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RESUMO:O presente artigo é fruto da pesquisa de iniciação científica (CNPq)
intitulada GESTÃO DEMOCRÁTICA NA INTERNET: publicações em foco, que tem como
objetivo catalogar as produções sobre “gestão democrática” que foram publicadas e
divulgadas na internet após a sua implantação pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) n° 9394/96. Realizamos um levantamento das
referências bibliográficas,diferenciamos e identificamos os gêneros textuais mais
encontradas sobre a temática, fazendo uma análise acerca dos documentos legais que
asseguram a Gestão Democrática. De forma conclusiva podemos afirmar que existe
uma infinidade de publicações percorrendo os mais diferentes sites da internet,
dentre as produções mais comuns temos: artigos de opinião, cartilhas sobre a
temática, dissertações e teses.

Palavras-chave: 1. Gestão democrática. 2. Levantamento da temática. 3. Publicações na internet.

ABSTRACT: This article is the result of scientific initiation research (CNPq) entitled DEMOCRATIC
MANAGEMENT INTERNET: publications in focus, which aims to catalog the productions of "democratic
management" that were published and disseminated on the Internet after its deployment by Law
Guidelines and Bases of National Education (LDBEN) n ° 9394/96. We conducted a survey of references
differentiate and identify the genres most commonly found on the subject, doing a review about the legal
documents that ensure democratic management. We can conclusively say that there is a plethora of
publications through the most different internet sites, among the most common productions have: opinion
articles, booklets on the theme, dissertations and theses.
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1 INTRODUÇÃO

Os dados apresentados neste artigo são referentes aos resultados da pesquisa GESTÃO DEMOCRÁTICA
NA INTERNET: publicações em foco. Deste modo, apresentamos o estudo que fizemos da legislação
atual com foco na gestão democrática, como também expomos um quadro com alguns sites que publicam
temáticas voltadas para a gestão democrática.

Para atender os objetivos da pesquisa realizamos um levantamento dos principais sites que tratam dos
documentos legais que fundamentam a Gestão Democrática desde 1996 e que estão acessíveis na
internet. Deste modo, os sites que pesquisamos disponibilizam os seguintes documentos: A Constituição
Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB, o Plano Nacional de Educação- PNE, Plano
Estadual de Educação- PEE e o Plano Municipal de Educação da cidade de Maceió- PME, que serão
apresentados, respectivamente.

2 DOCUMENTOS LEGAIS NACIONAIS DISPONÍVEIS NA INTERNET

Quadro 1 - Sites dos documentos legais

http://www.planalto.gov.br
http://portal.mec.gov.br
http://bd.camara.gov.br

http://www.educacao.al.gov.br
http://www.sinteal.org.br

Fonte: a autora (2012).

Ao analisar os documentos divulgados nestes sites constatamos que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96, em seu segundo título, levando em consideração a Constituição Federal
em seu capítulo III, seção I, Art. 206 defende no princípio VI que a gestão democrática do ensino público,
deve ser assegurada em forma da lei. Ou seja, trata como um dos princípios e fins da educação gestão
democrática do ensino público, garantida na legislação dos sistemas de ensino.

Ainda, em seu títuloIV aborda a organização da educação nacional, especificamente em seu artigo 13º
defende que os docentes deverão colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a
comunidade.

Já o artigo 14 deste documento expõe que os sistemas de ensino definirão criar as normas da gestão
democrática, respeitando as especificidades e seguindo a dois princípios: participação dos profissionais na
elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades local e escolar em conselhos
escolares ou equivalentes (BRASIL, 2011). Enquanto que o 15º artigo propõe aos sistemas de ensino que
assegurem as unidades escolares públicas progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e
de gestão financeira, com base nas normas gerais do direito público.

Ainda com base na Constituição de 1988, que defende a construção de um Plano Nacional de Educação, foi
aprovado o novo PNE de 2011 a 2020 que em seu Artigo 9º adverte aos Estados, o Distritito Federal e os
Municípios que construam leis para disciplinar a gestão democrática da educação. Neste sentido, este
plano propõe a seguinte meta e estratégias:

Meta 19: Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e à participação da comunidade escolar.

Estratégias:
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19.1) Priorizar o repasse de transferências voluntárias na área da educação para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios que tenham aprovado leis específica prevendo a observância de critérios técnicos
de mérito e desempenho e a processos que garantam a participação da comunidade escolar preliminares à
nomeação comissionada de diretores escolares.

19.2) Aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o
provimento dos cargos de diretores escolares.(BRASIL, 2010)

Também com base na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no PNE antigo, o
Plano Estadual de Educação (PEE/Alagoas - 2006-2015) estabeleceu alguns critérios em suas diretrizes
políticas-pedagógicas. Um deles é defesa de que a gerência dos recursos destinados à educação deve ser
feito de forma descentralizadora e democrática por meio de mecanismo colegiado de controle social. Desta
forma, este documento propõe alguns objetivos, tais como:

13.3.1. Descentralizar as ações educativas desenvolvidas pelo executivo estadual, possibilitando, cada vez
mais, a autonomia didático-pedagógica, administrativa e financeira das instituições educacionais.

13.3.4. Estimular a discussão sobre o direito à tomada de decisão pelos usuários e profissionais da
educação, enquanto exercício de cidadania.

13.3.5. Criar estratégias para o acompanhamento da implementação do Plano Estadual de Educação - PEE
pela sociedade civil.

13.3.6. Possibilitar ao coletivo a tomada de consciência dos principais problemas da escola e das suas
possibilidades de solução, definindo as responsabilidades coletivas e pessoais para eliminar ou atenuar as
falhas detectadas.

13.3.8. Aprimorar os Conselhos Escolares deliberativos, como instrumentos de construção coletiva e
democrática das propostas politico-pedagógicas das unidades escolares.

