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RESUMO 

O artigo apresentado traz uma análise do processo de democratização da gestão 

escolar e a eleição de gestores escolares no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES. 

Objetiva-se apreender as concepções elencadas em relação à gestão escolar democrática 

nas escolas e o processo de escolha de gestores escolares implementado pelo município 

como um dos instrumentos que viabilizam a descentralização e a democratização nos 

espaços escolares. A partir de entrevistas realiza uma abordagem sobre a concepção de 

gestão democrática e autonomia nos/dos espaços analisando os mecanismos normativos 

vigentes.   
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O nosso trabalho buscou realizar uma análise do processo de democratização da 

gestão escolar a partir da eleição de gestores escolares implementada no município de 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, enfatizando às experiências vivenciadas pelo município e 

respeitando os preceitos legais vigentes, como parte dos resultados da pesquisa de 

dissertação de mestrado
3
. 

Para o referido estudo partimos de uma abordagem acerca do processo de 

democratização da gestão escolar, tema presente nas discussões atuais em políticas 

educacionais. Assim, buscamos teorizar nossa pesquisa nos apropriando das 

contribuições de BOBBIO (2000), PARO (1996), BARROSO (2003), LUCK (2006) E 

MARQUES (2007) e da fundamentação legal em mecanismos normativos como leis 

vigentes e documentos oficiais. A pesquisa teve como objeto de estudo unidades de 

ensino do município, durante o período do processo eletivo para escolha de gestores 

escolares, cujos atores escolares foram entrevistados no intuito de colher exemplos 

reveladores das práticas políticas vivenciadas.  

 

1.1. MARCOS SITUACIONAIS 

A Educação brasileira passou por grandes transformações principalmente ao 

longo das duas últimas décadas do século XX e se refletem paulatinamente nas atuais 

discussões no âmbito das políticas educacionais. Transformações essas que objetivam-

se,  de acordo com Barroso (2003, pág.11) em "alargar e redefinir o conceito de escola; 

reconhecer e reforçar a sua autonomia; promover a associação entre escolas e sua 

integração em territórios educativos mais vastos; adotar modalidades de gestão 

específicas e adaptadas à diversidade".  

Os processos de democratização e descentralização educacional, são reforçados 

legalmente com o advento da Constituição Federal de 1988 e com a Lei de diretrizes e 

bases da Educação Nacional 9394/96, tendo na descentralização da gestão educacional, 

entre outras coisas, a intenção de romper com a herança da centralização do poder, que 

acompanhou toda a trajetória histórica da educação no Brasil ao longo dos tempos, bem 

como ampliar a autonomia do poder local. 

Segundo Weber,  

                                                             
3  Este texto é o resultado preliminar de parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado ora em 

desenvolvimento. 
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A centralização extrema, com a consequente expansão de 

estruturas técnico-burocráticas, no interior das quais eram definidas 

as políticas públicas, ao longo do período autoritário, foi cedendo 
lugar, (...), a processos participativos de planejamento e de gestão 

de políticas educacionais e da própria escola.(WEBER, 1993 apud 

MARQUES, 2007, pág. 62). 

Neste sentido, avanços notáveis foram registrados no que diz respeito ao 

discurso e ao debate sobre a democratização da escola pública brasileira tal questão,aos 

poucos,deixa de ser apenas uma bandeira política e passa a ser um instrumento de 

gestão participativa.  

A participação dos atores escolares, família e sociedade em geral nos 

planejamentos das ações educacionais e na gestão escolar ocupa lugar de destaque nos 

debates atuais sobre educação. De acordo com Paro (1996), para desenvolver a 

autonomia da escola é necessário lidar com a comunidade escolar e especialmente os 

alunos e os pais como sujeitos do processo. 

Cada vez mais os municípios - reconhecendo que o caminho para se estabelecer 

uma escola pública de qualidade, passa pelo envolvimento da comunidade, da gestão e 

dos pais - tendem a mobilizar, organizar e discutir suas propostas de ações, suas 

intenções com a participação da sociedade, atentando-se às vozes da sociedade civil 

organizada, muitas vezes representadas pelos colegiados e conselhos. Assim, é 

importante o desenvolvimento de uma proposta de gestão democrática nas mais 

diferentes esferas que compõem a educação brasileira. 

