publicação desta Lei. 

Subseção II - Dos Conselhos de Classe 
Art. 23. Os Conselhos de Classe, colegiados responsáveis pelo processo de 
acompanhamento, de construção coletiva e avaliação do ensino e da aprendizagem, 
serão organizados de forma a: 

I - possibilitar a interrelação entre profissionais e alunos(as), entre turnos, turmas e 
entre séries e níveis; 

II - propiciar o diálogo permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

III - favorecer a integração, sequência e religação dos conteúdos curriculares de 
cada série/classe. 

Art. 24. Os Conselhos de Classe serão constituídos por todos(as) os(as) 
professores(as) da mesma classe ou série e contarão com a participação de 
alunos(as) de cada classe, independentemente de sua idade, sob a coordenação da 
Equipe Pedagógica. 

Art. 25. O Regimento Escolar disporá sobre o funcionamento e atribuições dos 
Conselhos de Classe. 

CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO E ESCOLHA DA EQUIPE GESTORA 
Art. 26. Os membros da Equipe Gestora da unidade escolar serão eleitos pelos 
segmentos que compõem a comunidade escolar e pelos representantes das 
organizações sociais com assento no Conselho Escolar, mediante votação direta e 
secreta, uninominalmente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º Compõem a Equipe Gestora o(a) Diretor(a), Diretor(a) Adjunto(a) e 
Secretário(a) Escolar das unidades escolares. 

§ 2º O mandato dos membros da Equipe Gestora da unidade escolar será de 03 
(três) anos, permitida a reeleição. 

§ 3º O (A) Governador(a) do Estado nomeará os(as) eleitos(as) até 15 (quinze) dias 
após as eleições, desde que o(a) candidato(a) eleito(a) tenha cumprido todas as 
etapas do processo eleitoral. 
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§ 4º Em caso do(a) Gestor(a) eleito(a) não poder tomar posse, assumirá o(a) 
segundo(a) mais votado(a). 

Seção I - Dos Requisitos para participação no Processo Eleitoral 
Art. 27. Os(as) candidatos(as) ao cargo de Diretor(a), Diretor(a) Adjunto(a) e 
Secretário(a) Escolar das unidades escolares, deverão preencher os seguintes 
requisitos: 

I - ser do quadro efetivo dos profissionais da Educação Estadual, ex-IPESAP ou do 
ex-Território Federal do Amapá, com no mínimo 03 (três) anos de exercício no 
quadro efetivo dos profissionais da educação, desde que exerça suas funções 
profissionais na própria unidade escolar há pelo menos um ano; 

II - para exercer os cargos de Diretor(a) e Diretor(a) Adjunto, ter no mínimo 
licenciatura plena e ser ocupante do cargo de professor(a) ou pedagogo(a) em 
efetivo exercício; 

III - para exercer o cargo de Secretário(a) Escolar, ter formação mínima em nível 
médio; 

IV - não ter sido condenado(a) em processo administrativo e/ou judicial nos últimos 
cinco anos, transitado em julgado; 

V - ter sido aprovado(a) com o mínimo de 70% (setenta por cento) de 
aproveitamento em cada componente curricular no Curso de Gestão Escolar, exceto 
para professores(as) e pedagogos(as) que atuam em unidades escolares indígenas; 

VI - não ter, em caso de Gestor(a) em exercício da função antes da promulgação 
desta Lei, suas contas rejeitadas pelo Conselho Fiscal, Conselho Escolar, 
Assembleia Geral da unidade escolar e pela Secretaria de Estado da Educação - 
SEED. 

Seção II - Da Coordenação Estadual do Processo Eleitoral 
Art. 28. Haverá no âmbito do Sistema Estadual de Ensino uma Coordenação 
Permanente de Organização e Acompanhamento dos Processos Eleitorais - CEPE, 
composta paritariamente por 08 (oito) membros representantes da Secretaria de 
Estado da Educação e Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá - 
SINSEPEAP e seus respectivos suplentes. 

