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PARTIDO POLÍTICO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NA SELEÇÃO 
DEMOCRÁTICA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. Rafaela Guidi, Marta L. 
S. de Castro. (Faculdade de Educação, Pós-graduação em Educação, FAE-PUCRS). 

A democratização da escolha dos Secretários Municipais de Educação (SME) indica uma conquista cidadã, elemento 
essencial para o fortalecimento da consciência crítica. A gestão democrática da educação tem levado à inclusão de 
processos eletivos de seleção de diretores de escola de uma forma cada vez mais consistentes. No projeto de pesquisa 
sobre os Secretários Municipais de Educação foi possível identificar situações em que os princípios de seleção 
democrática foram aplicados ao cargo de SME, em estudo já realizado por (CASTRO, 1999).Com a presente 
pesquisa (CASTRO, 2001) objetiva-se acompanhar a gestão democrática de dois dirigentes municipais de educação 
selecionados de forma democrática para o cargo através de dois estudos de casos que devem permitir a construção de 
uma compreensão mais rica de formas de implantação de processos democráticos de gestão nos sistemas 
educacionais. Os resultados desse estudo devem contribuir para a construção histórica e coletiva de instituições 
democráticas no contexto educacional brasileiro. A metodologia utilizada nesse projeto de pesquisa embasa-se no 
estudo de casos, sendo esta a metodologia ideal para lidar com tema complexos como os educacionais. Neste estudo 
foram identificados dois casos de seleção democrática para o cargo de SME, observou-se que a seleção democrática 
de Secretários Municipais já era pauta de plataforma política da eleição para prefeito nos dois municípios estudados. 
No município 1 observou-se uma maior integração entre a Prefeitura e a Secretaria Municipal, visto que, a Vice-
prefeita também era a Secretária do Município, o que confirma uma legitimação política ligada ao partidarismo 
esquerdista. Através da pesquisa também se pode averiguar um bom trabalho de diagnóstico educacional com todos 
os professores. Já no município 2, observou-se uma maior centralização partidária, assim como uma menor visão de 
modificações políticas devido a menor oportunidade de exploração. (PUCRS). 
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