Ressalta-se, neste sentido, a gestão democrática da escola pública como uma 

construção coletiva, propulsora da participação dos atores escolares nas políticas 

educacionais, tendo os processos democráticos como pano de fundo na construção de 

uma democracia participativa. Bobbio (2000, pág. 43) assinala que "a educação para a 

democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática" e a LDB 9394/96 

estabelece: 

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. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
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autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

Há, neste sentido, uma intencionalidade na implementação de mecanismos que 

possibilitem a participação da sociedade e dos atores escolares nas construções de 

políticas educacionais, atendendo aos processos de democratização do sistema 

educacional e das unidades escolares tais como, descentralização administrativa e 

pedagógica, a municipalização, a constituição dos conselhos escolares, a participação da 

comunidade na gestão escolar e no caso de alguns municípios a eleição direta para 

gestores escolares.  

A proposta de eleição de gestores escolares passa a ser, no entendimento de 

alguns municípios,sinônimo de democratização da gestão da escola pública, entretanto, 

tal mecanismo não é sinônimo e nem sempre pode tornar a gestão da escola de fato 

democrática, como menciona Prais, apud Paro (1996), a proposta, por si só, certamente 

não garante a democratização da escola, pois, independentemente da forma de 

provimento do cargo, deve-se considerar prioritariamente a maneira como é exercida 

esta função. 

A democratização da escola passa pelo viés da "democratização da sociedade", 

como acrescenta Bobbio,  

Para uma definição mínima de democracia(...), não bastam nem a 

atribuição a um elevado número de cidadãos do direito de 
participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas, 

nem a existência de regras de procedimento como a da maioria. 

(...) é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger 

os que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais 
e postos em condição de poder escolher entre uma e outra. Para 

que se realize esta condição é necessário que aos chamados a 

decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de 
liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de 

reunião, de associação. (BOBBIO, 2000, pág. 32). 

Paro acrescenta ainda que a democratização da gestão escolar não deve se 

limitar à instituição de eleições diretas para gestores escolares e salienta que  

a grande frustração com relação a regulamentação da gestão do 
ensino público pela LDB deriva da ausência de regras que pelo 

menos acenem para uma mudança estrutural de maneira de 

distribuir-se o poder e a autoridade no interior da escola. Para isso 
seria preciso que, além de uma organização calcada na colaboração 

o recíproca e fundada, não na imposição, mas na convivência e no 

diálogo, se previssem instituições e práticas que garantissem a 
participação efetiva tanto dos servidores (professores e demais 
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funcionários) quanto dos usuários (alunos e pais) nas decisões da 

escola. (PARO, 2001, pág. 62) 

A gestão democrática da escola se fundamenta no estabelecimento de 

mecanismos normativos e institucionais, e de práticas que visam à participação dos 

diferentes atores nas ações escolares, conforme veremos adiante.  

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO MARCO ESPACIAL: BREVES 

APONTAMENTOS 

O perfil do município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme apontado no Plano 

Municipal de Educação - PME, é um município situado na região Sul do Espírito Santo, 

sendo o núcleo urbano mais importante dessa região. Com uma área de 892Km², 

equivale a 1,96% do território estadual. Atualmente possui uma população de 

aproximadamente 205.213 habitantes, ocupando a posição de quinta cidade mais 

populosa do Estado. 

Considerado o município do Sul do Estado que possui a melhor infra-estrutura 

em relação ao comércio, indústria, educação e prestação de serviços, além de ser 

considerada hoje cidade industrial com projeção nacional e internacional, sendo 

responsável pela maior parte da extração e beneficiamento do mármore e granito do 

país, acrescentando-se as rochas ornamentais, responsável pelo abastecimento de 80% 

do mercado brasileiro de mármore. Destacando-se ainda como pólo de desenvolvimento 

econômico, com indústrias de produtos minerais não-metálicos, vestuário, calçados, 

produtos metalúrgicos, alimentação, bebidas, madeiras e construção civil. Além disso, 

nas diferentes atividades econômicas do Município, destaca-se a agricultura com o 

cultivo do café, a pecuária, com o queijo tipo minas, a silvicultura e exploração 

florestal, a reparação de veículos automotores e comércio de bens e serviços. 

