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RESUMO 

 
 

Através deste trabalho, buscou-se estudar e analisar as concepções da democracia 
e como as mesmas afetam as instituições escolares, tendo como principal foco a 
eficácia do processo democrático na construção do Projeto Político Pedagógico 
(PPP). Para tal, foram utilizados referenciais teóricos, afim de trazer concepções de 
alguns autores que possuem grande excelência no trato do tema em questão, para 
nortear e dar sustentação teórica a pesquisa desenvolvida. A pesquisa está 
delineada numa vertente qualitativa, na qual utilizou-se de procedimentos como a 
pesquisa bibliográfica, pelo levantamento de referenciais concernentes ao tema, 
bem como a pesquida de campo, mediante a realização de uma entrevista semi-
estruturada, a partir de seis questões para aplicação no campo aplicada com uma 
(01) pedagoga e um (01) vice-diretor  que atuam em um colégio estadual do 
município de Londrina. Por meio de tais análises, foi possível perceber a importância 
do trabalho de forma democrática por parte das instituições escolares, permitindo 
dessa forma, a elaboração do PPP de maneira que atenda as necessidades dos 
sujeitos presentes na comunidade cumprindo com a função da escola, de formar 
sujeitos para a sociedade, de forma critico-reflexiva e compreendendo qual seu 
papel como cidadão e sua importância em relação aos bens historicamente 
produzidos. 
 
Palavras-chave: Democracia. Projeto Político Pedagógico. Participação.  
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ABSTRACT 

 
 

Through this work , we sought to study and analyze the concepts of democracy and 
how they affect educational institutions , focusing mainly on the effectiveness of the 
democratic process in building the political pedagogical project . To this end , 
theoretical frameworks , in order to bring ideas of some authors who have great 
excellence in the treatment of the topic , to guide and give theoretical support 
research developed were used . The research is outlined in a qualitative perspective, 
in which we used procedures such as literature , the survey pertaining to the subject 
benchmarks and the pesquida field by conducting a semi - structured interview from 
a few issues for application in applied educator with 01 and 01 deputy director who 
worked at a state college of Londrina field. Through such analyzes , it was possible to 
realize the importance of working democratically by school institutions , thus allowing 
the preparation of PPP so that meets the needs of individuals in the community 
meeting with the school function , to form subject to society so critical - reflective and 
understanding what your role as a citizen and its importance in relation to goods 
produced historically 
 
Key words: Democracy. Project Political. Participation.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O olhar que o presente trabalho dirige para a educação democrática 

possui um caráter retrospectivo e problematizador. Retrospectivo, pois busca por 

meio de um trajeto histórico compreender o significado da democracia, a qual 

passou a ter vários sentidos decorrente dos interesses particulares da sociedade. 

Problematizador, na intenção de, ao realizar uma análise, das políticas 

desenvolvidas em torno das questões democráticas, apontar ideias e práticas às 

quais marcam o contraditório movimento associado a participação e construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) por meio do modelo democrático no espaço das 

instituições públicas brasileiras. O presente texto possui, também, a opção de 

focalizar, no universo ampliado da democracia, a educação dos sujeitos que compõe 

o meio institucional escolar, procurando entende-la na história contemporânea o teor 

político na gestão da educação.  

A pesquisa está delineada numa vertente qualitativa, na qual 

utilizou-se de procedimentos de pesquisa bibliográfica, para levantamento de 

referenciais concernentes ao tema, bem como a pesquida de campo, mediante a 

realização de uma entrevista semi-estruturada, a partir de seis questões pensadas  

para contribuir com o diálogo entre entrevistados, (01) pedagoga e um (01) vice-

diretor  que atuam em um colégio estadual do município de Londrina e entrevistador.  

O trabalho está organizado em sete momentos. Primeiramente foi 

feito uma breve retomada do histórico da democracia e as relações de poder, 

abordando sobre a importância da compreensão do conceito deste termo, o qual é 

atualmente muito difundido e ressignificado de várias maneiras, sendo utilizado 

principalmente como estratégia para manipulação social e mascaração das 

intenções reais de uma minoria elitista. 

 Considerando a necessidade de maior aprofundamento em relação  

a existência do homem na sociedade a qual faz parte,  o trabalho direciona-se na 

segunda parte, para visão do ser humano com base na perspectiva no materialismo 

histórico permitindo uma visão diferenciada, crítica e reflexiva sobre a real função 

social dos sujeitos, a possibilidade de uma educação de caráter emancipador, 

compreendendo os individuos como seres pensantes, ativos, capazes de 

construirem e reconstruirem ideias, reflexões, problematizações e entenderem o 
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mundo em que estão inseridos. 

Decorrente a este assunto, no terceiro momento, julgando de grande 

relevância a questão da autonomia no processo democrático, os temas foram 

discutidos de maneira que houvesse a problematização, reflexão e compreensão 

entre a importância da autonomia para a democracia a fim de melhorar o 

desenvolvimento no processo escolar. 

Entretanto, seguido do pensamento anterior, no quarto momento, 

refletindo acerca de como poderia se alcançar a “autonomia e democracia” no 

âmbito escolar, foi iniciada outra discussão em relação a importância da gestão 

democrática para a construção do PPP, a importância da participação da 

comunidade escolar nesta construção. 

Entendendo que toda pesquisa deve ser criteriosa em relação a 

veracidade, comprovação e seriedade dos fatos, no quinto momento, buscou-se uma 

aproximação com o campo educacional. Entendendo que para a melhor análise dos 

fatos seja necessário adentrar nos campos discutidos, a pesquisa estendeu-se por 

meio de uma entrevista semi-estruturada aplicada em uma escola estadual do 

município de Londrina.  

Por meio das análises dos referênciais teóricos e dos diálogos 

obtidos pela entrevista, no sexto momento, pode-se observar que, embora haja 

muitas complicações nas instituições escolares, trabalhar por meio do processo 

democrático e firmá-lo no PPP (entendido como uma forma de documentar as 

decisões tomadas),  contribui para o melhor desenvolvimento escolar e dos sujeitos 

que fazem parte de todo este seguimento. 

Sendo assim,  no ultimo momento, consideramos que é de suma 

importância que os anseios do povo estejam acima de qualquer vontade particular e 

que suas necessidades determinem o andamento social. É fundamental também, 

por parte dos profissionais da educação, entenderem que a escola está a serviço 

do/para o povo e não para uma formalização de fins burocráticos. 



 15 

2 EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

A educação na atual Constituição de 1988 é expressa como direito 

fundante, a base para a garantia dos demais direitos, bem como direito público e 

subjetivo, no que tange ao ensino obrigatório, sendo para todos e inalienável, 

portanto de caráter democrático. 

A compreensão em relação à significação da democracia para a 

educação é de crucial importância, pois o termo “democracia” está estritamente 

vinculado ao conceito de cidadania, conceitos esses que compõem condições para a 

conquista do direito. 

Pela relevância do tema democracia para a educação devido às 

discussões atuais sobre a democratização das relações, gestão democrática entre 

outros, percebemos que o termo ocorre de maneira fluída e superficial, sendo assim, 

consideramos a necessidade de um aprofundamento mediante o resgate histórico 

pautado nas ideias advindas desde a Grécia antiga, sociedade romana até a 

atualidade, suas modificações em relação ao conceito e as várias formas utilizadas a 

fim de compreendermos seus sentidos contemporâneos.  

 

2.1 DEMOCRACIA: ORIGENS DO TERMO 

 

Desde a antiguidade a democracia tem seu conceito e concepção 

abordados de diferentes maneiras sendo, por isso, importante sua definição, pois os 

conceitos são necessários para construir, organizar e precisar a linguagem dos 

campos do conhecimento a que se referem, uma vez que os conceitos são 

produzidos socialmente e consolidados historicamente (SILVA, 2012), ou seja, é 

preciso que para a obtenção da construção do conhecimento sobre determinado 

assunto abordado, se faça o entendimento de seu significado. 

 No sentido epistemológico da palavra, democracia significa 

“governo do povo”, mas há outra definição feita tanto por Heródoto como por 

Aristóteles, os quais a definem como “governo da maioria”, sendo neste sentido, o 

princípio da igualdade política tendo como base uma cidadania igualitária. (SANTOS, 

2001). 

Abordando neste contexto, a democracia advinda dos gregos, no 

qual encontramos sua base histórica, nem todas as pessoas eram consideradas 
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cidadãs perante a sociedade, sendo que a “maioria” a qual Aristóteles se refere, tem 

uma significação restrita, pois neste período, consideravam cidadãos apenas 

aqueles reconhecidos politicamente como tais, excluindo os demais do meio social, 

ou seja, todos aqueles que não possuíam nada mais a oferecer além do uso de seu 

corpo e dos membros eram condenados pela natureza à escravidão. Para Santos1, 

esses tinham como melhor opção servir do que ser abandonado a si próprio, pois 

eram considerados não possuidores de alma e comparados aos animais. 

Nota-se que o escravo não possuía condições para a liberdade e 

consequentemente não tinha voz e nem direito a participação das decisões nas 

assembleias proporcionadas pelos homens livres com a finalidade de governar pelo 

povo e não para o povo, pois o mesmo não era considerado como indivíduo e sim 

como propriedade. Além dos escravos, as mulheres também não se enquadravam 

como cidadãs, portanto, também não tinham voz nas decisões políticas. 

Pode-se dizer, portanto, que a democracia, está ancorada, desde 

seus primórdios a exclusão e desigualdade social, pois o “povo” era composto 

apenas de homens livres, desconsiderando o escravo e a mulher como participes 

das produções sociais e de desenvolvimento das polis. 

De acordo com Santos, no apogeu da democracia ateniense, ou 

seja, século V a.C.,“dos 500 mil habitantes com que Atenas contava, 300 mil eram 

escravos e 50 mil, metecos (estrangeiros); excluídas as mulheres e crianças, 

restavam apenas 10% considerados cidadãos propriamente ditos, capacitados para 

decidir por todos” (SANTOS, 1996 apud VERNANT, 1976, p. 9).  

Foucault (2010), a respeito dos cidadãos atenienses por meio da 

história de Ion2, diz que; 

 

É preciso entender bem: não se trata de três categoria, vamos dizer, 
legais de cidadãos que não teriam o mesmo estatuto censitário. 
Estamos na democracia ateniense. Mas se trata da repartição efetiva 
da autoridade política, do exercício do poder entre e no interior dessa 
massa ou desse conjunto constituído pelos cidadãos de direito, seja 
por serem escravos, claro, seja por serem metecos, seja por serem 
estrangeiros. Não, estamos entre cidadãos, entre esses cidadãos há 
três categorias (FOUCAULT, 2010, p.94). 

  

                                                
1 Ibid 
2 Verificar obra “O Governo de si e dos Outros” 
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O autor explica as três categorias, pertencendo a primeira os que 

não possuem sequer o poder de fazer algo por si mesmos ou pelas suas riquezas; 

segunda categoria se aplica aos que possuem riquezas, estatuto poder, são 

pessoas de bem, porém, sua sabedoria faz com que os mesmo não se ocupem com 

a política. Já a terceira categoria embora possuam todos os adjetivos anteriores, 

utilizam sua razão, articulam a política e a razão, sendo que estes, possuem a 

cidade, controlam a cidade, e têm suas honrarias. Então é contra esses que se corre 

o risco de chocar na forma da rivalidade, uma vez que não suportam a ameaça nem 

a concorrência, e utilizam o voto como meio para condenar ou excluir os que lhe 

fazem sombra3. 

É possível perceber que na democracia ateniense a grande parte da 

população foi excluída do processo político, assim, a escravidão se firmava na 

medida em que era reforçada a ideia de cidadão ideal para aquela sociedade. 

Quanto mais se consolidava a democracia, mais indispensável era a escravidão, 

porém, é importante entender que o mundo social era decorrente dos processos de 

decisões públicas reservados aos cidadãos, e para a sociedade ateniense a 

escravidão era uma norma de funcionamento da sociedade, que se dava a partir de 

uma relação de forças instauradas na guerra, não ferindo os princípios políticos e 

morais na forma de constituir a cidade. 

As reuniões promovidas pelos cidadãos eram organizadas em 

“praça pública”, onde aconteciam os debates a respeito das ações políticas, 

confrontos de ideias, as quais eram decididas através do voto. 

De acordo com Rosenfield, 

 

A praça “pública” torna-se um lugar de encontro, de reunião, de 
discussão e de ações políticas, onde as decisões que dizem respeito 
ao conjunto da coletividade são elaboradas graças à confrontação de 
opiniões e à sua deliberação pública através do voto (ROSENFIELD, 
1990,p.8). 

 

A democracia antiga foi planejada de modo que atendesse os 

interesses dos homens livres, tendo como principio o igualitarismo. Caso algum 

cidadão não possuísse interesses pelos assuntos políticos do governo, esse 

passava a ser mal visto pelo restante dos cidadãos, pois não era considerado um 

                                                
3 Ibid 
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indivíduo que tivesse interesse pelo bem coletivo. As decisões só eram tomadas se 

fossem aceitas pela maioria, tendo assim a legitimação do poder através do 

consentimento da “pequena maioria4”. Nesse sentido, Atenas contou com a 

politização de seus habitantes, que não cultivavam a cidadania passiva – eram 

participantes e conscientes da coisa pública” (SANTOS, 1996, p.11), uma politização 

importante, no entanto restrita. 

