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RESUMO 
A gestão democrática na escola pública brasileira surge com a Constituição Federal de 1988, 
através das demandas por uma escola participativa, que é fruto de uma concepção de Estado 
Moderno. Nesse sentido, esse trabalho é um desafio na tentativa de compreender o 
pensamento de autores clássicos, na análise de fenômenos atuais, destaca-se o PDE-Escola, 
como objeto constitutivo da análise, visando identificar na política pública de gestão, a 
presença ou a ausência de conceitos como autocontrole e coerção, trabalhados por Norbert 
Elias e, escola e consenso trabalhados por Antonio Gramsci, trazendo a escola contemporânea 
como elemento central da discussão. A abordagem metodológica configura-se como pesquisa 
qualitativa documental e bibliográfica. O trabalho concebeu uma reflexão sobre a educação 
contemporânea. 

Palavras - chave: Gestão democrática; escola pública; PDE - Escola. 

 

ABSTRACT 
Democratic management in Brazilian public school arises with the Federal Constitution of 
1988 through demands a participatory school, which is a Modern State. Accordingly, this 
work is a challenge in trying to understand the thinking of classical authors, current analysis 
of phenomena, the PDE-School, as constitutive of analysis object to identify management in 
public policy, the presence or absence of concepts like self-control and coercion, worked by 
Norbert Elias and consensus, school and worked by Antonio Gramsci, bringing contemporary 
school as central element of the discussion. The methodological approach appears as a 
qualitative research documentary and bibliographic research. The work conceived a reflection 
on contemporary education. 

Keywords: Democratic management; public school; PDE- School. 
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1- INTRODUÇÃO 

O presente estudo reflete sobre alguns conceitos trabalhados nos escritos de Norbert 

Elias1 no contexto de sua obra sobre o processo civilizador e Antônio Gramsci2, nos seus 

escrito sobre a organização da cultura, fazendo uma relação necessária a compreensão do 

objeto de estudo, tecido a partir das inquietações presentes no universo da pesquisa sobre o 

Plano de desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), a partir da proposta da disciplina 

Historiografia I3. 

O trabalho configurou-se através das leituras propostas sobre os autores mencionados 

ao longo das aulas, que mesmo não sendo um tempo ideal para compreensão mais densa das 

idéias trabalhadas nessas obras, possibilitou iniciar um estudo de algumas categorias básicas, 

discutidas a luz dessas obras, que posteriormente poderá suscitar novas construções. 

A gestão democrática nas escolas públicas do país ainda continua sendo um desafio, 

por tratar-se de uma concepção hegemônica no campo da administração escolar, permeada 

por aspectos e concepções que impactam a sociedade em seus múltiplos espaços. O que torna 

necessária a reflexão sobre a dinâmica presente na escola pública estadual, na busca por 

extrair dessas interações sociais aspectos materiais e instrumentais, que possibilitem a 

textualização e o entendimento desse modelo social que é a gestão democrática, a partir de 

uma interpretação histórica dos instrumentos gestados pelos órgãos diretivos para conduzir a 

escola a esse “novo” momento de um projeto “social democrático” centralizado em uma 

administração eficiente e eficaz.. 

O conjunto de normas, decretos, regulamentos, pareceres, portarias, entre outros 

instrumentos de legitimação das ações governamentais, estão cada vez mais presentes na 

deliberação das questões administrativa, pedagógica, financeira e relacional das escolas, o que 

configura um controle gerencial burocrático minucioso das questões educacionais em todo 

país por meio de programas e projetos educacionais fundados numa lógica internacional, 

como revela Leitão (2010, p. 80): 

Responder a estas questões tornou necessário considerar a inserção do Brasil 
no cenário da economia globalizada e, consequentemente, destacar os 
aspectos presentes nos programas e projetos definidos nas políticas públicas, 
que influenciaram o desenvolvimento da educação no período, no qual se 
entende que, numa era de globalização e de internacionalização, esses 
projetos nacionais não podem ser compreendidos fora de sua dinâmica 
internacional. 
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Desse modo, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a influência das categorias 

pontuadas anteriormente, na política educacional brasileira, considerando o modelo de gestão 

educacional, configurada no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) n.º9394/96, no seu Art.3.º, inciso VIII, como uma gestão democrática. E que 

atualmente vem sendo atrelada aos planos e programas do governo federal, através do 

financiamento do Banco Mundial, que desenvolve uma “[...] visão hegemonicamente 

homogênea, sem revelar os aspectos diversos inerentes a cada etnia [...]”, de acordo com o 

raciocínio de Leitão (2010, p. 102). 