Apesar dos avanços citados, no que se refere às condições socioeconômicas do 

município, não diferente de outras cidades do Brasil, há um enorme abismo entre os 

dados relacionados ao crescimento econômico e as realidades que permeiam à 

população no que se refere ao desenvolvimento social. 
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Ainda de acordo com o PME, o município é referência em Educação no Estado, 

tendo totalizado mais de 60.000 estudantes de creche ao ensino médio matriculados nas 

redes pública e particular.  

O grande desafio do município está em criar condições para a garantia da 

qualidade da educação e, nesse sentido,a gestão democrática é considerada um 

componente importante para a melhoria da qualidade da educação.  

 

2. DOS MECANISMOS NORMATIVOS ÀS PRÁTICAS VIVÊNCIADAS 

O processo de democratização da gestão escolar se consolida no Brasil, pautado 

nos preceitos agregados na Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 206 VI 

timidamente menciona que o ensino será ministrado com base em princípios de "gestão 

democrática do ensino na forma da lei" e também na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB 9394/96 que acrescenta em seus artigo 3º,  VIII "gestão 

democrática do ensino público na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino" e reforçado em seus artigos 14 e 15,  impulsionando os municípios a construir 

suas políticas educacionais pautadas nos princípios de participação e autonomia, porém, 

sem um direcionamento acerca da atuação da comunidade escolar e sem deliberar 

acercadas formas de escolha dos gestores escolares. Segundo  Luck, 

A prática da autonomia(que se faz democracia)demanda, por parte 

dos gestores da escola e de sua comunidade, assim como dos 

responsáveis e agentes dos sistemas de ensino, um 

amadurecimento caracterizado pela confiança recíproca, pela 
abertura, pela transparência, pela ética e pela transcendência de 

vontades e interesses setorizados, em nome de um valor, que é a 

educação de qualidade para os alunos. LUCK (2000, p. 24) 

Se considerarmos a premissa de que gestão educacional possui relação com 

qualidade, autonomia, cidadania e participação, a gestão democrática traz em sua 

essência a descentralização e a democratização da educação, tendo a democracia como 

princípio norteador das ações, das práticas de gestão escolar. Tais práticas se 

consolidam na medida em que a educação é entendida como um direito social 

relacionado à cidadania e que a democratização educacional não se impõe, mas se 

constrói permanentemente e coletivamente respeitando as especificidades de cada 

município  e de cada unidade de ensino. 
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Alguns estudiosos defendem que para a consolidação da gestão democrática, um 

dos principais viés é a abertura dos muros das escolas, a comunicação da escola com seu 

entorno, adotando alguns mecanismos que estimulem a participação,como diálogos 

permanentes, eleições para gestores escolares, criação e garantia de funcionamento dos 

colegiados e conselhos e implementação do projeto político pedagógico. 

Respeitando os princípios normativos nacionais, o Espírito Santo através de sua 

Constituição Estadual de 1989 reforça os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal acerca da gestão democrática, estabelecendo,  

Art. 170. O ensino será ministrado com obediência aos princípios 

estabelecidos no art. 206 da Constituição Federal e aos seguintes: 

(...) VI - efetiva participação, em todos os níveis, dos profissionais 
de magistério, dos alunos, dos pais ou responsáveis, na gestão 

administrativo-pedagógica da escola;  

VII - liberdade e autonomia para organização estudantil;  

VIII - instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em 
todos os níveis, como instância máxima das suas decisões e com o 

objetivo de fiscalizar e avaliar o planejamento e a execução da 

ação educacional nos estabelecimentos de ensino.(ESPÍRITO 

SANTO, 1989) 

A Constituição Estadual estabelece ainda no artigo 177, a garantia de "eleição 

direta para as funções de direção nas instituições públicas estaduais de ensino, com a 

participação de todos os segmentos de sua comunidade escolar, esgotando-se o processo 

de escolha no âmbito da instituição.”, tendo esse artigo sido revogado pela Emenda 

Constitucional nº 19 de 29 de junho de 1999, dez anos após sua promulgação. 