Já entre os romanos não aconteceu da mesma maneira, pois estes 

mantinham a autoridade como meio para o exercício do poder e tornaram a 

participação do povo nas decisões limitada pelo modo em que funcionavam as 

assembleias as quais eram divididas em três partes: Assembleia Curiata5, 

Assembleia Centuriata e Assembleia Tributa6. 

Neste contexto, ao cidadão era permitido somente o direito ao voto, 

de maneira que elegesse um candidato que era escolhido por um cidadão superior, 

ou seja, que tivesse autoridade sobre os demais. Ao cidadão não era cabível a 

indicação de  

 
[...] propor candidatos a cargos públicos, nem de introduzir projetos 
de lei ou levantar sugestões. Não havia debate. O cidadão apenas 
votava para eleger o candidato previamente indicado pelo magistrado 
responsável pela convocação da Assembléia ou para aprovar um 
projeto de lei. (SANTOS, 1996, p.12). 

 

Os votos, diferentemente dos gregos, eram contados a partir dos 

grupos e não individualmente, por isso, a importância das divisões das assembleias, 

sendo a contagem feita da seguinte maneira: 

 

Na Assembleia Centuriata a votação era por centúria (um 
destacamento militar de cem homens). As centúrias mais ricas 
votavam primeiro: cavalaria e primeira classe, onde se obtinha o 
maior número de votos, porque congregavam mais centúrias. Daí, 
não ser mais necessário convocar outras centúrias para escrutínio. 
Assim, os cidadãos mais ricos se impunham ao resto da população 
(SANTOS, 1996, p. 12). 

 

                                                
4 Pequena maioria, pois, se refere aos homens livres, excluindo o restante desta maioria. 
5
 Antiga ordem social da comunidade gentílica (COTRIM, 1996, p.93) 

6 Ou Comitia Tributa, Assembléia composta por integrantes da tribo (proprietário) para votar questões 
referentes à administração interna, enquanto as Centúrias respondiam por questões externas. (SILVA, 
disponível http://www.ribeirodasilva.pro.br/direitoromanoarcaicoparte02-04.html) 
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A experiência de representatividade é própria deste contexto, sendo 

manifesto por um grupo seleto de cidadãos – surge dai, a aristocracia. 

É nítida a forma como os superiores manipulavam a população a fim 

de manter no poder quem lhes era de interesse, sendo o domínio mantido pelos 

magistrados e as classes mais favorecidas. Pressupõe-se que tal atitude, assim 

como nos dias atuais perpetue essa lógica que os representantes políticos, apenas 

“fazem cumprir” a vontade do povo e não seus interesses pessoais, no entanto teria 

a finalidade de defender interesses da camada com maior “poder” militar, judicial e 

civil perante a sociedade romana da época. Traduz-se no governo do povo e não 

pelo povo. 

A participação da população (classe menos favorecida) romana era 

limitada e controlada, embora os cidadãos possuíssem o direito ao voto, ao mesmo 

não era concedido o direito ao acesso, discussão e sugestões referentes aos 

problemas políticos, criando assim uma pseudo-democracia e uma “não cidadania” 

pela privação e ou restrição no processo decisório em espaços públicos. 

Com o passar do tempo, a democracia foi se tornando algo 

vinculado ao Estado7, mais precisamente, observa-se uma adjetivação do Estado 

em expressões como “Estado democrático”, deixando de ter sua significação prática 

como sendo um local público, no qual há um processo de identificação da sociedade 

com ela mesma, e passa agora a se tornar um novo modelo de organização social 

(ROSENFIELD, 1990). 

O Estado moderno passa a realizar esta nova forma organizacional 

política e social criando meios que tenham controle sobre a sociedade, 

independente dos interesses dos cidadãos e do seu espaço frente aos problemas 

sociais, dando nesse sentido, um novo conceito a democracia, pois muda sua 

significação e seu sentido em relação a sua origem, que passa de “organização da 

polis” para controle sobre a sociedade limitando o espaço público aos cidadãos 

menos favorecidos.  

Esse novo modelo político é desconhecido até então historicamente, 

pois o mesmo legitima seu próprio poder através da democracia. De acordo com 

Rosenfield, 

 

                                                
7 Estado aqui citado como sendo um grupo de indivíduos os quais exercem domínio sobre determinados 
territórios. 



 20 

A transferência do processo democrático público de tomada de 
decisões, que dava forma a comunidade, para um centro de poder 
situado acima da sociedade acarretou uma reorganização política 
das relações humanas, resultando numa transformação dos próprios 
conceitos de “espaço público” ou de “governo da maioria”. 
(ROSENFIELD, 1990, p.13). 

 

A democracia deixa, portanto, de ter significação pública, ou seja, as 

decisões não são mais tomadas publicamente, com a participação dos cidadãos, 

mesmo que num sentido exclusivista, mas passa a ter domínio de um poder 

específico, central, que se encontra acima da sociedade, podendo vir a significar 

uma mera aparência de participação política diferentemente de seu sentido 

originário. 

Segundo Rosenfield8 é possível verificar dois termos de Estado: o 

Estado antigo, que vem de um processo de organização social por ela mesma em 

detrimento de um governo autônomo em que o Estado somos nós; e o Estado 

moderno, designando o aparelho que, com interesses próprios, governa a sociedade 

através de uma posição que lhe é exterior, pois não atende o interesse da maioria 

social, sendo que, podem vir a se firmar por meios burocratizados através de leis 

constitucionais, jurídicas, entre outras, em favor de interesses sociais hegemônicos.  

O homem passa então a modificar sua história política em prol da 

necessidade de seus interesses. É nítida tal mudança no período iluminista (século 

XVIII), o qual traz novos pensamentos advindos de filósofos da época como Locke, 

Montesquieu, Rousseau entre outros, sendo que segundo Santos, para 

Montesquieu; 

 

[...] é a moderação que garante o funcionamento estável dos 
governos. Procurar os mecanismos que produziram nos regimes do 
passado e do presente e propor um regime ideal para o futuro 
constituem suas metas. Essa busca das condições de possibilidade 
de um regime estável é vista como a “teoria dos três poderes” (ou 
teoria da separação dos poderes). Montesquieu estabelece, como 
condição para o Estado de direito, a separação dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e a independência entre eles. 
(SANTOS, 1996, p. 25). 

 

É perceptível que para época se fazia necessária à mudança na 

forma de poder, sendo essas ideias, trazidas por Montesquieu, a abertura para um 

                                                
8 Ibid 
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governo democrático, porém, representativo e dominador, pois, pressupõe-se que 

nem todos os cidadãos teriam acesso a esses três novos poderes. Começa então, a 

partir dos novos ideais, a formação de um estado liberal. 

Estas novas ideias acompanham o decorrer histórico e dão forças e 

sustentação ao modelo político que se difunde em meados da modernidade, ou seja, 

o liberalismo, que carrega em sua ideologia grande parte dos ideais iluministas e seu 

surgimento não deve ser confundido com a democracia (SANTOS9), pois o 

liberalismo 

 

[...] é uma doutrina político-econômica cuja base está na garantia da 
felicidade e do bem-estar de uma comunidade através da 
implantação de uma ordem na qual fique assegurada às pessoas e 
às empresas plena liberdade de iniciativa e de ação, reduzindo-se a 
intervenção do governo ao estritamente indispensável10. 

 

De acordo com Santos11, o liberalismo foi elaborado como uma 

doutrina pela defesa de direitos a certas comunidades e organizando a forma 

econômica que daria andamento ao processo social da época. 

 Portanto, em seu surgimento, o liberalismo ainda não estava ligado 

à democracia, sendo que, tal união se dá decorrente das revoluções burguesas, que 

ocorrem por meados do século XVIII e XIX, ocasionando mudanças na Europa e 

Estados Unidos. Surge então a junção do liberalismo e democracia, ou seja, a 

democracia liberal, o fortalecimento da nova classe burguesa e o sistema capitalista. 

Tal confluência ocorre com a defesa de interesses, em nome da liberdade de 

mercado 12. Enquanto na cultura greco-romana antiga presenciamos as gêneses da 

democracia e esta de caráter excludente, com o movimento liberal têm-se 

democracia a serviço de interesses do livre mercado. 

 

2.1.1 Democracia e as Relações de Poder 

 

Com as manifestações históricas em defesa da democracia, 

pressupõe-se esta juntamente com o liberalismo, foi sendo apropriada e adaptada 

como parte fundamental do sistema econômico vigente, e passa a ser 

                                                
9
 Ibid 

10 Ibid, p.30 
11 Ibid 
12 Ibid 
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representativa, ou seja, “uma democracia indireta, exercida por representantes 

constituídos em diferentes poderes” (ROSENFIELD, 1990, p.68), diferentemente de 

sua gênese13, adequada as ideias de Montesquieu. As decisões tomadas não 

partem da presença e vontade da maioria populacional, mas de “poderosos” que na 

maioria das vezes, usam a democracia somente como “liberdade” para o voto, para 

que o povo eleja o candidato o qual representará a vontade da “maioria”.  

Atualmente, duas linhas de sistemas econômicos merecem 

destaque quando abordado o assunto “democracia”. Primeiramente, o sistema 

capitalista, o qual rege a atual sociedade e tem como foco a propriedade privada, na 

livre iniciativa e na concorrência. Este sistema direciona a liberdade para a 

economia, sem a intervenção do Estado. Essa corrente sustenta que a democracia 

só é possível se estiver atrelada a si. Porém, há outra linha econômica, a qual 

mantém seu foco em direcionamento oposto ao capitalismo, pois centra seu ideal na 

nacionalização e percebe o Estado como único responsável pelo controle dos meios 

e processos de produção e distribuição, ou seja, o socialismo, o qual afirma que a 

democracia só pode ocorrer se estiver ligada a este tipo de sistema econômico 

socialista, pois, tal ideologia, afirma que a democracia capitalista é uma pseudo-

democracia (SANTOS, 1996). 

Segundo Silva, nas últimas décadas do século 20, o direcionamento 

dos discursos políticos ocorreu centrado nas questões democráticas e participativas, 

tanto no campo da esquerda como no da direita. De um lado encontra-se o discurso 

neoliberal o qual “considera que a fase atual de “globalização” da economia 

representa um momento de ampliação democrática” (SILVA, 2003, p. 12), pois na 

medida em que o mercado desenvolve sua total liberdade da ação faz com que os 

sujeitos desenvolvam sua capacidade e participem dos processos sociais, enquanto 

que para  

 

alguns militantes dos partidos de esquerda, preocupados com a 
herança do “socialismo real”, este é o momento de defender a 
democracia como valor universal a fim de afastar qualquer 
perspectiva autoritária e de construir um consenso em torno das 
medidas democráticas (SILVA, 2003, p.12). 

 

                                                
13 Ocorrida nas polis grega, que embora excluísse grande parte de sua população, as decisões tomadas pelos 
cidadãos livres eram feitas em praça pública de maneira que todos tivessem participação, sendo portanto, uma 
democracia direta 
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Todavia, o ideal democrático deve ser desenvolvido de maneira que 

atenda a vontade da grande maioria populacional, pois, quando um governo tem 

seus ideais pautados em outras maneiras de governar, corre o risco de se tornar um 

governo autocrático. De acordo com Santos, 

 

A exposição tende a mostrar que nem o capitalismo e nem o 
socialismo estão essencialmente relacionados a um sistema político 
definido. 
Cada um deles pode ser estabelecido tanto sob um regime 
democrático quanto sob um regime autocrático, uma vez que, 
enquanto forma de governo, um sistema político, é em primeiro lugar, 
um processo ou método para aplicação e a criação de uma ordem 
social. Não existe uma relação necessária entre um sistema político 
e um sistema econômico definidos. 
Os dois são, em princípio, compatíveis tanto com a democracia como 
com a autocracia. 
É possível que a democracia favoreça mais o capitalismo do que o 
socialismo e que a autocracia seja mais favorável ao socialismo que 
ao capitalismo. Essa questão só pode ser esclarecida com base na 
experiência histórica (SANTOS, 1996, p. 38). 

 

Portanto, a forma de governo dependerá do regime adotado por 

cada sistema, sendo que, o capitalismo e o socialismo por si só não garantirão a 

democracia de fato se esta não tiver o foco na vontade da maioria. 

O sistema que atende apenas a vontade de uma minoria , detentora 

do poder, como é o caso do capitalismo (SANTOS14), não está de fato trabalhando 

de forma democrática para com sua população, da mesma maneira que se o 

sistema socialista tiver a obtenção do poder somente no Estado dominador e não no 

povo, não exercerá a legitimidade do poder, pois, 

 

Se o poder é o exercício dominador, não pode ser legítimo. [...] se há 
dominação, não há adesão subjetiva de legitimidade, portanto, ela é 
aparente. E o mais interessante é que a dominação exige 
obediência. Então, o cidadão obedece a uma dominação que 
aparece como legítima. É toda uma quantidade de máscaras que vão 
ocultando o tema (DUSSEL, 2006, p. 3). 