Nessa perspectiva nasce o desafio de desenvolver o pensamento de Gramsci e Elias, 

de forma autônoma, fornecendo elementos essenciais a compreensão histórico crítica no 

âmbito da responsabilidade investigativa, que é também um compromisso com a liberdade de 

pensamento, indispensável à formação das novas gerações. A partir das categorias destacadas 

da obra desses dois autores, objetiva-se suscitar reflexões sobre o referencial teórico que eles 

construíram, a fim de fundamentar a discussão atual sobre a escola e seus determinantes 

sociais, culturais, políticos e econômicos. 

A metodologia adotada fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, por intermédio 

da qual esse trabalho foi sendo construído, a partir de pesquisa bibliografia e documental, 

elaboradas com base em fontes existentes sobre a temática em discussão, bem como, 

buscando a aproximação de princípios teóricos básicos entre esses dois autores, entendendo 

que o conceito de “coerção” trabalhado por Elias (1993), também é discutido na obra de 

Gramsci (1989, 2002), nessa perspectiva há uma proximidade entre os escritos dos dois 

autores, que fortalece a escolha por trabalhar com esses intelectuais.  

Destaca-se também o conceito de autocontrole em Elias que está ligado a questão do 

Estado, como elemento de uma intervenção planejada nas estruturas sociais. Nesse sentido, 

faz-se uso da escrita de Veiga para pensar a escola com base em Elias, tendo em vista o autor 

não ter publicado nenhum texto específico sobre a educação. 

A partir dessas observações não se buscou analisar amplamente as obras ou o 

pensamento de Gramsci e Norbert Elias, tendo em vista a densidade dos estudos trazidos por 

esses autores. O trabalho Pretende apenas situar essas quatro categorias no contexto em 

discussão, podendo até fazer uso de outros elementos necessários, mas apenas em nível de 

esclarecimento. Tendo em vista a importância da leitura criteriosa dos textos que compõem o 

corpus desse trabalho. 
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O primeiro aspecto a ser destacado é a categoria escola e consenso, em Gramsci, 

situando o pensamento do autor e suas implicações na política pública para a gestão 

democrática. Tendo em vista a importância desse referencial, entende-se ser extremamente 

indispensável continuar a difundir o pensamento desse militante italiano, que tem na escola 

uma referência de formação educativa direta, elemento também necessário à superação das 

classes sociais. 

O segundo ponto a ser desenvolvido são os sentidos da gestão democrática como 

“novo” projeto para a escola, e o princípio de autocontrole e coerção discutidos na obra de 

Norbert Elias, fazendo um diálogo com a gestão democrática pensada para atender as 

demandas da sociedade brasileira e dos organismos internacionais, tendo em vista os baixos-

índices de aprendizagem apresentados pelo Estado Brasileiro. 

E finalizamos pontuando a importância dessa reflexão ao entendimento da escola, como 

elemento de uma política pública de gestão democrática implantada em todas as unidades 

públicas de ensino do país e sua adequação ao projeto do capital, ou a construção de uma 

concepção de superação necessária a esse elemento problematizador. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Algumas ações do Ministério da Educação (MEC) implantadas no país a partir da 

década de 1990 através da reforma educacional desenvolvida no Brasil e em toda a América 

Latina são baseadas numa concepção neoliberal que instala no universo escolar uma lógica 

mercadológica da educação, forjadas a partir de um novo projeto de sociedade, para atender 

ao imperativo capitalista de organização social, segundo os estudos de alguns autores como 

(KRAWCZYK, 2000; SALES, 2004; NEVES, 2005; DOURADO, 2007; HYPÓLITO, 2008). 

Nesse contexto de reordenação do capital, temos no ano de 2007 o lançamento do 

“Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação” que agrega diversas ações, no sentido 

de envolver todas as modalidades e níveis de ensino, trazendo em seu bojo o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que se materializa no cotidiano escolar através do 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola), como uma das ações que incide 

diretamente sobre a educação básica e se propõe a fortalecer a autonomia da gestão escolar, 

formulação que redesenha uma nova roupagem ao PDE-Escola, tendo em vista sua inserção 

tímida na década de 90 e sua nova ordenação na política educacional recente. 
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Ainda na década de 90, o PDE-Escola começou a ser implantado em algumas 

unidades escolares do ensino fundamental. Entretanto, atualmente o plano passa por um 

processo de expansão e reordenação, como ação inserida no Plano de Desenvolvimento da 

Educação, mas que visa atender a todos os municípios e escolas do nordeste, tendo como 

princípio fundante o planejamento estratégico das ações e eficácia da gestão, como considera 

Leitão em sua reflexão: 

A criação do Fundescola ocorreu como programa de intervenção focado no 
quadro de extrema ineficiência e ineficácia constatada na educação pública 
dos estados e municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
consideradas subdesenvolvidas. Daí que, apesar de ter sido pensado e 
elaborado pelos experts do MEC, a sua execução dá-se em parceria com os 
estados e municípios dessas regiões, que receberam uma atenção direcionada 
a reverter a situação caótica de seus sistemas públicos de ensino. (2010, 
p.99). 