Art. 29. Compete à Coordenação Estadual dos Processos Eleitorais: 

I - apoiar, assessorar e acompanhar em âmbito estadual os processos eleitorais 
para escolha dos membros dos Conselhos Escolares e da Equipe Gestora; 

II - organizar e dar publicidade ao calendário geral dos processos eleitorais em cada 
unidade escolar; 

III - instalar os processos eleitorais; 
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IV - deliberar, em última instância, os recursos encaminhados pelas Comissões 
Eleitorais das unidades escolares; 

V - acompanhar o processo de qualificação dos(as) candidatos(as) às Equipes 
Gestoras. 

§ 1º O calendário geral dos processos eleitorais para o primeiro ano de vigência 
desta Lei será homologado pelo Secretário de Estado da Educação. 

§ 2º A partir do segundo ano da vigência desta lei, o calendário geral dos processos 
eleitorais deverá ser homologado pelo Comitê de Avaliação das Políticas Públicas 
da Educação Estadual, a que se referem os arts. 53 a 56 desta Lei. 

Seção III - Das Etapas do Processo Eleitoral 
Art. 30. O processo de habilitação dos membros da Equipe Gestora das unidades 
escolares observará as seguintes etapas: 

I - definição dos locais onde ocorrerá a eleição (Núcleos de Ações Educativas, 
unidades escolares, municípios), pela Coordenação Estadual dos Processos 
Eleitorais; 

II - instalação da Comissão Eleitoral e do processo eleitoral nas unidades escolares; 

III - publicação do Edital com as normas da eleição; 

IV - inscrição dos(as) candidatos(as) ao pleito, observado o disposto no art. 38; 

V - qualificação do(a) candidato(a) mediante a comprovação dos requisitos 
estabelecidos no art. 27; 

VI - homologação e publicação dos nomes dos(as) candidatos(as) aptos(as) a 
concorrerem à eleição; 

VII - votação, apuração e publicação de lista tríplice, composta pelos três candidatos 
mais votados, a ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo; 

VIII - a nomeação será de livre escolha do Poder Executivo dentre os nomes 
constantes da lista tríplice; 

IX - a posse dar-se-á perante a comunidade escolar em data previamente agendada. 

Art. 31. A inscrição do(as) candidatos(as) ao(s) cargo(s) de Diretor(a), Diretor(a) 
Adjunto(a) e Secretário(a) Escolar dar-se-á por meio de preenchimento de ficha de 
inscrição a ser protocolada junto à Comissão Eleitoral, ficando os candidatos(as) 
com a inteira responsabilidade pelas informações prestadas. 

Art. 32. A Comissão Eleitoral de cada unidade escolar em conjunto com a 
Coordenação Estadual dos Processos Eleitorais - CEPE definirá através de Edital as 
normas referentes à inscrição. 
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Seção IV - Dos Eleitores 
Art. 33. Terá direito a votar a comunidade escolar, assim composta: 

I - profissionais da educação, lotados na unidade escolar; 

II - funcionários(as) lotados(as) na unidade escolar, remunerados(as) com recursos 
públicos da educação; 

III - corpo discente; 

IV - representantes das entidades civis organizadas no bairro, que compõem o 
Conselho Escolar; 

V - pais e/ou responsáveis de alunos(as) devidamente matriculados(as) na 
respectiva unidade escolar e com efetiva frequência. 

§ 1º Entende-se por Funcionários(as) (F) o conjunto de professores(as), 
pedagogo(as), pessoal administrativo e demais funcionários(as) lotados(as) na 
unidade escolar remunerados com recursos públicos da educação. 

§ 2º Entende-se por Comunidade Local (CL) os pais ou responsáveis por aluno(a) e 
um representante de cada uma das entidades que compõem o Conselho Escolar. 

§ 3º Na hipótese do(a) eleitor(a) pertencer a mais de um segmento da comunidade 
escolar, deverá optar por escrito, em qual segmento votará, perante a Comissão 
Eleitoral Escolar. 