 

Segundo Dussel, o poder que se faz dominador e como única forma 

de controle não é autêntico, pois é utilizado de maneira autoritária fazendo com que 

o cidadão apenas obedeça mando advindos de “poderosos” que se consideram 

                                                
14 Ibid 
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superiores ao povo, ocultando suas reais intenções e esquecendo-se que devem 

apenas representar a vontade populacional e não repreende-las.  

Uma sociedade que se quer democrática deve ter o poder 

concentrado no povo, não no Estado ou nas mãos de uma determinada classe. 

Na América Latina, o interesse pela democracia acontece ao fim do 

período ditatorial, e surge com várias significações, devido aos novos modelos 

políticos assumidos pelos sujeitos. (SILVA, 2003). 

Os modelos instaurados até os dias atuais sobre o governo 

democrático tornam-se confusos e vagos talvez por não haver entendimento por 

parte política, econômica e social a que tipo de democracia se almeja, para que e 

para quem deve ser.  

Chaui (2011) e Silva (2003) resgatam em suas obras dois autores, 

Schumpeter e McPherson, ambos de cunho liberal, os quais trazem uma visão 

oposta em relação aos modelos de democracia. As autoras mostram a crítica que 

McPherson faz em relação ao modelo democrático defendido por Schumpter, sendo 

este modelo e seus epígonos, a partir do momento em que o critério da democracia 

passa a ser dado pela relação entre o Estado, como sócio e interventor econômico, 

e a economia oligopólica (CHAUI, 15). De acordo com as autoras este modelo é 

denominado elitista/ pluralista, pois o mesmo pressupõe que a sociedade é formada 

por sujeitos consumidores de bens políticos, associados a diferentes grupos que 

buscam maximizar seus interesses. Caberia, portanto, ao sistema democrático 

viabilizar o equilíbrio entre a procura e a oferta de bens políticos (SILVA16). 

Chaui resume tal modelo de forma clara apresentando os seguintes 

traços: 

 

a) A democracia é um mecanismo para escolher e autorizar 
governos, a partir da existência de grupos que competem pela 
governança associados em partidos políticos e escolhidos por votos; 
b) a função dos votantes não é a de resolver problemas políticos, 
mas a de escolher homens que decidirão quais são os problemas 
políticos e como resolvê-los; c) a função do sistema eleitoral, sendo a 
de criar o rodízio dos ocupantes do poder, tem como tarefa preservar 
a sociedade contra os riscos da tirania; d) o modelo político baseia-
se no mercado econômico fundado no pressuposto da soberania do 
consumidor e da demanda que, na qualidade de maximizador 
racional de ganhos, faz com que o sistema político produza 

                                                
15 Ibid 
16 Ibid 
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distribuição ótima de bens políticos; e) a natureza instável e 
consumidora dos sujeitos políticos obriga a existência de um aparato 
governamental capaz de estabilizar as demandas da vontade política 
pela estabilização da “vontade geral”, através do aparelho do Estado, 
que reforça acordos, aplaina conflitos e modera as aspirações 
(CHAUI, 2011, p. 145)  

 

A partir das apresentações do modelo democrático elitista apontado 

pela autora, nota-se que a democracia aqui passa a ser apenas a “liberdade” de voto 

e consumo, no qual a população se limitará apenas a escolhas dos dirigentes (elite) 

os quais reforçaram seus próprios interesses não considerando importante a 

vontade do povo. 

Segundo Chaui, a crítica feita por McPherson frente ao modelo 

schumpeteriano, trata de que a sociedade que compõe esse modelo deve ajustar-se 

a uma sociedade pluralista, ou seja, impelida por múltiplas direções e interesse de 

determinados grupos e indivíduos, pois, neste caso, as principais decisões políticas 

ficam a cargo da elite dos dirigentes pressupondo que a democracia é um sistema 

que mantém equilíbrio entre as demandas dos cidadãos e as ofertas do Estado, ou 

seja, a mesma remete ao modelo democrático da Roma Antiga, no qual a 

participação da população era limitada e o poder estava nas mãos das pessoas que 

“possuíam” condições de “dirigir” a sociedade. 

Segundo Silva, “Nessa perspectiva, o processo de inclusão/exclusão 

nos centros decisórios está limitado pelo mérito do indivíduo em desenvolver suas 

capacidades e em aproveitar as oportunidades oferecidas pelo sistema político” 

(SILVA, 2003, p. 16). 

Já o modelo mcphersoniano “enfatiza os movimentos sociais e 

apoia-se na ampliação do espaço político pela sociedade civil” (CHAUI, 2011, 

p.147). De acordo com Chaui, esta ideologia tem seu foco na vertente liberal, assim 

como o modelo schumpeteriano, porém, para McPherson, o modelo da democracia 

participativa, ocorreria em forma de pirâmide, tendo a democracia direta na base e 

suas subdivisões, por delegação e completando cada nível depois dessa base.  

Para Fernandes, “[...] carecemos com premência da democracia. 

Mas de uma democracia que não seja túmulo do socialismo proletário e dos sonhos 

de igualdade com liberdade e felicidade dos trabalhadores oprimidos” 

(FERNANDES, 1989, n.p.), ou seja, a democracia se faz necessária, porém, não em 

defesa de interesses individualistas, mas que atenda a necessidade social da classe 
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menos favorecida, a qual compõe a maioria de nossa população e que deveria ter a 

voz de poder frente aos acontecimentos e problemas socais que permeiam a 

sociedade. 

De acordo com Chaui, 

 

Se quiséssemos resumir numa só palavra a questão das condições 
sociais da democracia, talvez devêssemos recuperar um conceito 
que a “ciência” nos fez abandonar por causa de suas ressonâncias 
humanistas e filosóficas: o conceito de alienação e o de sua forma na 
sociedade capitalista, a reificação. [...] Eis porque a questão da 
democracia, ao ser reduzida à esfera estritamente político-
institucional, acaba sendo reduzida a uma discussão que se 
concentra, em ultima instância, nas formações do aparelho do 
Estado, isto é, discutida “pelo alto” e com lentes dos dominantes. Se, 
do lado socialista, a ênfase no econômico, parece fazer com que a 
discussão se realize a partir “de baixo” e reforce o tema da 
igualdade, contrapondo-se à discussão liberal que enfatiza o tema da 
liberdade, em termos estritamente históricos a igualdade, afirmada 
por uns, e a liberdade, defendida por outros, deixaram intacta a 
questão da alienação e com ela a da democracia, porque deixaram 
intacta a questão de poder (CHAUI, 2011, p. 155). 

 

A autora aponta para a importância do resgate de algumas 

concepções para que seja possível compreender o decorrer dos acontecimentos 

sociais e as influências dominantes sobre a sociedade. 

Embora a democracia tenha um percurso histórico, com uma 

trajetória não suficientemente clara para a definição e compreensão de seu conceito, 

bem como sua materialização, percebe-se que muito ainda deve ser discutido e 

estudado em torno do assunto para a construção do sentido de ideal democrático 

que se almeja. 

Pressupõe-se que, apesar de várias teorias desenvolvidas até hoje, 

grande parte não se atentou para a vontade da coletividade, mas sempre foi 

utilizada como manipulação, controle e poder sobre uma maioria a fim de defesa de 

interesses próprios de uma minoria exploradora. 
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3 EDUCAÇÃO, PODER E CIDADANIA 

 

Considerando a educação como um fator essencial para o 

desenvolvimento da cidadania, pode-se dizer que esta contribui consequentemente 

para democratização social, uma vez que o indivíduo que se encontra no âmbito 

educacional deve ser preparado para o devido exercício de suas funções frente a 

sociedade, pois a luta se dá a partir das inúmeras contradições, ambiguidades, 

contrastes econômicos, culturais, políticos, sociais, que compõe o país. 

Embora atualmente o acesso à educação seja previsto 

constitucionalmente como direito fundante de todos os cidadãos e dever do Estado, 

é importante ressaltar que para que tal direito fosse conquistado no campo legal, 

esse processo aconteceu em meio a lutas e reviravoltas de várias maneiras no 

decorrer da história brasileira, tornando necessária a reflexão sobre as injustiças 

sociais em especial a maioria populacional que tiveram o exercício de sua cidadania 

diretamente afetados, e porque não dizer inutilizados, por longos períodos que se 

arrastam até os dias atuais. Apesar da conquista no campo legal, o reconhecimento 

do direito como fundante, não é obvio, pois requer o reconhecimento de todos – 

sujeito e poder público. 

No decorrer da história, o homem foi estudado e visto em várias 

perspectivas. Severino cita as três principais perspectivas sendo estas: 

essencialista, naturalista e histórico-social. A primeira o autor define como sendo 

“uma forma de conceber a realidade, entendendo-a formada por essências” 

definindo “essência” como o “conjunto de características, supostamente fixas e 

imutáveis, que constitui cada ser e o identifica em relação aos outros” (SEVERINO, 

1994, p. 31). Nesta perspectiva o homem é considerado um ser imutável e 

permanente, pois este já carrega em sua essência todos seus valores e impressões 

formados que irão presidir sua ação. Sua natureza é fixa, seus fundamentos 

metafísicos e essencialistas percebendo, portanto, focando a educação neste 

momento nas potencialidades humana a partir de sua essência. 

Na segunda perspectiva a qual o autor faz alusão, traz o homem 

como um ser capaz de alcançar a perfeição através da razão. Para o mesmo, o 
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naturalismo é a maneira “de conceber todas as realidades como partes integrantes 

exclusivamente da natureza física17”.  

Este segue dizendo também que 

 

A realidade corporal do homem passa a ser mais valorizada, uma 
vez que a própria razão é uma dimensão cultural. E a perfeição a que 
o homem pode aspirar relaciona-se com as peculiaridades do 
processo. 
A perfeição de qualquer ser vivo é viver mais e melhor; o objetivo de 
toda vida é mais vida. A própria vida espiritual depende das boas 
condições do corpo. A razão é razão natural, guia-se apenas por 
suas próprias luzes, que lhe revelam o mundo, determinado por leis 
mecânicas, rígidas e imutáveis18.  

 

Percebe-se que nesta perspectiva o homem é condicionado a sua 

natureza e que o mundo em que se encontra é movido apenas pela racionalidade e 

leis que são imutáveis, interferindo tais pensamentos diretamente na educação, que 

passa a ser válida somente se houver comprovações por meio da ciência, 

diferentemente da essencialista, que tinha seu respaldo na metafísica. 

É notável que nestas duas abordagens, o homem não é visto como 

processo da história social e partícipe de sua construção. A educação aqui se dá 

apenas na formação científica e não há preocupação em preparar o sujeito com 

olhar voltado aos problemas sociais os quais não podem ser resolvidos por meio de 

amostragens, cálculos, exatidão, pois, não há verdade absoluta nem resoluções 

para problemas sociais que vão além de experimentos, teorias os quais são 

reducionistas e excludentes.  

Partindo da perspectiva histórica social, o exercício da cidadania 

está além de bases científicas e metafísicas, mas nas relações que os homens 

travam entre si, sendo assim, 

 

Quando falamos de cidadania estamos nos referindo a uma 
qualificação da condição de existência dos homens. Trata-se de uma 
qualidade de nosso modo de existir histórico. O homem só é 
plenamente cidadão se compartilha efetivamente dos bens que 
constituem os resultados de sua tríplice prática histórica, isto é, das 
efetivas mediações de sua existência. Ele é cidadão se pode 
efetivamente usufruir dos bens materiais necessários para a 
sustentação de sua existência subjetiva e dos bens políticos 
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 Ibid, p. 32 
18 Ibid, p.32 
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necessários para a sustentação de sua existência social 
(SEVERINO, 1994, p. 98). 

 
Ocorre, pois que a conquista da cidadania deve incluir o direito às 

condições materiais de existência, porém, ao pensar em tal ideia, pressupõe-se que 

esta caminha oposto ao sistema e modelo atual, ao novo liberalismo. 

Saviani a esse respeito diz que, 

 

a função de mascarar os objetivos reais dos objetivos proclamados é 
extremamente a marca distintiva da ideologia liberal, dada a sua 
condição de ideologia típica do modo de produção capitalista o qual 
introduziu, pela via do “fetichismo da mercadoria”, a opacidade nas 
relações sociais (SAVIANI, 1998, p. 101) 

 

Infelizmente, hoje a educação ainda está muito vinculada a tais 

concepções naturalistas, a influência desta teoria, que surge juntamente com o 

iluminismo segue ativa em nosso tempo. “Não há duvidas de que a cultura ocidental 

ainda está vivendo a influência marcante desse projeto iluminista da Modernidade19” 

fortemente vinculado ao modelo econômico regente e suas ideologias. 

