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RESUMO

A presente pesquisa busca dar continuidade à temática da gestão democrática (GD) que foi implantada como
política pública de educação no Brasil em 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9394/96. Constatou-se que desde então muito se pesquisou e se escreveu sobre essa temática, de forma que
não faltam livros, artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso acerca da mesma. Com isto,
a política de gestão democráticas implantada em meados da última década do século XX acabou se
constituindo num amplo campo de conhecimento interdisciplinar. Muita coisa do que se escreveu acabou
servindo como referencial não só para os estudos acadêmicos, mas para os formuladores e implantadores de
políticas seja em nível local ou central. Considerando essa realidade investigamos os estudos publicados que
tenham como tema a GD desde o ano de 1996.
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RESUMÉN

Esta investigación busca continuar con el tema de la administración democrática (DG) que fue implementada
como política de educación pública en Brasil en año del 1996, por la Ley de Directrices y Bases de la
Educación Nacional Nº 9394/96. Se encontró que, desde entonces mucho se ha investigado y escrito sobre
este tema, por lo que abundan los libros, artículos, tesis, disertaciones y trabajos de conclusión de
graduación. Con esto, la política de administración democrática implementada a mediados de la última década
del siglo XX terminó formando un amplio campo interdisciplinario del conocimiento. Mucho de lo que se ha
escrito sirve de referencia no sólo para los estudios académicos, sino para los formuladores y ejecutores de
políticas que están en su lugar o de forma centralizada. Teniendo en cuenta esta realidad investigó el trabajo
publicado cuyo GD tema desde el año 1996.
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INTRODUÇÃO

A política de gestão democráticas implantada em meados da última década do século XX acabou se
constituindo num amplo campo de conhecimento interdisciplinar. Considerando essa realidade pretende-se
investigar os estudos publicados que tenham como tema a GD. Pesquisas que apresentam como objeto de
estudo a análise da produção científica sobre uma dada temática partem do princípio de que por meio do
levantamento das diferentes publicações é possível sistematizar e classificar as principais tendências teóricas
e metodológicas dos pesquisadores que produzem e publicam seus trabalhos. Nesta direção, o objetivo geral
desta pesquisa é “realizar um levantamento das produções bibliográficas acerca da GD no Brasil publicadas na
internet a partir de 1996 em diante”. Por sua vez, temos como objetivos específicos: 1) sistematizar os
principais documentos legais que tratam da GD a partir de 1996 e que estão acessíveis da internet; 2)
identificar os principais sites que abordam a temática da GD; 3) historiar os periódicos online que publicaram
ou publicam temáticas envolvendo a GD; 4) relacionar os títulos das principais publicações em GD; 5)
elaborar o resumo das principais publicações sobre GD e 6) categorizar as principais publicações GD. O limite
temporal a ser observado neste estudo parte do ano de 1996 a 2012. Quanto à metodologia é quanti-quali,
pois compreende de dois momentos: 1) levantamento quantitativo do material bibliográfico encontrado na
internet e 2) análise desse material. Com relação ao primeiro será efetivado especificamente na internet e o
segundo será realizado na sala de estudos do grupo de pesquisa Estado, Políticas Sociais e Educação (GEPE) e
constará da análise do material coletado no sentido de categorizar as principais abordagens.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REFORMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Foi na década de 1970 que se intensificou a concepção de educação pública e gratuita como dever do Estado.
Dentro do bojo das reivindicações, destacamos as que se referem aos profissionais de educação (professores,
especialistas, funcionários em geral), na luta por piso salarial e reestruturação da formação. Em meados da
década de 1980 no Brasil o quadro educacional era bastante preocupante, 30 % da população era analfabeta
e 23% dos professores eram leigos e 60% da população vivia abaixo da linha da pobreza. (ARAÚJO, 2007). O
fim do regime militar, em 1985 (data oficial) foi marcado por um grande desequilíbrio financeiro do setor
público, com incentivos de ampliação da privatização das universidades brasileiras, sendo a década de 1990
marcada pelas propostas de Estado mínimo. Com a política protagonizada pelo Banco Mundial de
reorganização e expansão da educação, com a diversificação das instituições de ensino, aconteceram
mudanças significativas, tanto quantitativas quanto qualitativas, para a conjuntura educacional brasileira. O
que ocorreu foi à expansão de cursos de todos os segmentos, desde a educação básica até o nível de
educação superior, mas com pouco critério pedagógico. (CRUZ NETO, 2008).