§ 4º O(a) profissional do Quadro Efetivo Estadual, ex-IPESAP, ou do ex-Território 
Federal do Amapá, terá direito de votar em cada uma das unidades escolares em 
que exercer efetivamente suas funções. 

Art. 34. A votação será proporcional, contribuindo as categorias com os seus 
respectivos votos, calculados sobre o número de eleitores habilitados a votar em 
cada segmento, segundo o disposto no art. 4º de conformidade com a seguinte 
fórmula: 

RC=0.5xf+0.25xe+0.25xcl 

Onde: 

RC = resultado do(a) candidato(a); 

e = número de votos de estudantes a(o) candidato(a); 

f = número de votos de funcionários(as) a(o) candidato(a); 

cl = número de pais ou responsáveis e um representante de cada uma das 
entidades do Conselho Escolar. 

Seção V - Da Comissão e do Processo Eleitoral 
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Art. 35. Cada unidade escolar terá uma Comissão Eleitoral instituída pelo Conselho 
Escolar, acompanhada pela CEPE. 

Art. 36. Caberá à Comissão Eleitoral de cada unidade escolar coordenar, 
acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral, garantindo sua publicidade e 
transparência. 

Art. 37. Para garantir a igualdade de condições de participação entre os(as) 
candidatos(as) aos cargos da Equipe Gestora da unidade escolar, devem ser 
observadas as seguintes normas: 

I - a campanha eleitoral deverá ocorrer somente no âmbito da comunidade escolar; 

II - será permitido somente o uso de folder e faixas como material de propaganda; 

III - não será permitida a distribuição de bonés, botons, camisas ou qualquer outro 
material de campanha. 

Parágrafo único. O(A) candidato(a) que for denunciado(a) pela quebra de quaisquer 
destas regras e, havendo comprovação e provas, terá sua candidatura impugnada 
pela Comissão Eleitoral, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Seção VI - Do Curso de Qualificação em Gestão Escolar 
Art. 38. O Curso de Qualificação em Gestão Escolar, requisito obrigatório para a 
participação no Processo Eleitoral de cada unidade escolar, será organizado e 
acompanhado pela CEPE e ministrado por Instituição Pública credenciada na área 
educacional. 

Parágrafo único. Os Cursos de Qualificação em Gestão Escolar serão organizados 
em turmas de, no mínimo, quarenta e cinco profissionais, e as vagas serão 
disponibilizadas por grupos de unidades escolares. 

Art. 39. O Curso de Qualificação em Gestão Escolar objetiva propiciar ao profissional 
da educação, conhecimentos fundamentais acerca da estrutura, dos processos e 
fundamentos teórico-práticos, para a implementação de uma Gestão Democrática e 
participativa nas unidades escolares. 

Art. 40. O Curso de Qualificação em Gestão Escolar terá carga horária de 120 (cento 
e vinte) horas, sendo obrigatória frequência mínima de 80% e o aproveitamento de 
no mínimo 70% em cada componente curricular. 

Art. 41. O Curso de Qualificação em Gestão Escolar terá como componentes 
curriculares mínimos: 

a) política e legislação da educação básica; 

b) gestão de pessoas e processos na educação escolar; 

c) relações interpessoais e gestão democrática; 
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d) concepções de desenvolvimento e aprendizagem para uma educação integral; 

e) educação, sociedade e trabalho: abordagem sociológica da educação; 

f) produção textual; 

g) planejamento e avaliação educacional. 

Parágrafo único. Os conteúdos pertinentes a cada componente curricular serão 
aprovados pela CEPE. 