A respeito de uma melhor contextualização de cidadania, Corrêa 

afirma que,  

 

Pode-se falar em cidadania como a representação universal do 
homem emancipado, fazendo emergir a autonomia de cada sujeito 
histórico, o que significa um processo de luta por espaços políticos 
na sociedade a partir da identidade de cada sujeito [...] a cidadania 
significa a realização democrática de uma sociedade, compartilhada 
pelos indivíduos a ponto de garantir a todos o acesso ao espaço 
público e condições de sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a 
plenitude da vida (CORRÊA, 2010, p.24). 

 

Percebe-se então, que a cidadania vai além da dimensão jurídica, da 

constituição, da definição de cidadão como meros sujeitos com direitos e deveres a 

serem cumpridos, mas deve estar estritamente ligado ao homem emancipado que 

possui aspirações políticas, culturais, sociais e pertença de forma ativa com voz na 

comunidade política e nos espaços públicos, ou seja, participação em um espaço 

considerado vital, necessário para cada indivíduo construir de forma consciente e 

criativa sua identidade, seus projetos e seus sonhos, de forma digna de um sujeito 

                                                
19 Ibid p. 33 
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racional, a partir de direitos fundamentais socialmente reconhecidos (CORRÊA, 

2010). 

É perceptível que tal fundamento parte também da perspectiva 

histórico-social, focando na valorização do homem como sujeito determinante na 

construção social, da realidade da condição humana em particular, a partir dessa 

perspectiva, 

 
O homem não é mais considerado nem como essência espiritual dos 
metafísicos, nem como o corpo natural dos cientificistas. Ele passa a 
ser considerado como membro da pólis, corpo animado, animal 
espiritualizado, sujeito objetivado. 
Trata-se de uma entidade, natural e histórica, determinada por 
condições de existência, mas capaz de intervir sobre elas, 
modificando-as pela sua práxis. Sujeito e objeto formam-se, pois, 
historicamente. E as leis que presidem o desenvolvimento histórico 
não se situam mais nem no plano da determinação metafísica nem 
no plano da necessidade física20. 

 

A importância dada a práxis21 humana nesta perspectiva é 

primordial, pois, é possível visualizar a possibilidade de participação dos sujeitos 

como membros existentes socialmente e seu acesso aos bens por eles próprios 

produzidos, ou seja, ele existe em função daquilo que faz e não de sua situação 

originária natural, levantando as chances de desenvolvimento do individuo não 

apático em relação aos acontecimentos sociais, dando destaque na área 

educacional, que dentro desta linha deve formar de maneira emancipatória  tornando 

clara a produção como meio para a  humanização. 

 

3.1 TRABALHO E PRODUÇÃO HUMANA 

 

Como seres exigentes por natureza, tendemos a buscar uma 

educação que esteja de acordo com tal condição. Mas paralelo a isso em nossa 

sociedade verifica-se um movimento desagregador que nos separa em dois grandes 

grupos, a classe detentora de recursos que se sobrepõe aos demais e a classe 

explorada, a qual tem sido estimulada a um processo competitivo entre seus pares, 

ocasionando numa desagregação maior.  

                                                
20 Ibid, p. 34 
21 Prática humana tendente a criar as condições indispensáveis à existência da sociedade e particularmente, à 
atividade material, à produção (Ibid). 
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Esta formação de classes é decorrente do processo histórico de 

exploração sendo necessária uma melhor compreensão em relação a quando o 

homem começou a definir regras para convivência social, organizações para vida 

pautada em politicas sejam elas, econômicas, sociais, culturais, educacionais. 

Para Marx, o constructo da base histórica da humanidade se dá de 

forma natural, ou seja, através do próprio ser humano, considerado humano neste 

contexto, um ser capaz de desenvolver suas próprias produções do meio de vida e 

organizações diante das necessidades que se apresentam perante o mesmo, pois, 

 

Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião por tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se 
dos animais assim que começam a produzir os seus meios de vida, 
passo este que é condicionado pela sua organização física. Ao 
produzirem os seus meios de vida, os homens produzem 
indirectamente a sua própria vida material. (MARX, 1982, p. 8). 

 

Portanto, a necessidade de uma organização física, seja ela 

referente ao espaço geográfico, social, politico ou econômico, faz com que o homem 

produza condições que supram tais necessidades ocasionando consequentemente a 

produção de sua vida material, ocorrendo então às formações sociais, sendo que é 

pelo próprio trabalho e pela sua força de produção que se constituem o surgimento 

dos grupos sociais. 

A forma de produção neste contexto, não deve ser entendida como 

mera reprodução do existir humano, pois trata-se de “uma forma determinada destes 

indivíduos, de uma forma determinada de exprimirem a sua vida, de um determinado 

modo de vida dos mesmos”22. Os indivíduos são aquilo que criam, expressão no 

decorrer dos acontecimentos. A maneira como ocorre à divisão do trabalho permite a 

diferenciação dos grupos sociais, dependendo do grau do seu desenvolvimento, 

acarretando a separação dos vários tipos de trabalho (agrário, comercial ou 

industrial), o qual irá caracterizar o grupo e determinar como será a relação entre as 

pessoas que o compõe e sua forma organizacional. 

Em períodos como o pré-histórico, o homem vive tal qual os animais, 

ou seja, era um ser adaptado a natureza, e que ainda não produzia seu trabalho e 

não tinha domínio sobre a mesma. Com o decorrer do tempo, há uma inversão de 

conceitos e valores, e o homem descobre que ele próprio pode através de seu 

                                                
22 Ibid, p.8 
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trabalho suprir e construir sua historicidade, sendo controlador de suas vontades 

sobre o meio natural. Neste período denominado paleolítico, o homem abandona o 

lado animal de mera adaptação à natureza, e passa a produzir-se e auto produzir-se 

– humanizando a natureza, pela produção de cultura - construindo novos 

conhecimentos e normas, porém, ainda não se tem a existência das instituições.  

Surgem então as formas de propriedade as quais pressupõe-se que 

foram as mais utilizadas como meio de determinar os grupos, sendo esta 

primeiramente tribal, que já possuía divisões de forma hierárquica em se tratando da 

organização social, não sendo delimitada pelo poder ao qual se tem o entendimento 

nos dias atuais, ou seja, era um poder  de respeito em relação ao conhecimento que 

se dava do individuo mais velho do grupo, sendo ele respeitado por seu 

entendimento frente aos mais novos e não como um poder de exploração. Neste 

período, o homem ainda se adaptava a natureza, não existia uma forma 

desenvolvida da produção. Para Marx 

 

Esta corresponde a fase não desenvolvida da produção em que um 
povo se alimenta da caça e da pesca, da criação de gado ou quando 
muito da agricultura. [...] A divisão do trabalho está nessa fase ainda 
muito pouco desenvolvida e limita-se a um prolongamento da divisão 
natural do trabalho existente na família. A estrutura social limita-se 
por isso a uma extensão da família: os chefes patriarcais da tribo, 
abaixo deles os membros da tribo e por fim os escravos23. 

  

Nota-se, porém, que a produção não é fator determinante para 

identificação social, e nem mesmo é vista como meio de satisfação de suas 

necessidades, sendo estas limitadas apenas ao grupo e como forma de mantimento 

para sobrevivência.  

Com o decorrer dos tempos, o homem vai moldando e mudando 

suas visões em relação ao seu modo de vida, percebendo que a história se faz 

decorrente das suas vontades e urgências para um melhoramento e adaptação do 

meio a si.  Sendo assim, em defesa dos seus interesses as tribos veem a 

necessidade de união entre elas, dando origem as cidades e a propriedade privada, 

sendo que neste tipo de sociedade, ainda perdura a escravidão.  

Ocorre, porém, a diferenciação entre cidade e campo e 

consequentemente formas diversificas na divisão de trabalho, sendo esta melhor 

                                                
23 (MARX, 1982, p. 10) 
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desenvolvida. É perceptível a diferenciação de classes entre cidadãos e escravos, 

os plebeus passam a ser proletariados, o qual, segundo Marx, dada sua posição 

média entre os cidadãos possuidores e os escravos, não conseguiu um 

desenvolvimento autônomo, ou seja, começa a produzir algo ao qual não terá 

acesso, tornando-se alienado de sua própria produção. 

A produção humana se torna mais intensa, devido às produções 

como seus próprios alimentos, vestuários, instrumentos de trabalho, os quais 

poderiam ser trocados e mais adiante comercializados, gerando então o começo dos 

excedentes e acúmulos de riquezas e consequentemente as desigualdades sociais.  

Segundo Hespanha, 

  

A existência de excedentes, combinada com a progressiva repartição 
dos elementos da comunidade por profissões, vem a provocar uma 
crescente desigualdade de riqueza entre os estes; esta circunstância, 
conjuntamente com outros factores de diferenciação individual, tende 
a criar uma progressiva estratificação social com caráter estável, 
fenômeno diferente da simples especialização profissional dos 
indivíduos. (HESPANHA, 1982, p. 63). 

 

Nota-se, portanto, o inicio das atividades comerciais e as 

desigualdades decorrentes da mesma, necessitando, porém, de uma melhor 

organização social, ou seja, o modelo politico, econômico, cultural e também 

educacional, os quais deveriam atender as novas necessidades das relações de 

trabalho, tornando, porém, a organização mais complexa. 

Surge, porém, o trabalho exploratório, que traz consigo uma 

organização social dividida em classes hierárquicas (príncipes, nobres, cleros e 

camponeses). Agora a relação de poder está presente na formação social, porém, 

as divisões de trabalho ainda não estão bem desenvolvidas. Formam-se os feudos, 

ou melhor, as propriedades feudais, a qual traz como principal mão-de-obra os 

pequenos camponeses servos.  

A história social é construída, decorrente das atividades humanas 

reais, independentemente da maneira como são formadas, pois 

 

O ser dos homens é o seu processo real da vida. Se em toda a 
ideologia os homens e suas relações aparecem de cabeça para 
baixo como numa Câmara obscura, é porque este fenômeno deriva 
do seu processo histórico de vida da mesma maneira que a inversão 
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dos objetos na retina deriva do seu processo diretamente físico da 
vida. (MARX, 1982, p. 14) 

 

É perceptível que a construção da história vem sendo produzida ao 

longo do tempo por meio das práticas humanas, suas organizações sociais, 

culturais, politica, econômicas, e educacionais, sendo esta ultima, provedora da 

libertação humana tendo a escola como fonte fundamental para elaboração e 

organização dos conceitos carregados por toda uma vida, e que só podem ser 

produzidos pelo próprio homem. Segundo Saviani (2003) 

  

o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido 
historicamente pelos homens, e ai se incluem os próprios homens. 
[...] a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 
produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o 
trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto do homem (SAVIANI, 2003, p.13). 
 

Portanto, a natureza existe por ela mesma, mas o homem deve 

produzir sua existência na natureza, podendo ser diferenciado desta maneira dos 

outros seres vivos, caracterizando-se como um ser dotado de habilidades, 

conhecimentos, os quais necessitam de um direcionamento, uma indução que 

mostre a importância do coletivo, pois já nascemos na coletividade e não no 

individualismo. É neste momento, em que o ensino se faz necessário como fator 

para a emancipação do sujeito e o torne um ser humanizado. 

 

3.1.1 Educação Emancipatória 

 

Uma educação de caráter emancipatório requer a instrumentalização 

do homem como direito social, previsto na Constituição Federal de 1988, 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (C.F., art. 205). 
 

O artigo da Constituição Federal nos remete ao papel da educação 

como forma de prover pleno desenvolvimento da pessoa, no exercício de seus 

papéis, instrumentalizando o homem em sua subjetividade – a pessoa, com 
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condições para o exercício de liberdade de escolha. Segundo Paro (1996)24, o 

homem não é apenas um ser da natureza como os demais animais, é um ser dotado 

de vontade o qual é capaz de traçar objetivos e produzi-los se diferenciando dos 

demais e renovando a cada dia suas necessidades acarretando consequentemente 

cada vez mais necessidades a partir da primeira identificada. 

  Segundo Saviani (2005), o papel da escola é transmitir o saber 

cientifico, para que o ser humano forme suas próprias opiniões, as quais não devem 

ser impostas, mas como planejar de forma a atingir tais objetivos? Como prover o 

homem de tal liberdade? 

Neste contexto não cabe apenas prover a liberdade, mas também 

prover possibilidades de usufruto. Ao colocar esta questão ela pode se tornar meio 

redundante, pois se o homem tem liberdade há o pressuposto de que ele já saiba 

utilizá-la, a questão é que muitas vezes atrás deste discurso de liberdade há certa 

manipulação na qual o homem é controlado por meio das burocracias a ele 

impostas, mas quando bem instrumentalizado o mesmo não será influenciado por 

discursos idealizados que causam alienação, sendo que  

 

O processo de alienação da consciência em relação à realidade 
objetiva dá-se quando o indivíduo elabora conteúdos explicativos e 
valorativos que julga verdadeiro e válidos e com quais pretenderia 
explicar e legitimar os vários aspectos e situações da realidade 
(SEVERINO, 1994, p. 117). 