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA (GD)

A Gestão Democrática (GD) tornou-se nos últimos anos um dos mais discutidos mecanismos de controle das
práticas no âmbito escolar. Desde que se acentuou a obrigatoriedade legal através da LDB 9. 694/ 96 e da
Constituição de 1988 que em seu artigo 206 trata dos princípios onde o ensino será ministrado, e no capítulo
VI expressa que a Gestão Democrática, no ensino público na forma da lei, deverá ser utilizada como método
unificado para todo o ensino público. (CURY, 2002).
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O atual Plano Nacional de Educação (PNE) instituído pela Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001 estabelece como
um dos objetivos e prioridades a

[...] democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais,
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Mesmo com a regulamentação do ponto de vista legal as escolas incorporaram à sua prática o discurso da
perspectiva democrática, muitas vezes representado pelas eleições escolares, onde a comunidade tem a
oportunidade de “expressar democraticamente” sua opinião política (VIEIRA, 2002). Esta prática faz parte da
concepção agregativa de Paro (2007), onde as teorias democráticas possuem uma visão minimalista porque
estão centradas no voto. O voto em si, se tornou um mecanismo democrático pelo senso comum, esta
corrente se tornou hegemônica desde o século XX. Outra prática dita democrática nas escolas tem sido a
eleição do Conselho Escolar, que para Oliveira (2008), deve ser um órgão colegiado, representativo da
comunidade escolar de natureza avaliativa e fiscalizadora, de pareceres referentes ao trabalho de organização
e realização do trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar. Mas que comumente não tem se
manifestado e estado a par da real situação da instituição e inclusive nem tem auxiliado ao trabalho
pedagógico. Estas estratégias estão previstas legalmente como ações democráticas, mas não contemplam os
pilares de democracia na realidade, pois estes mecanismos têm funcionado como uma forma de controle
social, e em minha opinião como uma forma de iludir os atores do processo (comunidade escolar e
comunidade externa) numa teia que debilita os sentimentos dos sujeitos a ações mecanizadas e sem muita
consciência reflexiva (LUCE, 2006).

Entretanto apesar do amparo legal, a Gestão Democrática nas escolas não ultrapassa os horizontes
discursivos atualmente, sabemos que a administração educacional em si se configura como uma ação
centralizadora, basta atentarmos para as bases teóricas dos modelos administrativos que advêm das
concepções Taylorista e Fordista, mas o que nos tem intrigado é a discrepância entre as preconizações legais
e a real prática das instituições (GONÇALVES, 1994). Diversos autores atentam para o fato a gestão escolar,
por se configurar em um ambiente hibrido e extremamente heterogêneo deve pressupor de uma perspectiva
democrática para ser de fato eficaz e corresponder pontualmente às questões tão complexas que são o
processo de ensino e aprendizagem, entre eles Oliveira (1997), Paro (1997), Vieira (2002), Vieira (2006)
entre outros.

Sobre a dimensão histórica, social, econômica e política da Gestão Democrática refletimos sobre em qual
realidade social vivemos, e até que ponto a sociedade interfere sobre o delineamento das ações da instituição
escolar, a nosso ver, é um foco da reprodução das práticas sociais, que recebe uma “missão” a de ensinar à
cultura letrada, mais que ao mesmo tempo reimprime através da construção de significados dos sujeitos a
cultura letrada as práticas sociais.

Aproximamo-nos da ainda incipiente conclusão que se a sociedade imprime os anseios, sua ideologia na
escola enquanto instituição, como querer dos sujeitos, do processo e nesse caso me refiro à equipe gestora
assim como os demais envolvidos, que suas práticas dentro da instituição se destoem da ideologia e da
postura incorporada por eles fora da instituição. É inadequado, e inclusive antiético descarregar sobre os
sujeitos atores diretos de uma sociedade marcada pelo ideologismo burguês, que abstrai a capacidade de
reflexão dos mesmos, a “culpa” pelo não sentimento do agir democraticamente dentro do contexto escolar,
muitas vezes nem mesmo a equipe gestora se coloca em condições de exigir participação da sociedade nas
ações da instituição. (PARO, 2001).

Para a sociedade, e para os trabalhadores em educação, a democracia é o único caminho para reconstruir a
escola pública de qualidade. Apesar disso, os projetos de gestão adotados pelas políticas nacionais de
educação são de escopo neoliberal, e assim tendem a inviabilizar a reconstrução de uma escola pública de
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qualidade. Identificamos como paradigmática a atual situação da Gestão Democrática nas instituições de
ensino (POPKEWITZ, 1997). Como pensar em democracia numa configuração social, onde “democracia não é
para todos”, e onde os princípios éticos intrínsecos ao humano têm sido cada vez mais banalizados, através
da ascensão do capitalismo e pelo poder de coerção que ele tem exercido. (FERREIRA, 2006).

CLASSIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA
(GD) EM ÂMBITO CIBER

Nossa pesquisa dispõe até o momento de cerca de 160 materiais relacionados à Gestão Democrática (GD),
coletamos materiais áudio visuais como diversos vídeos, um amplo banco de imagens, assim como materiais
advindos de blogs que tem como pauta central a Gestão Democrática em sua agenda cotidiana.