Seção VII - Das Atribuições do(a) Diretor(a) 
Art. 42. São atribuições do(a) Diretor(a): 

I - cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar; 

II - coordenar a matrícula da unidade escolar e a utilização do seu espaço físico no 
que diz respeito à matrícula e ao atendimento da demanda escolarizável, os turnos 
de funcionamento, a distribuição de classe por turno; 

III - representar institucionalmente a unidade escolar junto às instâncias dos 
sistemas, responsabilizando-se pelo seu funcionamento; 

IV - dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas dos 
órgãos do sistema estadual de ensino; 

V - coordenar a elaboração e/ou revisão do Projeto Político Pedagógico da unidade 
escolar, em observância às diretrizes da Secretaria de Estado da Educação, 
submetendo a proposta até o dia 30 (trinta) do mês de junho de cada ano para 
apreciação e aprovação pela Assembleia Geral; 

VI - encaminhar para homologação da Secretaria de Estado da Educação o Projeto 
Político Pedagógico da unidade escolar ou sua revisão até 15 (quinze) dias após a 
aprovação pela Assembleia Geral; 

VII - assegurar a implementação do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar; 

VIII - submeter ao Conselho Escolar, para apreciação e aprovação, o Plano de 
Aplicação dos recursos financeiros em conjunto com o(a) Diretor(a) Adjunto(a); 

IX - organizar a lotação e controlar a assiduidade e frequência dos recursos 
humanos da unidade escolar, informando ao Conselho Escolar e à Secretaria de 
Estado da Educação; 

X - informar à Secretaria de Educação as carências e/ou excedentes, mantendo o 
cadastro atualizado, assim como os registros funcionais dos(as) servidores(as) 
lotados na unidade escolar; 
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XI - submeter ao Conselho Escolar, em conjunto com o(a) Diretor(a) Adjunto(a), no 
prazo regulamentar, a prestação de contas instruída com o parecer do Conselho 
Fiscal do Caixa Escolar; 

XII - divulgar à comunidade escolar os balancetes mensais com a movimentação 
financeira da unidade escolar; 

XIII - coordenar o processo de avaliação das ações técnico-pedagógicas e 
administrativo-financeiras desenvolvidas na unidade escolar; 

XIV - coordenar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais lotados 
na unidade escolar, em conjunto com a Equipe Técnico-Pedagógica; 

XV - apresentar em até 15 (quinze) dias após o encerramento do bimestre, ao 
Conselho Escolar, à comunidade escolar e à SEED, os relatórios elaborados no 
Conselho de Classe, sobre frequência, rendimento escolar e outros indicadores 
educacionais; 

XVI - apresentar anualmente, ao Conselho Escolar, à SEED e à comunidade 
escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Projeto Político 
Pedagógico, a avaliação interna da unidade escolar e as propostas que visem à 
melhoria da qualidade do ensino; 

XVII - cumprir, com os demais membros da Equipe Gestora, dois turnos de trabalho, 
sendo obrigatória uma escala semanal que possibilite suas presenças alternadas em 
todos os turnos na unidade escolar; 

XVIII - participar das reuniões pedagógicas, cursos e encontros promovidos pelos 
órgãos Centrais do Sistema, compartilhando as informações recebidas nas unidades 
escolares; 

XIX - coordenar e elaborar o calendário escolar, juntamente com os Pedagogos e os 
Coordenadores de Áreas, responsabilizando-se pelo cumprimento dos duzentos dias 
letivos e o mínimo de oitocentas horas estabelecidas em Lei; 

XX - coordenar a elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento da 
Escola (PDE - Escola), até o final do mês de março de cada ano e enviá-lo para 
apreciação do Conselho Escolar e aprovação pela Assembleia Geral; 

XXI - monitorar a implementação do Projeto Político Pedagógico, do PDE - Escola, o 
cumprimento do Regimento Escolar e a aplicação dos recursos financeiros 
gerenciados pela unidade escolar; 

XXII - assinar declarações, ofícios, diplomas, certificados, históricos escolares, 
transferências, ordens de serviços e outros documentos, garantindo-lhes 
legitimidade; 