 

Portanto, uma mente alienada não possui consciência da 

manipulação que está passado, uma vez que acredita ser “real” as ideias, conceitos, 

valores, entre outros, repassados como um valor único  e não condizente com a 

existência real, pois faz alusão a outro aspecto da realidade, podendo ser julgado 

este como oculto e/ou camuflado. 

Dessa maneira, acontece um falseamento absorvido pela própria 

consciência em relação a imposições sociais, as quais interferem diretamente nas 

coisas relativas aos sujeitos mudando as significações das representações reais 

para os mesmos, pois tal acontecimento vem carregado de ideologias e interesses 

pessoais.  

                                                
24 PARO, V. Palestra ministrada na APP/Sindicato em Curitiba-Pr à profissionais da educação da rede estadual 
do Paraná em 1996. 
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Considerando a escola como uma das principais fontes de formação 

humana, senão a mais importante, a mesma passa a ser afetada diretamente por 

tais preceitos ideológicos, mesmo que inconscientemente, pois, pressupõe-se que 

não existe de fato autonomia e muito menos a democracia para que as instituições 

desenvolvam seu papel de acordo com as necessidades da comunidade 

representada, uma vez que a escola tem por finalidade a formação do sujeito para a 

sociedade, porém este sujeito está sendo formado apenas no quesito “mão-de-obra” 

para atender a um sistema cruel que visa apenas o produto e seu lucro final. Sobre 

este aspecto, Severino aborda que;  

 

A fonte principal de todo esse processo de ideologização encontra-se 
nas relações de poder que se sobrepõem às relações sociais. Isso 
quer dizer que, ao considerar objetivas, universais e necessárias 
determinadas conceituações e valorações, a consciência subjetiva 
está querendo de fato legitimar determinadas relações de poder que 
tecem a sociedade25. 

 

É notável que tais conceitos e valores remetem a interesses 

particulares de determinados grupos, que utilizam-se das relações de poder para 

manutenção do controle e da legitimação de seus interesses.  

As relações de “poder” podem ser vistas de vários ângulos, no 

entanto, neste trabalho, o foco do poder está no ser humano como sujeito, social, 

cultural e dotado de consciência, que pode ser apenas condicionado para esfera 

social ou sofrer intencionalidades que lhe darão direcionamento e conhecimento 

para que saiba agir neste meio de forma humanizada e consciente. 

No entanto, o poder está presente na esfera educacional que segue 

carregada de aparelhos ideológicos, sendo o termo na maioria das vezes 

compreendido como um aparato, o qual vem de cima para baixo, ou seja, o Estado 

encaminha ordens às quais devem ser obedecidas e já determinadas para devidos 

fins. Neste ponto de vista, nota-se que o termo “poder” intimamente ligado a política, 

melhor dizendo, ao Estado (governantes), segue em um largo espaço histórico como 

detentores do mesmo. Bobbio confirma tal pensamento ao dizer que “Aquilo que 

“Estado” e “política” tem em comum é a referência ao fenômeno do poder” (BOBBIO, 

1987, p.76), o autor ainda continua demostrando as várias formas de utilização do 

mesmo em determinados períodos para identificação deste. 

                                                
25 Ibid, p. 119 
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Do grego Kratos, “força”, “potência”, e arché, “autoridade”, nascem 
os nomes das antigas formas de governo, “aristocracia”, “ 
democracia”, “oclocracia”, “monarquia”, “ oligarquia” e todas as 
palavras que gradativamente foram sendo forjadas para indicar 
formas de poder, “fisiocracia”, “burocracia”, “partidocracia”, 
“poliarquia”, “exarquia” etc26. 

 

Percebe-se que o poder é fortemente vinculado ao Estado e 

consequentemente a determinados grupos que são considerados capazes de reger 

todo uma sociedade a partir de pensamentos individuais e símbolos que são criados 

e postos a todos como verdade certa e única e que são implantadas na cabeça dos 

cidadãos que abstraem e compartilham de forma alienada sem nenhum 

questionamento. 

Assim, nota-se que existe manipulação de interesses particulares e 

poderes como citado por Bobbio (1997), invisíveis, ocultos que não cabem aos olhos 

dos que são governados e acabam por acreditar em uma pseudodemocracia. 

As instituições escolares lidam a todo o momento com instrumentos 

simbólicos, e agem não somente na forma individual, mas também coletiva, está 

exposta a este processo ideologizador e corre grande risco de não cumprir sua real 

função para com os indivíduos que ali se encontram, pois, a educação deve 

desenvolver seu papel de humanização do sujeito, e ao se trabalhar de outra 

maneira, os conteúdos abordados farão alusão somente aos conceitos e valores 

determinados assegurando apenas sua reprodução. 

A escola por sua vez não deveria se abster de tais processos e nem 

ao menos do exercício do poder sobre o educando, o qual impõe culturas que 

muitas vezes não fazem parte da realidade do sujeito. 

De acordo com Paro (2010), todo processo educativo possui alguém 

que tenha a pretensão de modificar comportamentos (educador) e alguém cujos 

comportamentos se supõem passíveis de serem modificados (educando). Para o 

autor, todo este processo envolve uma relação de poder em seu conceito mais geral, 

seja em estado potencial ou em estado atual, podendo ocorrer desta forma o 

exercício do poder-sobre e do poder-fazer. 

 

                                                
26 Ibid, p.76 
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No primeiro caso, o educador procura impor os componentes 
culturais contra a vontade ou os interesses do educando, utilizando-
se, para isso, da coerção ou da manipulação. No segundo caso, o 
modo privilegiado do poder é a persuasão [...] somente o poder-fazer 
é compatível com uma educação entendida como atualização 
histórico-cultural com vistas à constituição de sujeitos livres (PARO, 
2010 , p. 46). 

 

Desta forma, compreende-se que o poder existe por parte do educador e do 

educando, pois, “se dá tanto como “capacidade de agir sobre as coisas” quanto 

como “capacidade de determinar o comportamento de outros27” contribuindo dessa 

forma para emancipação, hominização , libertação e democratização do indivíduo. 

Verificamos atualmente uma “nova onda” onde o discurso para libertação do 

homem é o mesmo discurso que pode vir a alienar o homem no futuro. No passado 

esta linha que os separava era bem delineada, a esse respeito Saviani (2003) 

aponta que para que o homem seja livre antes é necessário que domine os atos da 

ação, ganhando assim condições para exercício da ação com criatividade.  

Ao pensar no ser humano, consequentemente nos vem à mente um 

ser completo e já dotado de capacidades tanto mentais quanto físicas o qual expõe 

suas “ideias” de maneira “livre”. Mas o que possibilita realmente essa “liberdade”? O 

que o difere dos outros animais? 

O homem é capaz de produzir sua existência, de criar, e de adaptar 

a natureza as suas necessidades, ou seja, “[...] em lugar de se adaptar a natureza, 

ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo trabalho. 

Portanto o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho” (SAVIANI, 2003, 

p.11). 

Mas se o “humano” já é um ser completo e dotado de “capacidades”, 

qual então seria a função da escola para com o mesmo? 

Ao analisarmos o ser humano, podemos dizer que é um ser que está 

inserido em um meio o qual é dotado de historicidade, imerso num complexo 

cultural, numa sociedade que exige mais do que “capacidade”, necessita de sujeitos 

que compreendam o meio em que vivem.  

Para tal, se faz necessário que o homem exerça o seu direito de 

acesso ao mundo humanizado, ou seja, ao arcabouço cultural, pois este, abarcando 

ideias, valores, conceitos, hábitos, entre outros, contribui para que o sujeito 

                                                
27 Ibid, p. 47 
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apreenda e domine o sentido da esfera em que se encontra, alcançando assim sua 

segunda natureza, ou seja, um estado de humanização permeado pelo mundo 

humano – o mundo da cultura. 

Percebendo então, a educação como uma forma de desafio, torna-

se necessário a clareza aos educadores do papel da educação. Para tanto, Gadotti 

nos mostra a necessidade de 

 

reorientar com maior firmeza o processo educativo, colocando-o de 
maneira mais apropriada a serviço dos homens, de todos os homens, 
aproveitando das brechas abertas por uma sociedade e educação 
em transição, significam que a reflexão e o pensamento devem 
traduzir uma atitude, uma maneira de ser, um engajamento, uma 
luta, uma presença efetiva no mundo. É necessário, pois, que essa 
reflexão, que esse pensamento resolva habitar o mundo, viver nesse 
mundo, encarnar-se, aceitando o risco da práxis, de caminhar 
verdadeiramente com os homens, o povo, e de fazer com ele e a 
favor dele a aventura da educação.  (GADOTTI, 1995, p.54). 

 

Gadotti nos apresenta um caminho que impulsiona à práxis na qual 

há uma mudança do contexto pela ação, oportunizando ao profissional da educação 

recursos de reflexão sobre o engajamento do homem no mundo. Portanto a reflexão 

sobre o papel da educação é imprescindível à atuação do profissional da educação. 

A reflexão sobre sua prática contribui para indicar possíveis 

caminhos, para esclarecer, para suscitar o espírito de responsabilidade, lucidez, de 

participação na solução dos problemas educacionais que são os problemas do 

nosso tempo (GADOTTI, 1995). 

O autor nos mostra as várias formas que devem voltar-se para se 

pensar a educação, de modo que seja possível enxergar quais são os problemas 

que englobam o meio social, possibilitando assim, encontrar caminhos que 

esclareçam esses problemas. 

Esses pensamentos devem permear a construção do projeto de 

educação pela coletividade que integra o processo educacional sempre voltando o 

olhar para o tipo de sociedade que compõe o meio, quais valores devem ter primazia 

e que tipo de homem requer para substantificar o ideal democrático que 

acreditamos.  

Uma educação humanista de caráter emancipador é a base para 

construir os alicerces seguros para o exercício da democracia nas instituições 
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escolares, ampliando e adaptando seu currículo de modo a atender as necessidades 

do homem na vida contemporânea. De acordo com Luckesi 

 

Será democrática a escola que possibilitar a todos os educandos que 
nela tiverem acesso uma apropriação ativa dos conteúdos escolares. 
[...] a prática escolar e consequentemente, a prática docente deverão 
criar condições necessárias e suficientes para que essa 
aprendizagem se faça da melhor forma possível. Isso significa que a 
prática escolar e docente desenvolverão meios efetivos pelos quais 
os educandos, de fato, aprendam os conteúdos que estão sendo 
propostos e ensinados. (LUKESI, 2002, p. 65) 

 

Portanto, deve ser um projeto de educação que não prepare o 

homem somente para mão-de-obra, adaptando-o ao contexto meramente, mas que 

oportunize acesso a ferramentas que desvelem o contexto social, suas regras 

sociais e valores para compreensão e participação dos acontecimentos a sua volta. 

É necessário que os profissionais da educação tenham definido qual 

concepção de democracia os mesmos tem conceituado em seus fazeres 

educacionais, quais os valores que serão trabalhados, fazendo escolhas que se 

atrelem as necessidades da comunidade ali encontrada, pois esse é o gancho para 

a elaboração de um projeto de educação de concepção democrático, que tenha a 

participação da comunidade28, de todo o meio que permeia a instituição, 

problematizando as necessidades ali encontradas, trabalhando em conjunto, 

voltando a mente e seus olhares críticos para os educandos, percebendo-os como 

sujeitos partícipes da ação pedagógica, os quais merecem e tem o direito de 

compreender o mundo em que vivem, seja no âmbito social, politico, econômico e 

cultural. 

 

                                                
28 Comunidade entendida aqui como a coletividade que está diretamente envolvida no processo educacional, 
profissionais da educação, funcionários, pais e alunos. 
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4 AUTONOMIA E DEMOCRACIA  

 

A autonomia e democracia estão entre os principais assuntos 

discutidos, visando maneiras de conquistar sua “liberdade” condizente com o meio 

social em que a escola está inserida. Pensadores como Paro (2001), Veiga (2008), 

Dourado (2002), veem ambas as questões como sendo fundamentais para a 

construção de um PPP que se adéque à realidade social da comunidade que a 

compõe. 

Muitos são os questionamentos em torno dos termos acima 

tratados. Podemos dizer que ambos fazem-se presentes de forma marcante na 

sociedade atual. Considerando isto, é necessário que se entenda que a sociedade, 

atualmente, tende a ser submetida às políticas inspiradas em preceitos 

neoliberais, implicando consequências não muito favoráveis, face à lógica do 

mercado por elas orientada.   

Pressupomos que estes preceitos ditam as normas e 

regulamentações, inclusive na forma como deve ser a “democracia” e 

“autonomia”. Preceitos estes que, apesar de não serem rigorosamente considerados 

como históricos, por conta de serem recentes, trazem marcas que perduram e 

engendram em dificuldades para mudar consciências já formadas com pensamentos 

tradicionalistas e impostos por uma minoria centralizadora e autoritária. 

 

4.1 AUTONOMIA E DEMOCRACIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

  

Quando se trata do assunto “planejamento” dentro das instituições 

escolares, vê-se as dificuldades enfrentadas pelos atores que ali atuam para 

elaborá-lo e executá-lo dentro do marco regulatório do sistema de ensino. 