Em 1990 com a aprovação da Lei Orgânica Municipal - LOM de Cachoeiro de 

Itapemirim Lei nº 0 de abril de 1990, artigo 25, § 3º  estabelece a criação do Conselho 

Municipal de Educação e que este participará em caráter consultivo e deliberativo, na 

elaboração das leis relativas  (...) III - à gestão democrática do ensino municipal; e em 

seu artigo 164 assegura aos membros do magistério municipal a "participação na gestão 

do ensino público municipal". No artigo 165 (...) IV - reforça-se a "efetiva participação, 

em todos os níveis, dos profissionais do magistério, dos alunos, dos pais ou 

responsáveis na gestão administrativo-pedagógica da escola".  

Logo no artigo 166 da LOM em consonância com o artigo 177 da Constituição 

Estadual antes de sua supressão, assegura-se "eleição direta para a direção das escolas 

municipais, esgotando-se o processo de escolha no âmbito da instituição escolar" e 

estabelece em parágrafo único que  "no caso de eleição da direção da escola, a escolha 
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recairá, obrigatoriamente, sobre membro efetivo do magistério municipal, assegurado o 

mandato de, pelo menos, um ano, admitida à recondução". 

Mais tarde, através da Lei nº 4.962 de março de 2000, institui-se o Sistema 

Municipal de Ensino no município e, em seu artigo 22, enfatiza mais uma vez os 

preceitos estabelecidos acerca da gestão democrática em que esta será exercida nas 

unidades de ensino "A partir da participação dos profissionais da educação e a partir da 

comunidade escolar por meio dos Conselhos Escolares na elaboração do plano de 

trabalho e projeto pedagógico". 

Entretanto, apesar dos mecanismos normativos, da legalização vigente que 

asseguravam a garantia de participação da comunidade escolar, a liberdade e autonomia 

das instituições escolares, os espaços de participação permaneceram, durante muito 

tempo, adormecidos sob o efeito da herança de centralização do poder, do caráter 

autoritário do sistema público educacional brasileiro que restringia a participação dos 

sujeitos. 

Entendemos que a educação sofre mudanças paradigmáticas das quais a 

centralização, o poder autoritário são modelos de gestão que não atendem às novas 

demandas e que cada vez mais dão espaços a políticas educacionais que pendem a 

descentralização e práticas participativas possibilitando a comunidade escolar o 

estabelecimento de parcerias.  

A descentralização no processo de gestão democrática é possível através dos 

princípios de autonomia e participação. A autonomia por sua vez possibilita a 

construção da identidade da unidade de ensino, constituída entre outras coisas na 

capacidade de organizar, elaborar e colocar em prática seu projeto político pedagógico. 

Barroso acrescenta, 

se a autonomia da escola exige um maior controle social por parte 

da comunidade, ela só pode tornar-se efetiva se contar com o 

empenhamento e participação dos que vivem o dia-a-dia da 
escola,assegurando com seu trabalho o cumprimento de sua 

missão. (...) A necessidade de envolver na gestão todos os que 

trabalham na escola exige normas e práticas que promovam uma 
gestão participativa e uma cultura democrática, quer pela 

valorização de formas de participação representativa, quer, 

principalmente pelo exercício indiferenciado e coletivo de funções 

de gestão, através de mecanismos de participação direta. 

(BARROSO, 2003, p 29) 
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O Plano Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, lei nº 6123/2008, 

aponta a gestão democrática como um "exercício de cidadania fundamental para o 

avanço da sociedade" e "Tem como princípios a trilogia: descentralização da 

administração e das decisões; a participação na gestão de todos envolvidos no cotidiano 

escolar; a transparência nas decisões e ações tomadas ou implantadas na escola".  

 Em 2005, como proposta de ações do governo local para a educação do 

município, pautado nas leis vigentes, o governo se dispõe a implementar ações de modo 

a garantir os princípios garantidos em lei no que se refere à democratização escolar, 

visando maior autonomia e participação das unidades e dos atores escolares, e neste 

sentido, houve um empenho no que se refere ao fortalecimento dos conselhos, como 

conselho comunitário escolar (CCE), conselho da merenda escolar, entre outros, e 

também um incentivo às unidades escolares para a construção de seus projetos políticos 

pedagógicos. Além disso, o município adota, na prática, a eleição direta de diretores/ 

gestores escolares, cujas instruções foram fixadas pela portaria nº 021/2005 e que se 

intencionavam a garantir a participação da comunidade escolar, estabelecendo o tempo 

de vigência do mandato do gestor eleito de um ano, prorrogável por mais um, 

estabelecendo também os votantes, sendo eles, funcionários em exercício na escola, 