XXIII - apurar e fazer apurar irregularidades das quais venha a tomar conhecimento 
no âmbito da unidade escolar, comunicando e prestando informações sobre as 
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mesmas ao Conselho Escolar e à Coordenadoria pertinente da SEED, bem como às 
demais instituições co-responsáveis; 

XXIV - adotar, quando indispensável, ad referendum do Conselho Escolar, medidas 
de emergência em situação não prevista, comunicando-as, de imediato à 
Coordenadoria pertinente da SEED e, em sessão imediatamente subsequente ao 
ato, submetê-las ao conhecimento e homologação do Conselho Escolar; 

XXV - implementar as decisões tomadas pelo Conselho Escolar quanto aos 
aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 

XXVI - convocar e presidir reuniões da comunidade escolar, submetendo à 
apreciação e julgamento a matéria que lhe compete; 

XXVII - realizar e acompanhar o processo de regularização da unidade escolar pela 
qual é responsável; 

XXVIII - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 

XXIX - os casos omissos serão solucionados de acordo com o Regimento Escolar. 

Seção VIII - Das Atribuições do(a) Diretor(a) Adjunto(a) 
Art. 43. São atribuições do(a) Diretor(a) Adjunto(a): 

I - serco-responsável pela Gestão da unidade escolar; 

II - substituir o(a) Diretor(a) em suas ausências, impedimentos ou nos casos 
previstos no Regimento Escolar, assumindo todas as suas atribuições, sempre que 
se fizer necessário; 

III - acompanhar, com os demais membros da Equipe Gestora a elaboração, 
execução e atualizações necessárias do Projeto Político Pedagógico da unidade 
escolar; 

IV - executar, em conjunto com o(a) Diretor(a), as atividades financeiras da unidade 
escolar; 

V - promover a escrituração contábil, mantendo-a atualizada e arquivada na unidade 
escolar à disposição das instâncias deliberativas da unidade escolar e dos órgãos de 
fiscalização e controle externo; 

VI - coordenar com os demais membros da Equipe Gestora, as funções e atividades 
desenvolvidas junto à comunidade docente e discente; 

VII - acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e os 
serviços prestados à comunidade escolar; 

VIII - cumprir os objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico e em todas as 
ações desenvolvidas pela unidade escolar; 
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IX - contribuir para a difusão dos encaminhamentos e diretrizes formalizadas pelo 
Conselho Escolar e com a integração da comunidade escolar; 

X - atender à comunidade escolar, colaboradores(as) diversos(as) e representantes 
legais de outras Instituições; 

XI - propor e participar de encontros com outros(as) Gestores(as) e demais agentes 
de apoio institucional. 

Seção IX - Das Atribuições do(a) Secretário(a) Escolar 
Art. 44. São atribuições do(a) Secretário(a) Escolar: 

I - assinar, em conjunto com o(a) Diretor(a), toda a documentação referente à 
escrituração escolar; 

II - realizar as atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, lavratura e 
registro de Atas, controle de transferências escolares, boletins e outras inerentes 
aos trabalhos da secretaria escolar e documentação atinente à unidade escolar e à 
vida escolar do corpo discente; 

III - efetivar matrículas e re-matrículas; 

IV - organizar as turmas após o processo de matrícula, conferindo toda a 
documentação para assinatura, depois de cumpridas as exigências legais; 

V - elaborar e manter atualizado o cadastro do corpo docente e demais funcionários; 

VI - manter atualizado bimestralmente o preenchimento das fichas individuais, 
boletins escolares dos(as) alunos(as) e lavrar as Atas de Resultados Finais; 

VII - gerenciar o controle dos pontos dos(as) profissionais lotados na unidade 
escolar; 

VIII - preparar os processos dos(as) alunos(as), objetivando a emissão dos históricos 
escolares, certificados e diplomas; 

IX - elaborar, em conjunto com a Equipe Pedagógica, a estatística e os gráficos do 
desempenho dos(as) alunos(as) por bimestre; 