Tal assunto é considerado muito recente se olhado o período 

histórico no qual se começou a pensar em uma educação de forma mais 

elaborada, planejada e condizente com a realidade social a qual está inserida 

determinada instituição escolar, pensando-a de forma mais “democrática” 

e permitindo um relativo exercício de autonomia por parte das escolas. 

Antes de começar a pensar em um ensino de forma mais livre, ou 

seja, igualitário, capaz de ser auto-critico e trabalhar de acordo com a realidade ali 

encontrada, o Brasil passa por um período ditatorial intenso o qual torna o poder 
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centralizador, antidemocrático, autoritário em que as decisões tomadas pelo poder 

concentrado nas mãos do Estado  regiam um país todo no que se referia à saúde, 

educação, cultura, entre outros, sem ser avaliada individualmente a situação a qual 

se encontrava cada região. 

Após dois períodos ditatoriais (Estado Novo e Ditadura Militar), a 

década de 1980 foi marcada por intensa mobilização social reivindicando direitos e a 

liberdade de expressão. Temos uma expressão que apreende os anseios da 

sociedade, a Constituição “Cidadã”, assim denominada, pois expressa direitos já 

garantidos em outras e os amplia no campo dos direitos políticos, civis e sociais. A 

educação é apresentada como o primeiro direito social e identificada como direito 

público e subjetivo, direito fundante para a conquista dos demais e traz consigo pela 

primeira vez a “democracia” presente dentro das instituições de ensino, pelo menos 

no plano político. 

Segundo Dourado (2002, p. 151) 

  

A Constituição brasileira, promulgada em 1988, traz em seu bojo um 
conjunto de princípios fundamentais à cidadania. Dentre eles, cabe 
ressaltar, nos capítulos referentes aos direitos sociais, a garantia do 
acesso ao ensino obrigatório e gratuito (direito público subjetivo), a 
gestão democrática do ensino público, a vinculação constitucional de 
recursos à educação (União,18%, estados e municípios, 25%). 
 

A democracia torna-se então um fator presente dentro das políticas 

as quais dão andamento ao processo de cidadania no país e é no ano de 1990, com 

a Conferência Mundial de Educação para Todos, que se pensa em um plano 

escolar, executado de maneira “democrática” e “descentralizado”. Neste ponto é 

necessário não haver a confusão da descentralização de poder com 

“desconcentração” de tarefas (PARO, 2001), ou seja, o Estado retira determinada 

responsabilidade social que lhe é obrigação e passa a mesma para a sociedade. 

De acordo com Abranches (2003, p. 15)  

  

[...] a descentralização é concebida como uma transferência de 
autoridade legal e política, para planejar, tomar decisões e gerir as 
funções políticas de um governo central para outras unidades de 
governo ou corporações semi-públicas, organizações não-
governamentais, organização da sociedade civil etc., estando 
intimamente ligada a um princípio de reforma do Estado, ou seja, de 
elaboração de novas formas de relação deste com as coisa pública e 
com a sociedade civil”. 
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 Na Conferência em Jomtien, organismos internacionais 

“recomendaram” aos países que elaborassem um plano escolar que fosse 

“descentralizado” do Estado para o sistema educativo, passando assim algumas 

responsabilidades para as instituições. O planejamento ganha destaque como 

elemento importante e obrigatório no processo de ensino-aprendizagem. 

O Brasil dá inicio em seu sistema de ensino a um processo de 

reformas educacionais de acordo com as propostas “sugeridas” no conselho pelos 

organismos internacionais elaborando então o que seria a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB nº 9394/96) a qual traz em seus artigos 12º, 13º, 14º e 

15º a instituição como sendo responsável pela elaboração e execução da proposta 

pedagógica, a participação dos docentes nesse processo e autonomia para as 

instituições. 

A democracia e a autonomia são fatores essenciais para o bom 

planejamento e andamento escolar. De fato, atualmente ambas estão presente no 

cotidiano escolar, mas é necessário entender qual o tipo de “democracia” e 

“autonomia” estão presentes na atual sociedade. Será esta democracia e autonomia 

realmente acessível e desempenhada por todos os membros que formam a 

instituição escolar? Tais fatores geram possibilidades para que seus atores 

trabalhem de forma livre e igualitária com a realidade inserida nas escolas e seus 

alunos? 

No sentido real da palavra, como já citado, democracia significa 

“governo do povo, soberania popular”, ou seja, a presença dos anseios da classe 

majoritária. Mas a democracia atual a qual está presente nesta sociedade é a 

“democracia liberal”, ou neoliberal; ou seja, vontades de uma classe dominante que 

são minorias, mas fazem que seus desejos imperem sobre a minoria de forma 

desigual, cruel e exploratória, deixando uma imagem, falsa, de igualdade e liberdade 

de que a “democracia” pela qual tantos lutam existe. 

Isto fica bastante explícito quando se analisa o pressuposto pregado 

pelo ideal neoliberal que, partindo da lógica de mercado, tende a reduzir os gastos 

sociais em detrimento das exigências impostas pelo capital, possibilitando o 

paradoxo que é a base fundamental do desenvolvimento capitalista: um crescimento 

econômico decorrente da desigualdade social que ele gera (MARTINS, 2003). 

Para que haja de fato uma democracia, existe a necessidade da 

população (classe trabalhadora) compreender sua importância nas tomadas de 
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decisões que irão direcionar a formação do meio social o qual ela se encontra, a 

importância do desenvolvimento da mesma e que esta deve ser de maneira a 

qual favoreça sua classe e não a desmereça beneficiando somente uma minoria 

populacional. Neste sentido, o mesmo deve acontecer dentro das escolas: para se 

alcançar a democracia e desenvolver a autonomia é preciso que se trabalhe em 

conjunto (CAVAGNARI, 2008).  

É necessário que professores, pedagogos, diretores, comunidade, 

saibam a função a ser desempenhada e assim, através dos vários olhares que 

compõem aquele meio, seja elaborado um projeto de maneira que quem o 

desenvolva o faça pensando em que tipo de cidadão está pretendendo formar.  

 Cada instituição em particular deve-se ater de uma filosofia de 

educação que procure refletir seus aspectos antropológicos. Considerando 

isto, a escola deve ter consciência de que está formando cidadãos para a sociedade 

e que não se pode conceber as finalidades do processo educativo escolar 

somente a transmissão de conteúdos, mas sim ampliar e desenvolver cidadãos 

críticos, com conhecimentos culturais amplos e que conheçam a realidade a qual se 

encontram, as condições sociais em que estão submetidos, entre outros, para que 

de fato saibam seu papel e o desempenhe na sociedade.  

Segundo Gadotti “[...] a gestão escolar implica que a comunidade, os 

usuários da escola, sejam os seus dirigentes e não apenas seus fiscalizadores ou, 

menos ainda, os meros tomadores dos serviços educacionais” (GADOTTI, 1997). 

Contudo, ainda existem alguns empecilhos que impedem o desenvolvimento de uma 

gestão democrática dentro das escolas.Um fato importante, como dito anteriormente, 

é que a democracia é algo recente dentro de nossa história. Devido a isso, tem-se 

em mente que nem todos são capacitados a desenvolver e a participar na 

elaboração de políticas. Atribui tal capacitação a pessoas “treinadas” para este 

exercício esquecendo que é necessária a participação da comunidade que são os 

maiores interessados, juntamente com a escola e seus gestores, para a elaboração 

de um PPP com princípios democráticos efetivos e autônomos. 

É preciso quebrar alguns “tabus” criados pela atual 

sociedade capitalista. Neste tipo de sociedade, o tradicionalismo, o autoritarismo 

(oculto) e a escolha por quem vai liderar determinados grupos são marcas presentes 

que foram implantadas na “mente” social como sendo fundamentais para o “bem 

estar social”. Mas enquanto a população e as próprias instituições escolares não 
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mudarem seus pensamentos em relação a “que tipo de sociedade almejam”, e não 

começarem a ter criticidade e vontade própria para colocarem seus planos e projetos 

em ação será mais difícil obter uma sociedade autônoma e desvinculada dos ditos 

burgueses que fazem com que a classe trabalhadora não passe apenas de 

“marionetes”. 

Assim, é necessário que cada escola desenvolva sua autonomia de 

forma organizada e compromissada. 

Para Cavagnari (2008, p.94) 

  

a autonomia da escola implica outorga, conquista que se obtém pela 
competência técnica e pelo compromisso profissional. Por outro lado, 
um projeto ou empreendimento não se concretiza nem se consolida 
em ações individuais e solitárias, mas na ação coletiva, solidária e 
articulada de um grupo. Por isso, à competência e ao compromisso 
profissional, acrescenta- 
se a coesão do grupo, pois quanto mais o grupo estiver empenhado 
em levar a termo objetivos comuns, isto é, identificado com as 
mesmas causas, mais condições terá de efetivar seu projeto político-
pedagógico.  

 

A autonomia não quer dizer isolamento, mas sim participação 

conjunta de um todo na forma de melhor organizar e dar sentido as ações vividas 

cotidianamente em um determinado meio social. “A autonomia não é um valor 

absoluto, fechado em si mesmo, mas um valor que se determina numa relação de 

interação social” (VEIGA, 2008). 
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5 A DEMOCRACIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Visto que a democracia deve estar além do voto, do sistema politico 

e da organização do Estado, entende-se que para sua efetivação deve haver a 

participação dos sujeitos pertencentes a determinadas comunidades nos processos 

decisórios os quais são decorrentes de seu cotidiano, independente de processo 

mais abrangentes, como por exemplo, ligados ao Estado, ou mais delimitados, como 

a escola, o bairro, a casa, entre outros, pois assim sendo, para que possamos 

considerar que uma determinada formação social é democrática, é necessário levar 

em consideração o conjunto das relações e práticas sociais desenvolvidas em todas 

as instâncias de inserção dos seus membros nesta mesma sociedade (OLIVEIRA, 

2009). 

O processo complexo e mudanças pelas quais a sociedade vem 

passando, como acontece com o setor econômico exigente de mãos- de-obras cada 

vez mais qualificadas, decorre de sua expansão em relação ao surgimento de novos 

postos de trabalhos, dentre outras mudanças que afetam diretamente o contexto 

social e consequentemente o educacional, pois,  

 

as exigências do mundo do trabalho, da vida sociopolítica e cultural 
se tornam mais e mais articuladas com os conhecimentos e as 
capacidades aprendidos nas escolas. 
Com isto, o próprio sistema educacional se complexifica e se 
diversifica, postulando a presença mais consciente de seus sujeitos e 
de pessoas nele interessados. Um elemento constante dessa 
complexificação é a gestão desde a dos sistemas até a das unidades 
escolares. Ora, a gestão de qualquer setor institucionalizado conta, 
entre outros fatores, com a legislação como forma de organizar-se e 
de atender regularmente a objetivos e finalidades (CURY, 2004, 
p.43) 

 

É possível notar a influência do meio externo, neste caso da 

exigência do mundo do trabalho, diretamente nas instituições escolares as quais 

seguem legislações que devem nortear o andamento destas instituições. A esse 

respeito, o autor segue dizendo que  

 

A gestão da educação escolar no Brasil, hoje, conta com um grande 
número de leis  e outras normatizações provindas da área federal, da 
área estadual e municipal. Esse sistema  legal se afirma desde 
diretrizes curriculares até o financiamento e fontes de recursos. 
Qualquer profissional da educação que seja compromissado com seu 
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fazer pedagógico e político não pode deixar que o conhecimento de 
tais constrangimentos normativos seja apenas competência de quem 
exerce funções administrativas29 

 
Portanto, é preciso que os profissionais da educação compreedam 

seu papel pedagógico e entendam sua função para com os sujeitos que ali se 

encontram e que seu compromisso vai além de cumprimentos burocráticos e 

administrativos, mas deve partir de um trabalho constante o qual permita 

participações ativas dos sujeitos, destacadas nas legislações contemporâneas, 

como a figura dos Conselhos, nas mais variadas instâncias, até ao contexto da 

unidade escolar como expressão de uma democracia representativa, o qual possui 

semelhança com o modelo participativo mcphersoniano citado por Chaui, os quais 

se aproximariam da materialidade de uma gestão democrática  como possibilidade  

de tranformação da escola. 

 

5.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

Ao se pensar nas políticas que envolvem as questões educacionais, 

não há como deixar de imaginar a gestão como parte desse processo fundamental 

para o desenvolvimento e funcionamento das instituições escolares. Há de 

considerar que quando se aborda sobre o respectivo tema é preciso entender que as 

políticas de gestão e regulação da educação no país, vem decorrente de um 

processo intenso de mudanças, ocasionadas pelo incremento das relações sociais 

capitalistas que se fizeram passar ao final do século XX devido ao grande avanço 

tecnológico e pela globalização do capital e do trabalho (DOURADO, 2002). 

Considerando este avanço, que de certo modo interfere no 

andamento social e consequentemente no modelo educacional, há um 

redimensionamento no papel da educação e da escola, os quais encontram terreno 

fértil em relação as mudanças no campo das políticas educacionais implementadas 

no país, intervindo na lógica organizativa da escola e nos papéis dos sujeitos que 

constroem o cotidiano escolar, os profissionais da educação, em especial os 

professores, coordenadores, supervisores e orientadores educacionais30. 