Blogs (mais de 40 blogs) - Um percentual considerável dos blogs que visitamos vislumbra a Gestão
Democrática (GD) sob égide do processo eleitoral, revelando aspectos para conscientização sobre esta que
constitui apenas uma faceta do processo democrático. A pauta Democracia na Escola refere-se também a um
ponto alto das publicações de GD, seguida das discussões sobre Planejamento Estratégico, Projeto Político
Pedagógico e Participação. São essas as áreas que identificamos a priori munidas de maior efervescência no
debate acerca da Gestão Democrática (GD).

Imagens (mais de 50) - A Gestão Democrática (GD) aparece nas imagens que pesquisamos, destacamos que
maior parte proveniente do sítio virtual Domínio Público, revela com primazia as dimensões: normativas,
legislativas, financeira, administrativa, relacional e pedagógica da (GD). Retratando aspectos de participação,
transformação, descentralização, planejamento, autonomia, valorização dos sujeitos, e avaliação.

Vídeos (mais de 50 vídeos) - A natureza dos vídeos que coletamos discute a Gestão Democrática (GD)
basicamente demonstrando seus princípios e orientações reguladoras, sua interferência no ensino, sua relação
com o projeto político pedagógico, sua relação com o sistema educacional e sua maior presença nas escolas
públicas, sua faceta participativa, relação teoria e prática no campo da (GD), a forte parceria entre a (GD) e o
conselho escolar, a (GD) e a avaliação institucional, o papel do gestor na (GD), o papel do professor na (GD),
tecnologia da informação e comunicação (TICS) para a (GD), organização da (GD), a política educacional e a
(GD), comunidade escolar e a (GD), escola-família e a (GD), (GD) no ensino médio, propostas para a (GD),
gestão curricular e escola na perspectiva da (GD). Essas são as principais áreas de fomento ao debate acerca
da Gestão Democrática (GD) nos ambientes de pesquisa por produções de materiais áudio visuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da contextualização histórica da gestão democrática dentro da perspectiva histórica, social,
econômica e política do objeto de estudo ilustra de modo fulcral o avanço teórico pratico do nosso exercício de
pesquisa, ao longo deste primeiro semestre da pesquisa consolidamos as discussões epistemológicas acerca
do que constitui o pano de fundo da Gestão Democrática (GD) no sistema educacional brasileiro.

A educação no Brasil oriunda de um contexto político e socioeconômico de reconfigurações resultantes das
últimas décadas do século XX, e dos anos já passados do século XXI permite que entendamos a implantação
da Gestão Democrática (GD) no ano de 1996 enquanto uma instância de luta da educação.

A recuperação da narrativa das publicações na internet no período pesquisado encaminham para a análise de
conteúdo, “a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.
(BARDIN, 2009, p. 34). Portanto, pode servir de base a uma análise, no entanto é suficientemente denso para
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a efetivação de uma análise rica, uma vez que caminhamos metodologicamente na perspectiva de Bardin: 1.
A pré-análise (escolha dos documentos, condizente aos mais de 160 materiais que coletamos); 2. A
exploração do material (referente à sistematização dos dados que estamos desenvolvendo); 3. O
tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação das narrativas dos materiais (2009, p.121).

Nossa pesquisa refere-se a um exercício de reflexão sobre esse campo das ciências humanas, que continua a
ser repensado, na sua execução por ainda constituir em alguns casos um elemento utópico do processo
educacional, mesmo estando a mais de uma década e meia (16 anos) respaldada nos organismos legais.

O levantamento das produções acerca da Gestão Democrática (GD) no Brasil publicadas na internet permite
ratificarmos que a efetiva participação de todos os segmentos do organismo escolar – a participação, em seu
sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação consistente pela qual os membros da escola
reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na dinâmica dessa unidade social e na manutenção
da Gestão Democrática (GD), de sua cultura e de seus resultados. Esse poder seria resultante de sua
competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que lhe dizem respeito (LUCK,
2000).

Por meio das análises que temos realizado nos materiais coletados é possível visualizar a Gestão Democrática
(GD) em suas atribuições essenciais como um instrumento de luta política que permite com que
especificidades rotineiras da administração dos organismos educacional como elaboração de um regimento
interno; elaboração, aprovação, acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico, possibilitem a
criação e garantia de mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar.

Ao definir e aprovar o plano de aplicação financeiro da escola, participar de outras instâncias democráticas:
como conselhos regional, municipal e estadual da estrutura educacional, para definir, acompanhar e fiscalizar
políticas educacionais resgata-se a importância da discussão acerca da Gestão Democrática (GD) nas escolas,
para que ela perpasse um entendimento mais amplo, o qual reconhece a estreita relação entre os processos
educativos e a gestão. Discutir e compreender as bases e os desafios que se colocam frente à gestão do tipo
democrática é um exercício de pesquisa da realidade, imprescindível àqueles que acreditam no caráter de
mudança significativa, resultante desse processo de realinhamento da direção da proposta educacional.
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