CCE, alunos com mais de 14 anos de idade, presidente do grêmio estudantil, 

representante de associação de moradores vinculados a unidade de ensino de acordo 

com a região geoescolar, três representantes de pais por série. Na referida portaria 

estabelece-se ainda as condições para os interessados pudessem se candidatar,   

Art. 8º - Poderão se inscrever, como candidato, em qualquer 

unidade de ensino, profissionais do magistério, com comprovada 

experiência profissional, que tenham habilitação mínima exigida 

para o seu campo de atuação. 
Art. 9º - São requisitos para inscrição, como candidato: 

I – Ser ocupante de cargo efetivo e/ou celetista estável do 

magistério público municipal, inclusive de escola municipalizada; 
II – Possuir habilitação mínima correspondente ao nível superior, 

com licenciatura plena na área de educação; 

III – Ter experiência profissional no magistério, como professor 

regente ou professor pedagogo, de no mínimo 03 (três) anos;  
IV – Não apresentar, no Cadastro de Pessoa Física (CPF) da 

Receita Federal do Brasil, no SERASA ou no SPC, impedimento 

para movimentação de conta bancária; 
V – Ter disponibilidade para atender aos turnos em funcionamento 

na unidade de ensino. (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 

PORTARIA 021/2005) 



10 
 

Desse modo, somente depois de avaliado as condições técnicas do candidato à 

pretensão do cargo por parte da comissão avaliadora do processo de eleição da unidade 

central, sua candidatura seria homologada e este poderia, então, concorrer ao processo 

eleitoral na unidade de ensino. A intenção é combinar e agregar competência 

profissional e participação da comunidade na escolha de seus gestores escolares Luck 

denominaria este processo de "esquema misto" que 

combina a competência profissional do candidato com uma forte 

participação da comunidade e de todos os funcionários e 
professores da escola. Por enquanto é muito cedo para avaliarmos 

o impacto desta abordagem sobre a dinâmica da escola e a 

qualidade de ensino. Porém os resultados iniciais sugerem que esta 

combinação proporciona diversas vantagens (LÜCK, 1998, p. 93).  

Neste sentido, o processo de eleição de gestores escolares se manteve nas ações 

de democratização da gestão escolar nos anos subsequentes,e, ao final de cada mandato 

novo, o processo ocorria, conforme as portarias 493/2006, 808/2009, Lei nº 6563/2011e 

portaria 823/2013. A esse respeito Luck alerta,  

Cabe lembrar que não é eleição em si, como evento, que 

democratiza, mas sim o que ela representaria como parte de um 

processo participativo global, no qual ela corresponderia apenas a 
um movimento de culminância num processo construtivo e 

significativo para a escola. (LUCK, 2006, p.56). 

Entretanto a eleição direta não é o único mecanismo para a escolha de gestores 

no município, de acordo com os critérios estabelecidos nas normativas, as eleições 

acontecem em escolas com mais de 200 alunos no caso de Educação Infantil e mais de 

250 no caso do Ensino Fundamental, além do quantitativo de servidores efetivos deve 

ser no mínimo 20% de funcionários efetivos. Nas escolas que não atendem aos critérios 

apontados ocorre a indicação/nomeação, em que o gestor escolar é indicado pelo poder 

executivo. 

No que tange à democracia no cenário escolar, analisando o processo de escolha 

de gestores adotado pelo município, eleito pela comunidade ou nomeado por indicação 

do poder executivo, os entrevistados da pesquisa
4
, ao serem perguntados se concordam 

com a maneira como acontece o processo de escolhas de gestores escolares do 

                                                             
4 Os entrevistados mencionados referem-se as entrevistas realizada com gestores escolares, professores e 

representante do CCE na pesquisa de mestrado.  Acrescenta-se que neste artigo reverencia-se  apenas 

duas das perguntas realizadas na entrevista, cujos temas são específicos ao processo de escolha de 

gestores escolares no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.  