Dourado ressalta que, foi a partir dos anos 90 (séc. XX) que se 

consolidou o processo de reforma do Estado e da gestão, as quais se legitimam no 

                                                
29 Ibid, p. 44. 
30 Ibid 
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Brasil por meio de orientações de organismos internacionais, expressa fortemente 

na área educacional pela Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB) 9394/96, em 

especial da gestão democrática a qual cita que; 

 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguinte princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração político-
pedagógico da escola: 
II – participação da comunidade escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (LDB nº 9.394/96).  

 

A LDB garante, portanto, aos sistemas de ensino, isto é, aos 

profissionais que ali atuam, sua participação na elaboração do PPP e da 

comunidade por meio dos conselhos escolares, ocorrendo a descentralização do 

poder e possibilitando a cada instituição trabalhar em proximidade com a realidade 

da comunidade presente. 

Para Abranches (2003) a descentralização se caracteriza como 

exigência histórica para a consolidação da democracia no país. Assim sendo, há a 

caracterização de uma nova escola, que agora respaldada por lei, deve contribuir 

para os novos processos de participação nas instituições públicas por meio dos pais, 

alunos, funcionários e profissionais da educação, uma vez que a lei é clara quanto a 

esse novo modelo apenas para instituições públicas, sem fazer referência alguma às 

instituições privadas. 

A partir de então, os pensamentos em relação a gestão democrática 

que permeiam as instituições escolares, ou melhor, os profissionais que nela atuam, 

delimitam muitas vezes esta questão como algo “utópico” e impossível de 

desenvolver devido as várias funções, meios e finalidades e porque não dizer 

dificuldade ou até mesmo falta de interesse em realizar tal processo, já que para que 

a mesma ocorra de fato, é de fundamental relevância a participação da comunidade 

neste processo, desprendendo-se do modelo autoritário que permeia grande maioria 

escolar até os dias atuais, consequências históricas de processos hereditários que 

adentram as instituições escolares e colocam o “poder” nas mãos do diretor. De 

acordo com Paro, 

 

O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que pretensamente 
coloca todo o poder nas mãos do diretor. Não é possível falar de 
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estratégias para se transformar o sistema da autoridade no interior 
da escola, em direção a uma efetiva participação de seus diversos 
setores, sem levar em conta a dupla contradição que vive o diretor da 
escola hoje. Esse diretor, por um lado, é considerado a autoridade 
máxima no interior da escola, e isso, pretensamente, lhe daria um 
grande poder e autonomia; mas, por outro lado, ele acaba se 
constituindo, de fato, em virtude de sua condição de responsável 
último pelo cumprimento da Lei e da Ordem na escola, em mero 
preposto do Estado (PARO, 2001, p.11). 

 

Nota-se, portanto, a contradição existente em relação a função do 

diretor, pois a mesma, vem decorrente do seu conhecimento em relação a 

administração dos recursos da escola (burocracia) e sua falta de autonomia frente 

ao cumprimento das obrigações em relação aos escalões superiores e a falta de 

reais condições para desenvolver as atividades no interior da escola. 

Todo esse sistema hierárquico vem de percursos históricos 

marcantes como já citado na Grécia antiga, período romano e segue fortemente até 

a atualidade, seja nas instâncias governamentais, seja em outros tipos de 

instituições, podendo tornar desta forma o ideal democrático distante das realidades 

escolares e dos atores que ali se encontram. 
No entanto, cabe aqui a seguinte questão: como esses profissionais 

entendem a questão da gestão democrática e seu sentido utópico? Primeiramente, é 

preciso considerar a participação da comunidade neste processo, o que talvez 

direcione o pensamento como sendo algo impossível de realização. No entanto, 

cabe ressaltar que  

 

A palavra utopia significa o lugar que não existe. Não quer dizer que 

não possa vir a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo 
tempo se coloca como algo de valor, algo desejável do ponto de vista 
da solução dos problemas da escola, a tarefa deve consistir, 
inicialmente, em tomar consciência das condições concretas, ou das 
contradições concretas, que apontam para a viabilidade de um 
projeto de democratização das relações no interior da escola31. 

 

É notável que a utopia vai além de “sonhos impossíveis de serem 

realizados”, mas faz alusão ao que ainda não existe, ao que  pode ser desenvolvido 

a partir do interesse das partes em melhorar as questões problemáticas a partir da 

conscientização e da construção de projetos que visem buscar métodos para se 

alcançar e definir um ideal democrático que atenda as peculiaridades do local de 

                                                
31 Ibid p. 9 
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trabalho envolvendo e dando voz as pessoas que devem ser partícipes deste 

seguimento, contribuindo para desenvolver o interesse dos mesmos no processo de 

escolarização, desde os funcionários que cuidam dos serviços gerais, até os pais, 

professores, diretores, pedagogos e alunos que compõem a comunidade. 

Ao frisar a importância da voz que deve vir dos maiores 

interessados, pode-se voltar a Foucault e trazer sua abordagem a respeito da 

parresía que “é de certo modo uma espécie de palavra mais alta, mais alta que o 

estatuto de cidadão, diferente do exercício puro e simples do poder” (FOUCAULT, 

2010, p. 97). Ao propiciar a palavra as pessoas envolvidas, haverá dessa maneira o 

exercício do poder coletivo e não o poder tirânico, autoritário, possibilitando o 

exercício dessa parresía. 

Embora a LDB venha acompanhada de premissas neoliberais, tais 

questões abrem espaços para que as instituições trabalhem em conjunto com a 

comunidade. Dourado afirma a colocação ao dizer que  

 

A nova LDB, sintonizada às premissas neoliberais e consubstanciada 
numa sucessão de decretos que a antecedem, redireciona o 
paradigma da educação e da escola no Brasil enfatizando o trinômio: 
produtividade, eficiência e qualidade total. Essas orientações, ao 
redirecionarem as formas de gestão, os padrões de financiamento, a 
estrutura curricular e formas de profissionalização, a estruturação 
dos níveis de ensino em educação básica e educação superior, 
possibilitam o estabelecimento de mecanismos de descentralização 
(ainda que ressignificados como desconcentração e/ou 
desobrigação) e novas formas de centralização e controle por parte 
do poder central. Paradoxalmente, por outro lado, a lei destaca o 
princípio da gestão democrática, cuja implantação só se efetiva se a 
gestão dos processos for participativa, ou seja, se houver 
participação ativa de todos os atores e instituições intervenientes no 
processo de gestão (DOURADO, 2002, p.150). 

 

O autor segue explicando que 

 

É nesse processo ambíguo que devemos pensar os limites e 
possibilidades da democratização na e da escola, ou seja, é 
fundamental não perder de vista que a educação, como prática 
social, é parte constitutiva e constituinte das relações sociais mais 
amplas32 

 

                                                
32 Ibid 
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Portanto, os profissionais da educação, a partir desta perspectiva 

devem buscar a construção de outros horizontes para desenvolver a gestão da 

educação e da escola, incluindo as comunidades, tanto local quanto a escolar, 

utilizando como respaldo também as poucas brechas que a legislação possibilita aos 

trabalhadores da educação podendo assim, elaborar o PPP condizente com as 

necessidades ali apresentadas e executando tais ações. 

É fato que a participação da comunidade na escola pública se 

depara com inúmeros obstáculos para que haja sua concretização, por isso a 

necessidade de que, aquele que se disponha a realizar esta ação esteja convencido 

da importância e da necessidade dessa participação, de maneira que não venha a 

desistir na primeira dificuldade apresentada (PARO, 2001) e alongue esta 

participação, firmando-a na elaboração do PPP, pois assim, a escola cria corpo, 

identidade de acordo com o perfil social que a compõe e caracteriza-se, pois, como 

institucionalização das mediações reais tornando efetiva, concreta e histórica, para 

que os objetos intencionalizados estejam além do plano ideal e ganhem forma real 

(SEVERINO, 1998). 

Embora haja condicionantes estruturais os quais dispõe a escola 

como uma instituição que deve garantir e manter o “consenso social” que dá 

sustentação e legitimação para o sistema dominador em que se vive, é possível 

pensar e realizar lutas políticas que discutam e questionem o sistema de maneira 

que visem a democratização, respeitando às diferenças, e ampliando os debates 

tornando assim, as relações existentes no meio educacional mais igualitárias, 

considerando a diversidade de interesses e as possibilidades de ação para com os 

diversos grupos. 

É preciso considerar que a realidade social é complexa e não pode 

ser trabalhada de uma única maneira, como algo moldado, engessado, uma vez que 

esta é dinâmica, plural, imprevisível e repleta de possibilidades. Mesmo que não seja 

a partir da escola que a sociedade irá se transformar, “podemos dizer que as 

mudanças que podemos produzir dentro da própria escola já modificam o sistema 

social ao ampliar a democracia efetiva e modificar aspectos institucionais que dele 

fazem parte” (OLIVEIRA, 2009, p. 28). 

Assim, por meio da concretização de discussões e debates abertos 

a todos os segmentos da escola, existe a maior possibilidade de ruptura com essa 

forma de dominação. A ação política democratizante na escola deve dar prioridade 
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aos conflitos pelo questionamento e pela busca das mudanças dos processos 

decisórios excludentes permitindo a criação de condições institucionais e individuais 

de participação efetiva nesses novos processos. 

 

5.1.1 O PPP Como Ferramenta Política 

 

Em meio há tantas discussões sobre a importância participativa da 

comunidade escolar e dos sujeitos que a compõe cabe a seguinte questão: como 

materializar a democracia tão desejada no meio escolar?  A esse respeito Veiga 

(1995) nos aponta caminhos, quando aborda que este processo de democratização 

na escola culmina com a elaboração PPP, constituindo-se num processo 

democrático, pois se preocupa em instaurar uma forma de organização escolar 

voltada a busca da diminuição dos efeitos fragmentários da divisão do trabalho 

escolar. Portanto só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto 

sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida 

e democracia como realidade no ponto de chegada (SAVIANI, 1982 apud VEIGA, 

1995, p. 63). 

É fundamental por parte dos profissionais da educação a 

compreensão de que para um projeto de educação humanista de caráter 

emancipador não cabe o espontaneismo, mas qualificação profissional que se 

traduza numa identidade institucional; o processo educativo segundo Menegolla e 

Santa’Anna (1991), é planejado não para limitar o homem, mas sim para sua 

liberdade fornecendo-lhe as condições necessárias para que possa se lançar ao 

desconhecido com lucidez e autonomia, como uma pessoa capaz de escolher seus 

próprios caminhos. Quando a educação é planejada sem ter em mente tal principio, 

planejar, se torna uma ferramenta de alienação que se firma nos processos 

burocráticos e alienadores aos quais estão sujeitos os profissionais da educação no 

ambiente escolar. 

 A construção do PPP contribui para trazer a relevo estas 

necessidades e intenções. Para tanto, é preciso que a comunidade compreenda a 

importância de sua participação na elaboração deste projeto, pontuando os 

problemas e as dificuldades existentes, possibilitando para os educadores a visão do 

que não pode deixar de ser feito e trabalhado para a melhoria e desenvolvimento do 

sujeito o qual é parte essencial desse meio social, pensando sempre em qual 
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modelo de cidadão pretendem formar. Esta é a base para a conquista da autonomia 

e democracia efetiva dentro das instituições. 

É através dos acontecimentos que envolvem a comunidade que a 

escola poderá entender melhor a forma como irá trabalhar com os sujeitos que ali se 

encontram, podendo dessa forma cooperar para um bom progresso e rendimento 

escolar e com a elaboração de um PPP que atenda as necessidades da realidade 

social que compõem a escola, preparando o educando para o exercício da cidadania 

e do trabalho capacitando a ter domínio de conhecimento, e tornar-se um ser dotado 

de atitudes necessárias para fazer parte de um sistema político de modo 

participativo dos processos de produção da sobrevivência podendo assim, 

desenvolver-se pessoal e socialmente (VEIGA, 2003). 

O PPP deve ocorrer de maneira que firme a diversidade de 

interesses inovando de forma emancipatória, ou seja, permitindo o questionamento e 

emancipação do sujeito, contribuindo para a inserção do individuo no seu meio 

cultural possibilitando formas diversificadas e críticas de entendimento.  

A esse fato podemos nos remeter a pesquisa como busca de 

soluções diante de impasses e divergência, onde o coletivo reflete num processo 

democrático. Segundo Menegolla e Sant’Anna (1991, p. 29) “a educação como 

atividade eminentemente humana pela qual o homem se preocupa de maneira 

especial, deve ser planejada cientificamente para dar-lhe uma direção que venha 

atender às urgências humanas”. 

O Planejamento assim, se torna uma ferramenta para uso da 

coletividade com fins de integração e confluência de decisões para a materialização 

de um projeto de educação humanizador de caráter emancipatório. Se para 

Menegolla e Sant`Anna o planejamento necessitava de cientificidade, no contexto 

dos anos 70 (século XX), em nosso contexto o planejamento requer a compreensão 

também de seu caráter político, de participação na tomada de decisões pela 

coletividade. 