X - programar as atividades da Secretaria, responsabilizando-se por sua execução; 

XI - secretariar as reuniões e solenidades oficiais da unidade escolar sempre que 
necessário; 

XII - comunicar ao Setor competente os casos de alunos(as) que necessitam 
regularizar a vida escolar (complementar a documentação, preencher eventuais 
lacunas curriculares, fazer adaptações), tomando outras medidas que se fizerem 
necessárias e observando os prazos legais; 
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XIII - orientar o corpo docente quanto ao preenchimento dos Diários de Classe a 
serem encaminhados à Secretaria Escolar para os devidos registros bimestrais; 

XIV - coordenar, orientar e supervisionar o trabalho dos(as) auxiliares de secretaria; 

XV - contatar com órgãos dos sistemas municipal e estadual de educação, no 
sentido de resolver problemas na documentação de alunos(as) transferidos(as), de 
atender determinações, solicitações ou mesmo para tomar conhecimento ou acessar 
informações inerentes à sua função; 

XVI - organizar e manter atualizado o acervo de leis e normas oficiais necessárias 
para a vida escolar. 

Seção X - Da Vacância e da Exoneração dos Cargos da Equipe Gestora 
Art. 45. A vacância de quaisquer dos cargos da Equipe Gestora da unidade escolar 
ocorrerá por exoneração, renúncia, destituição da função, aposentadoria ou 
falecimento. 

Parágrafo único. No caso de vacância por falecimento, antes da posse do eleito, 
será nomeado para exercer o mandato o segundo mais votado. 

Art. 46. A perda do mandato de qualquer membro da Equipe Gestora, exceto a seu 
pedido, ocorrerá nas seguintes situações, garantido o direito ao contraditório e a 
ampla defesa: 

I - desrespeito a integridade física e/ou moral dos membros da comunidade escolar; 

II - negligência no trato dos assuntos pedagógicos, administrativos e financeiros da 
unidade escolar; 

III - desrespeito às deliberações aprovadas nas instâncias coletivas da unidade 
escolar; 

IV - faltas frequentes e não justificadas; 

V - parcialidade no tratamento aos membros do magistério, servidores públicos, 
funcionários e corpo discente da unidade escolar; 

VI - malversação dos recursos financeiros da unidade escolar; 

VII - descumprimento da legislação vigente. 

§ 1º A perda do mandato, determinada pela Assembleia Geral, importará na 
exoneração do membro da Equipe Gestora do cargo/função 
comissionada/gratificada, devendo o Conselho Escolar comunicar a decisão ao(a) 
Secretário(a) de Educação que a encaminhará ao(à) Governador(a). 

§ 2º Se a perda do mandato decorrer de falta disciplinar tipificada no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais, o membro da Equipe Gestora 
responderá a Processo Administrativo Disciplinar. 
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Art. 47. A solicitação de perda de mandato de qualquer membro da Equipe Gestora 
eleita e empossada, nos casos previstos no artigo anterior, poderá ser de iniciativa 
do Conselho Escolar, de qualquer segmento que o compõe ou do(a) Secretário(a) 
de Estado da Educação, devidamente fundamentada por escrito, sendo vedado o 
anonimato. 

Art. 48. A solicitação de perda de mandato de qualquer membro da Equipe Gestora 
deverá ser encaminhada ao Conselho Escolar. 

Parágrafo único. Em se tratando de Equipe Gestora das unidades escolares 
indígenas, para a aplicação do que trata o caput, o Conselho Escolar, dará ciência 
ao Ministério Público, à Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas, SEED, 
FUNAI e lideranças indígenas, por meio de ofício e reunião sendo-lhe garantida a 
devida assistência. 

Art. 49. Após receber a solicitação de perda de mandato de membro da Equipe 
Gestora, o Conselho Escolar deverá reunir-se num prazo de 10 dias úteis para 
analisá-la, dar ciência ao(s) membro(s) interessado(a)s, assegurando-lhe(s) o direito 
a ampla defesa e o contraditório, em seguida, julgando procedente, convocará a 
Assembleia Geral, em 15 dias, para deliberação. 