http://www.infoescola.com/direito/poder-executivo/
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município, atestamos uma discordância em relação ao fato do processo ocorrer de duas 

formas, porém, todos acreditam que a eleição é, em certo sentido, a forma mais 

democrática de se escolher o gestor escolar e apontam a necessidade de alterações 

quanto à forma como acontecem as eleições, revelando a ocorrência de manipulação e 

acordos não coletivos dentro dos espaços das unidades escolares, o que traz um 

descrédito ao processo por parte de seus partícipes. Apontam ainda a necessidade de que 

os sujeitos partícipes do processo, tanto os que se candidatam, quanto os que elegem, 

entendam de fato a importância do processo e, além disso, a importância da condição de 

participes, de cidadãos atuantes.  Marques menciona que  

a participação da comunidade na gestão escolar não é algo que 
possa ser garantido por determinação legal, principalmente 

considerando a tradição autoritária da sociedade brasileira. A 

participação da comunidade na escola, como todo processo 
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar e que só se 

solidificará a partir da transformação da prática das pessoas. 

(MARQUES, 2007, p.72) 

Os entrevistados afirmam que ambas as situações: por eleição ou indicação, 

podem revelar ou não uma situação de democracia nos espaços escolares, uma vez que 

não se trata da maneira com que o gestor tenha sido conduzido a escola que determinará 

uma gestão escolar democrática, como podemos observar no relato de um dos gestores 

escolares entrevistados,  

Eu penso que isso vai muito do perfil do gestor, pois ele pode ter 

sido eleito, porém, se ele tem um perfil que é mais autoritário, 
centralizador, ele vai acabar desenvolvendo uma gestão mais 

autoritária, que dá menos oportunidade para o grupo se envolver e 

desenvolver um trabalho mais democrático. Agora, se ele é um 

sujeito atuante, participativo e aberto a opiniões, com certeza sua 

gestão será mais democrática. (GESTOR ESCOLAR
5
) 

Neste sentido, entendemos que a eleição de gestores escolares no município 

representa um marco importante na busca da concretude para a democratização da 

educação, a medida que vem disseminando formas democráticas na contracorrente do 

histórico de clientelismo e autoritarismo arraigado nos espaços escolares durante 

décadas e possibilitando a participação dos sujeitos, garantindo-lhes o exercício da 

cidadania, porém, como apontado por Marques (2007), a democratização da escola não 

se reduz ao processo de escolha de seus dirigentes.     

                                                             
5
Gestor escolar de uma das escolas municipais locos da pesquisa, eleito dois mandatos e indicado dois 

mandatos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo se propôs analisar e refletir sobre alguns apontamentos relacionados 

ao processo de democratização da gestão escolar e a eleição de gestores escolares no 

município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Sem intenção de esgotar o assunto trazido por este texto, consideramos que a 

participação da comunidade escolar nas ações da escola, em seus cotidianos, na 

implementação das políticas educacionais devem condicionar-se, aos processos 

democráticos que levam aos princípios de autonomia e participação. 

Em relação à escolha de gestores escolares, este tem sido, por parte de alguns 

municípios, um instrumento que possibilita a participação dos envolvidos no cenário 

escolar,e neste sentido uma importante instrumento utilizado para tornar a gestão 

democrática na escola mais real. Porém, a adoção de eleição de gestores escolares não é 

o único instrumento para se chegar à gestão democrática. A eleição é apenas um 

mecanismo de participação, no entanto, se ela não estiver atrelada à uma consciência 

cidadã dos sujeitos de nada terá valia.   

Não diferente de outros municípios, há em Cachoeiro de Itapemirim um grande 

desafio para a concretude da democratização da gestão escolar, ainda que tenha traçado 

já caminhos como a efetividade dos conselhos escolares, a construção do projeto 

político pedagógico e a escolha de gestores escolares.  

Do exposto, consideramos a relação positiva do processo de escolha de gestores 

escolares no município de Cachoeiro de Itapemirim em relação ao processo de 

democratização da gestão e melhoria na qualidade do ensino, como defendem os autores 

contemplados. Entretanto, chamamos atenção para a reflexões sinalizadas neste trabalho 

acerca da urgência na atenção especial que deve ser dada quanto à compreensão que os 

sujeitos partícipes da comunidade escolar em sua totalidade tem sobre democracia, 

autonomia e qualidade educacional, para que de fato esse processo possa contribuir para 

a democratização nos/dos espaços escolares. 
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