13.3.36. Fortalecer o funcionamento dos conselhos escolares como mecanismos de participação
comunitária na escola, promovendo, nas escolas estaduais e municipais capacidade anual para os
conselhos escolares e unidades executoras sobre gerenciamento e prestação de contas dos recursos
financeiros. (2006, p.86)

Já o Plano Municipal de Ensino de Maceió, explicita que a Gestão Democrática é resultante da promulgação
da Constituição Federal de 1988 e da LDB. De acordo com este plano o significado e abrangência dessa
perspectiva de gestão se dá da seguinte maneira:

A democratização da educação é conceituada, em um sentido amplo, como pleno acesso de todos os
cidadãos à educação. No caso da educação formal, é entendida como garantia de acesso, permanência e
sucesso, com conclusão dos estudos, em instituições de ensino. Esses pressupostos têm como decorrência
o debate sobre qual educação deve ser desenvolvida nessas instituições, e de como garantir os interesses
educacionais da população. Portanto, para além do acesso, torna-se premente a necessidade de garantir a
participação dos atores sociais envolvidos na gestão, através de espaços de discussão, deliberação e
avaliação do currículo (entendido de forma ampla) das instituições de ensino e, também, na esfera macro,
a participação na elaboração das políticas educacionais. Esse é o conceito que constitui a gestão
democrática da educação, em âmbito de sistema e em cada instituição: como participação social nos
processos de reflexão, decisão e avaliação do conjunto das políticas educacionais e das ações pedagógicas.
(2011, p.86)

Desta forma, este documento dentre as diversas diretrizes para gestão e financiamento da educação,
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defende a instituição de um planejamento democrático, em que as metas e objetivos desta diretriz
estejam sobre o controle social. Por isso fixa os seguintes objetivos:

Aprimorar, permanentemente, os Conselhos Escolares, reforçando-lhes o caráter deliberativo, de modo a
que sejam instrumentos de construção coletiva e de acompanhamento democrático das propostas
político-pedagógicas das unidades escolares;

Pautar, nos processos de escolhas de representantes nos diversos coletivos escolares e na eleição de
diretores, o tema da gestão democrática, enquanto determinação legal e direito social.

A partir destas análises, verificamos que desde a promulgação da CF de 1988, especificamente o Artigo
206, a criação de legislações estaduais e municipais que regulamentam a gestão democrática, ainda
caminha em passos lentos, apesar dos documentos legais e de um grande contingente de pesquisas
voltadas para esta temática.

3 SITES QUE ABRIGAM O TEMA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Diante disto, também fizemos um levantamento dos sites que divulgam produções científicas com a
temática da gestão democrática, para mapearmos o que vem sendo produzido nesta perspectiva de
gestão. Neste sentido o quadro a seguir expõe alguns sites que divulgam estes estudos.

Quadro 2 – Relação dos sites

http://cefort.ufam.edu.br
http://lidialindislay.blogspot.com.br

http://www.sindiute.org.br
http://www.tvbrasil.org.br
http://www.artigonal.com
http://www.artigos.com

http://portal.virtual.ufpb.br
(Duas publicações)http://periodicos.uesb.br

http://www.rieoei.org
http://www.fae.ufmg.br

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br
http://www.pucpr.br
http://seer.ufrgs.br

http://portal.mec.gov.br
http://www.urutagua.uem.br

http://www.revista.inf.br
http://www.epepe.com.br

http://www.cnte.org.br
(Duas

publicações)http://www.simposioestadopoliticas.ufu.br
http://www.luckesi.com.br

http://www.ced.ufsc.br
http://www.cidadesp.edu.br
http://www.nead.unama.br
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(Três publicações)http://www.anpae.org.br
http://www.histedbr.fae.unicamp.br

http://www.ufgd.edu.br
http://www.ucs.br

(três publicações)http://www.anped.org.br
http://www.ufpe.br

http://www.pead.faced.ufrgs.br
http://www.ucs.br
http://www.uece.br

http://www.partes.com.br
http://dmd2.webfactional.com

http://www.ufpi.br
http://www.usp.br

http://www.reveduc.ufscar.br
http://www.scielo.br

http://www.metodista.br
http://www.educacao.ufrj.br

http://www.ufpel.edu.br
http://www.unicid.br

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2013).

Após a análise das obras que estão disponíveis nesses sites, constatamos que a grande maioria divulga
artigos ou periódicos que tratam da gestão democrática, produzidos para alguns eventos, também dentre
as páginas que pesquisamos apenas uma trazia o resumo de um livro. Este poderá ser analisado na tabela
1.

Tabela 1 – Tipologia das produções científicas acerca da gestão democrática

Gênero das produções Frequência das Produções
Livro 1
Artigo 41
Revista 3
Módulo didático 1
Dissertação 4
Monografia 1

Fonte: A autora

Diante deste quadro, podemos notar que grandes partes das produções científicas acerca da gestão
democrática que consta nesses sites estão em formato de artigos, representando 80% das produções,
enquanto que as dissertações representam 8%, as revistas 6%, e as monografias, módulos e livros apenas
2%. Diante disto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Considerando o levantamento dos principais sites e a análise dos quadros, das tipologias e dos
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documentos legais presentes nesse artigo, concluímos então que há diversos espaços de discussões a
respeito desta temática pelo fato de que os sites que divulgavam artigos e estes eram em sua maioria de
eventos acadêmicos, demonstrando que atualmente existe uma grande preocupação dos pesquisadores
em discutir a gestão democrática da educação. Compreendemos que durante o período em que a política
da GD se constituiu em um amplo campo de conhecimento isso fez despertar o interesse de diversas
pessoas de diferentes lugares e níveis intelectuais, de modo que a temática, hoje, é profusamente
divulgada.
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