Art. 50. Na Assembleia Geral será assegurado ao(s) membro(s) da Equipe Gestora o 
direito à ampla defesa e o contraditório. 

Art. 51. As cópias dos pedidos de perda de mandato serão encaminhadas, através 
de ofício à SEED que, em havendo elementos suficientes, poderá instaurar de 
imediato Processo Administrativo Disciplinar. 

Parágrafo único. Caso sejam julgadas improcedentes as denúncias atribuídas ao(s) 
membro(s) da Equipe Gestora, que motivaram a solicitação da perda de mandato, 
após a conclusão do Processo, este será arquivado, dando-se ciência à SEED. 

Art. 52. No caso de vacância, a qualquer tempo, assumirá pro-tempore quaisquer 
dos membros da Equipe Gestora, até a posse do(a) eleito(a) em nova eleição 
convocada dentro de 60 (sessenta) dias pelo Conselho Escolar. 

Parágrafo único. Em caso de vacância do(s) cargos de Diretor(a) e de Diretor(a) 
Adjunto(a), não sendo o(a) Secretário(a) Escolar habilitado(a) para gerir a unidade 
escolar, o Conselho Escolar realizará um Referendo para a escolha do(a) novo(a) 
Diretor(a) e Adjunto(a). 

CAPÍTULO III - Do Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da Educação 
Estadual 
Art. 53. Fica constituído o Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da Educação 
Estadual com objetivo de acompanhar, monitorar, avaliar as Políticas Públicas 
Educacionais do Sistema Estadual, indicando medidas para melhoria da sua 
implementação com a seguinte composição: 

I - 01 representante dos Profissionais da Educação de cada município; 
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II - 01 representante da educação indígena; 

III - 01 representante da educação étnico-racial; 

IV - 01 representante de pais de alunos(as) regularmente matriculados(as), com 
frequência comprovada; 

V - 02 representantes da SEED, sendo o(a) Secretário(a) de Educação Membro 
nato; 

VI - 01 representante do SINSEPEAP eleitos em Assembleia Geral; 

VII - 01 Membro do Ministério Público Estadual; 

VIII - 01 representante dos Conselhos Tutelares; 

IX - 01 representante da Vara da Infância e da Juventude; 

X - 01 representante do Poder Legislativo Estadual; 

XI - 01 representante da União dos Estudantes de Cursos Secundaristas do Amapá 
(UECSA). 

§ 1º Os membros componentes do Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da 
Educação Estadual, referidos nos incisos I, II, III e IV serão eleitos sob a 
coordenação da CEPE. 

§ 2º Os membros referidos no inciso IV serão eleitos em Plenárias, coordenadas 
pela CEPE e Entidades Representativas, sendo eleito(a) 1 (um)(a) Delegado(a) 
entre aqueles que compõem os Conselhos Escolares de cada unidade escolar. 

§ 3º O representante de que trata o inciso VIII, será eleito por todos os Conselhos 
Tutelares instalados no Estado do Amapá, sob a coordenação da CEPE. 

§ 4º O(A) Presidente do Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da Educação 
Estadual será eleito(a) entre seus pares e a presidência não poderá recair sobre o 
Membro Nato. 

Art. 54. O Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da Educação Estadual terá 
caráter deliberativo, consultivo, mobilizador e reunir-se-á trimestralmente. 

Art. 55. O Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da Educação Estadual tem as 
seguintes atribuições: 

I - levantar as demandas dos segmentos que o compõe para apreciação, 
deliberação e encaminhamento; 

II - realizar Plenárias semestrais para avaliar a implementação da Gestão 
Democrática e das Políticas Educacionais; 



121 
 

III - homologar, a partir do segundo ano da vigência desta lei, o calendário geral dos 
processos eleitorais elaborado pela Coordenação Estadual do Processo Eleitoral; 

IV - realizar Congressos dos Conselhos Escolares; 

V - fiscalizar e garantir através dos critérios democráticos a inclusão e o acesso aos 
Cursos de Capacitação de Gestores e Secretários Escolares; 

VI - sugerir mudanças na estrutura organizacional da SEED para melhor adequá-las 
às finalidades das políticas públicas educacionais. 