É necessário, pois, que para se alcançar uma educação de caráter 

emancipatório, o olhar do educadores se volte às necessidades do educando como 

homem contemporâneo, de um novo tempo, considerando-o mesmo como o sujeito 

da ação e trabalhando com as peculiaridades que permeiam a escola histórica e 

socialmente situada a fim de formar um sujeito que compreenda os problemas que o 

envolve. 
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Para tanto, é preciso à elaboração e execução de um PPP pautado 

em ideais democráticos, ou seja, um PPP feito de maneira participativa, o qual 

permita mudanças em seus métodos, projetos, possibilitando que a escola 

desenvolva sua autonomia de maneira a atender a necessidade dos indivíduos que 

ali se encontram e tendo como principal objetivo formar o sujeito para a sociedade 

em que vive, livre de condicionamentos burocráticos e elitistas os quais trabalham de 

forma alienadora com o sujeito a ser formado e carregam consigo ideais liberais de 

administração em consonância com as orientações externas, fazendo com que se 

perca o real conceito da gestão democrática e a finalidade da educação e do ensino. 

A elaboração do PPP deve ser feita com base em qual o tipo de 

cidadão a instituição pretende formar, se serão sujeitos alienados ou humanizados. 

A compreensão por parte dos profissionais da educação a esta questão é de 

fundamental importância para que se caminhe a um projeto de educação que 

propicie ao indivíduo entendimento sobre os problemas sociais existentes. 

Segundo Veiga (1995), apesar da escola se utilizar de recursos de 

organizações governamentais ou instituições privadas as ações pedagógicas não 

devem ser entregues prontas às instituições escolares como se fosse um manual a 

ser seguido, mas sim deve partir da própria escola, pois, cada uma se difere 

conforme aquilo que a sociedade que a rodeia necessita.  

Sendo assim, o PPP como o projeto de educação de caráter 

emancipador que pretendemos para promover o alcance da liberdade, liberdade 

conquistada, deve pautar-se no domínio dos artefatos culturais que o homem 

necessita para refletir sobre sua existência e interferência no mundo humanizado, 

transformando-o e se autotransformando para existir. 

Sendo assim a base de um projeto de educação deve partir do 

reconhecimento deste homem real - o educando que temos e de seu contexto, 

portanto uma projeção a partir da coletividade, mediadas por profissionais que 

reconhecem a importância de seu trabalho para o alcance desta conquista. 
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6 MATERIAL E MÉTODO 

 

Foi realizada uma entrevista semi-estruturada, a partir de algumas 

questões para aplicação no campo. A entrevista semi-estruturada é um instrumento 

que objetiva não enquadrar pesquisador e sujeito num rol de pergunta e respostas 

fechadas, mas dá direção à entrevista com liberdade para as respostas do 

entrevistado, bem como novas indagações não previstas (GROPPO; MARTINS, 

2007). 

A pesquisa foi desenvolvida em um colégio estadual do municipio de 

Londrina. A escola encontra-se em um bairro periférico da cidade. Funciona nos três 

períodos, matutino, vespertino e noturno, sendo que no período da manhã atende 

oitavo e nono ano e ensino médio, período da tarde, ensino fundamental e a noite 

ensino médio. É composta por 1.070 alunos, 22 funcionários adiministrativos e 

serviços gerais, 70 docentes, 03 pedagogos, 02 diretores e 02 vice-diretores.  

A escolha da instituição ocorreu devido a um questionário aplicado 

durante o projeto de gestão “Gestão administrativa: planejamento educacional em 

questão” que teve início no ano de 2011 e término no ano de 2013, e do impacto 

positivo das ações provenientes do planejamento coletivo que se pauta no ideal 

democrático desejado, expresso na fala dos entrevistados, naquele momento de 

interação. 

Além da entrevista semi-estruturada, foram utilizados também 

referênciais teóricos, a fim de trazer concepções de alguns autores que possuem 

grande excelência no trato do tema em questão, para nortear e dar sustentação 

teórica a pesquisa desenvolvida. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A opção pela escolha da instituição para a aplicação da entrevista 

ocorreu pelo fato desta, apresentar uma experiência significativa que expressa 

alcance de maturidade do trabalho coletivo, o qual é resultado de esforço de 

profissionais para envolver a comunidade no processo escolar. 

Ao aplicar a entrevista semi-estruturada com a pedagoga e o vice-

diretor do periodo vespertino da escola, foi possível perceber, através do relato por 

eles apresentado, a possibilidade, que se aproxima do ideal democrático desejado. 

As análises bibliográficas possibilitaram um maior aprofundamento 

teórico em relação a democracia, as vantagens do trabalho democrático, as muitas 

dificuldades a qual os educadores e toda a equipe escolar se deparam ao 

trabalharem de acordo com este modelo, uma vez que o mesmo não é de grande 

apreço por todas as classes sociais, visto que, os governos que aqui encontram-se 

firmados na sociedade atual, possuem interesses pessoais o que colabora para que 

as camadas populares não possuam a devida instrução educacional.  

As relações de poder envolvidas e presentes no decorrer da história, 

mostram o quão injusto, cruel e exploratório o sistema tem sido com as pessoas 

inferiores economicamente, causando assim uma sociedade excludente e seletista, 

esquecendo-se que cada ser humano é parte colaboradora de todo o processo 

social, o que o faz tão homem quanto muitos outros que dizem-se superiores em 

saberes, riquezas e culturas. 

Tal acontecimento firma o que já existia desde os prímordios, como 

já citado nos capítulos anteriores, o qual Santos (1996) aborda ao mostrar as formas 

das divisões na sociedade ateninense e que pressupõe-se que perdure até os dias 

atuais, porém mascarada (CHAUI,2011). Essas divisões mostram o exercício do 

poder de uma classe minoritária, a qual também interfere diretamente nas 

instituições escolares, uma vez que a mesma é responsável pela formação em 

massa dos sujeitos. 

  A entrevista semi-estruturada, teve como foco o diálogo a respeito 

do processo democrático, sendo elaboradas algumas questões a respeito da 

participação, compreensão acerca da democracia e a importância do processo 

democrático para a instituição, e os favorecimentos para a instituição ao  trabalhar 

desta forma. 
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 A entrevista, permitiu apresentar alguns resultados favoráveis em 

relação a escola que trabalha de forma democrática, considerando a realidade e a 

vontade dos sujeitos que ali se encontram, em prol de melhorias para a comunidade 

que dela faz parte e a qual deve ser o foco da instituição, conforme citado por Veiga 

e encontrado na fala da pedagoga ao afirmar a importância da participação da 

comunidade no processo escolar.  

No entanto, para que que o processo flua de forma organizada e 

estruturada é necessário que haja conhecimento frente ao modelo que será 

desenvolvido no decorrer deste trajeto por parte de todos os interessados, devendo 

ser considerado os orgãos representativos, os quais, de acordo com a pedagoga e o 

vice-diretor foram fundamentais até mesmo para a mobilização da comunidade em 

geral, a qual ocorreu por meio do convite, a divulgação e incentivando a participação 

(vice-diretor) e trabalhando com os orgão representativos dessa comunidade, que é 

o conselho escolar e a APMF (pedagoga).  

A escola também trabalhou com os alunos a questão da 

participação, que conforme relata o vice-diretor, o responsável foi o professor 

Antonio Carlos, que é o outro pedagogo da manhã, ele que fez toda a mobilização 

na escola, nos três períodos, da importância dos alunos terem representantes, pra 

atuar junto a direção da escola. Ele fez mini-palestras, e depois alguns alunos se 

candidataram. Ele orientou, fez um manual do representante de turma... “tá, você 

quer ser do grêmio, mas o que é isso? Até onde você vai poder agir né? Então 

assim, a gente trabalhou com a autonomia do aluno, mas ele sabendo qual é a 

participação que ele pode ter na escola. Não adianta o aluno dizer na eleição do 

grêmio: “a, eu vou fazer piscina na escola”.  Não, nós não podemos mexer na 

estrutura da escola, né. Então assim, foi trabalhada a conscientização (vice diretor). 

(sic) 

Com todos os olhares presentes para que todo começo de ano, a partir dessa 

gestão né, desse governo, nós fazemos o nosso plano de ação. A gente olha a 

escola, o ano passado, o que a gente planejou, o que deu certo e o que não deu 

certo. E ai então, a gente faz uma reunião com os professores, os funcionários, o 

grêmio estudantil que no ano passado nós conseguimos eleger o representante dos 

alunos que tava faltando. Na nossa visão de democracia o aluno tem que ter voz né. 

Então no ano passado a gente escolheu o grêmio. Então, nós sentamos 

primeiramente com os alunos e funcionários, pra ver o que a gente tinha planejado 
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ano passado, o que a gente conseguiu desenvolver e o que precisava melhorar. 

Num segundo momento, a gente ainda está sentando, nós ainda estamos na 

primeira semana de aula, então nós ainda estamos sentando com os alunos do 

grêmio e com a APMF e o conselho escolar, pra analisar o mesmo planejamento, e 

ai eles fazem a contribuição deles. As reuniões elas se dão pela necessidade, nossa 

e da comunidade. Entendeu. Não é só diretor que marca reunião. As vezes os pais 

dizem : “ olha, a gente precisa sentar pra conversar sobre esse problema”. A escola 

da abertura para os pais participarem efetivamente (Pedagoga).(sic) 

 A compreensão por parte dos sujeitos de seu papel neste processo 

democrático é de crucial importância, uma vez que este, deve ser concretizado por 

meio do documento o qual regerá  as funcionalidade da instituição, ou seja, o PPP 

(SEVERINO, 1998) e as necessidades da comunidade devem estar contidas neste 

projeto para que seja priorizado tais necessidades e não reproduzido um modelo 

capitalista, burguês e elitizado totalmente descompassado da realidade social. 

A participação permite a quebra do paradigma instaurado na 

atualidade a defesa de interesses particulares, possibilitando de fato o exercício da 

cidadania  e permitindo que a a escola perceba problema que não conseguiria 

enxergar se não houvesse a participação em conjunto da comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Faz-se necessário que os anseios do povo estejam acima de 

qualquer vontade particular e que suas necessidades determinem o andamento 

social, que deixem de ser marionetes, comecem a pensar por si próprios e tenham 

acesso a sua produção de forma não alienada, mas participativa de maneira que o 

poder esteja na comunidade, no povo. 

A democracia está intimamente ligada à conquista da cidadania e ao 

sentido do espaço público. Conceitos que permeiam a materialização de um direito 

constitucional fundante – educação. O espaço público democrático real é instituído 

por homens que pelo acesso ao conhecimento, portanto instrumentalizados, 

participam conscientes do seu papel na sociedade, exercem sua cidadania de 

maneira realmente participativa frente ao desenvolvimento do Estado. 

O papel social da educação como direito fundante, previsto no 

marco regulatório de nossa sociedade, é marcada por um processo histórico de 

dominação e manipulação social carecendo de aprofundamento quanto aos 

conceitos de alienação e de democracia que Chauí faz referência, não se limitando à 

mera aplicação de estratégias, mas ao sentido social de liberdade humana.  

A conquista de um ideal democrático, de base social, requer discutir 

o paradoxo liberdade versus igualdade numa íntima relação com conceitos de 

alienação e poder. 

É preciso que os indivíduos componentes de uma grande maioria 

social e os atores das instituições comessem a compreender a importância de 

desenvolver uma gestão democrática de fato, para construir desta maneira sua 

própria identidade, e de acordo com a realidade a qual se encontra e não uma 

realidade que lhe é imposta, pensando em que tipo de sociedade pretende-se 

formar, abrindo espaço para a democracia e autonomia efetiva, entendendo a 

importância de ambas. 

No entanto, é necessário que os membros que fazem parte da 

gestão escolar entendam a importância de instituir o novo (projetos, métodos, 

debates em espaços públicos, entre outros), através da reflexão, atitude e 

compromisso diante da tarefa a qual lhe foi designada de forma que seja uma 

conquista alcançada aos poucos através da interação social, ou seja, permitindo a 
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participação da sociedade e fazendo com que a mesma entenda sua importância 

para a elaboração e desenvolvimento do PPP.  

Por meio de um projeto bem elaborado por esse modelo, a escola 

possibilitará que não só seus educandos, mas também os educadores reflitam sua 

prática docente, podendo contribuir, a partir das condições necessárias, para que se 

tenha uma aprendizagem de qualidade e da melhor maneira possível. 

Portanto, a escola que trabalha de forma democrática, compreende 

necessidade da participação efetiva da comunidade e considera os sujeitos como 

seres capazes de desenvolverem olhares críticos-reflexivos, capazes de 

problematizar e refletir acerca da realidade em que se encontram, sabendo seu 

papel como cidadão e entendendo que faz parte dessa construção histórica, ou seja, 

culturalmente, economicamente, politicamente, devendo ter acesso ao que é seu por 

direito, aos bens historicamente produzidos. 
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