Art. 56. A SEED deverá garantir a estrutura para o pleno funcionamento do Comitê 
de Avaliação das Políticas Públicas da Educação Estadual, inclusive custeando as 
despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos membros quando 
convocados para reuniões fora de suas sedes de atuação profissional. 

Parágrafo único. Os Membros do Comitê de Avaliação das Políticas Públicas da 
Educação Estadual terão mandato de 3 (três) anos e não serão remunerados. 

TÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 57. Para dirigir o primeiro Processo Eleitoral do Conselho Escolar, será 
constituída uma Comissão Eleitoral de composição paritária com um ou dois 
representantes de cada segmento da comunidade escolar, escolhida em Assembleia 
Geral convocada pelo(a) Gestor(a) da unidade escolar. 

Parágrafo único. Os membros da Comissão Eleitoral não poderão candidatar-se ao 
Conselho Escolar. 

Art. 58. As controvérsias existentes entre os membros da Equipe Gestora e/ou entre 
a Equipe Gestora e o Conselho Escolar, que inviabilizem a gestão da unidade 
escolar, serão dirimidas, em última instância, pelo Órgão competente da Secretaria 
de Estado da Educação. 

Art. 59. Após a realização do Curso de Qualificação em Gestão Escolar a CEPE 
homologará, em até 15 (quinze) dias úteis, os nomes dos(as) candidatos(as) 
aptos(as) a concorrerem à eleição. 

Art. 60. Após a homologação dos nomes dos candidatos(as), as Comissões 
Eleitorais serão instaladas no prazo máximo de 10 (dez) dias pelos Conselhos 
Escolares de cada unidade escolar. 

Art. 61. Na unidade escolar em que não houver candidatos(as) à eleição para 
qualquer um dos Cargos da Equipe Gestora, a Secretaria de Estado da Educação, 
em conjunto com o Conselho Escolar, indicará um(a) profissional da educação que 
preencha os requisitos do art. 27, a ser nomeado(a) pelo Governador(a), para um 
mandato de 03 (três) anos. 

§ 1º Quando da criação de nova unidade escolar, a indicação para os cargos da 
Equipe Gestora será feita pela SEED em consulta a comunidade local, apresentando 
nomes dentre os(as) profissionais da educação que concorreram em outras 
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unidades escolares mais próximas, para um mandato de 18 (dezoito) meses, prazo 
no qual será realizada eleição. 

§ 2º Em se tratando de unidades escolares indígenas, a indicação será de 
responsabilidade da Comunidade Indígena local. 

Art. 62. Na unidade escolar onde houver apenas um(a) candidato(a) à eleição para 
qualquer um dos cargos da Equipe Gestora, o Conselho Escolar realizará um 
Referendo, acompanhado pela CEPE e o(a) candidato(a) para ser efetivado(a) no 
cargo deverá obter, no mínimo, 50% mais 1 dos votos válidos. 

Art. 63. O membro da Equipe Gestora que perder o mandato de acordo com o 
disposto nesta Lei, não poderá concorrer a uma nova eleição no prazo de 08 (oito) 
anos. 

Art. 64. Os atuais membros da Equipe Gestora, em exercício da função antes da 
publicação desta Lei, poderão concorrer desde que cumpram os requisitos 
estabelecidos no art. 27. 

Art. 65. O disposto nesta Lei aplica-se a todas as unidades escolares mantidas pelo 
Sistema Estadual de Ensino. 

Art. 66. Fica revogada a Lei nº 0586, de 19 de julho de 2000. 

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 09 de julho de 2010. 

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO 

Governador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