Nesse contexto o Plano de Desenvolvimento da Escola tem sido objeto de análise de 

vários estudiosos desta temática (XAVIER, 1999; SOBRINHO, 2001; NÓBREGA, 2005; 

TOMMASI, 2003; QUEIROZ, 2007; LEITÃO, 2010.), mas falando especificamente de 

Alagoas, ainda não há estudos mais sólidos desse programa. Portanto, a pesquisa objetiva 

iniciar esse processo de discussão e análise mais próxima da escola, por compreender que 

esses sujeitos precisam ser ouvidos e sentidos, tendo em vista considerar os saberes da 

experiência como elementos valiosos, objetivando avaliar de que forma esse planejamento 

gerencial está sendo recebido e concebido pela comunidade escolar. 

Considerando essa realidade, é preciso entender como essa “nova” dinâmica de 

gestão educacional fortalece a gestão democrática, e como o PDE-Escola foi estruturado para 

atender as escolas da educação básica que se apresentam de forma tão particular, através de 

seus índices e de sua dinâmica. Entretanto o PDE-Escola assume um pensamento hegemônico 

de gestão estratégica e eficiente, ou seja, imprime à gestão escolar a responsabilidade de 

melhorar a qualidade de ensino, através de um planejamento estratégico. 

Segundo este raciocínio de gestão, propaga-se uma estrutura gerencial que imprime à 

escola a responsabilidade maior de superar seus índices negativos. Porém, segundo Alguns 

escritos do marxista italiano, Antônio Gramsci sobre a escola, é possível entender que esta é 

uma questão extremamente complexa, que só poderá ser compreendida mediante uma análise 

profunda sobre a correlação de forças existentes no contexto histórico dessa organização 

social. 
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Para tanto se faz necessária uma análise histórica dessa realidade, garantindo maior 

clareza na compreensão desse instrumento, que almeja tornar a escola pública mais efetiva e 

eficiente no controle de gastos e desenvolvimento das atividades educacionais, reflexão que 

não pode está desligada do passado, mas precisa ser concebida como condição necessária ao 

processo de construção social, por meio de uma consciência histórica gerada no tempo e no 

espaço, assumindo assim uma identidade coletiva. Entendendo que a reflexão sobre 

documentos e fontes bibliográficas, não pode esta dissociada de uma abordagem histórica, 

através da reflexão critica obre os elementos presentes no entrelaçamento da conjuntura. 

Ao focarmos o olhar sob o PDE-Escola, vemos que ele traz uma metodologia de 

trabalho que se propõe auxiliar as escolas no fortalecimento da gestão, concentrando suas 

ações e recursos em pontos considerados frágeis na organização escolar, tendo como campo 

de abrangência os seguintes princípios: eficácia, eficiência, efetividade, planejamento 

estratégico, participação democrática e autonomia, e de acordo com Leitão: 

[...] Neste sentido, a reforma empreendida no domínio da educação, 
considerada um sucesso e entendida como tal pelos organismos 
internacionais, privilegiou a implantação de um novo modelo de organização 
e gestão do sistema educacional e da escola, por meio da descentralização, 
da democratização, da autonomia escolar e do fortalecimento da gestão 
como foco no Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. [...]. (2010, P. 
133). 

Desta forma é possível perceber que uma das finalidades desse Plano é controlar as 

ações planejadas e executadas no contexto das escolas públicas, principalmente aquelas que 

precisam de financiamento, as quais deverão priorizar a racionalização de recursos e serviços 

calcados numa ótica mercadológica, a princípio.  

Ressaltamos que, a preocupação dessa análise é a necessidade de situar o contexto 

social em que foi formulada essa política pública da gestão democrática, através da 

implantação do PDE-Escola e sua concepção, à luz dos estudos desses dois autores clássicos 

aqui pontuados. Entendendo que não é possível esgotar essa análise, mas apenas considerar 

elementos necessários ao escopo da pesquisa que é a escola pública do século XXI. Por isto é 

que essa análise terá continuidade em outro parágrafo da pesquisa em desenvolvimento no 

PPGE/UFAL4. 
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2- DIÁLOGO SOBRE O PENSAMENTO DE GRAMSCI  ACERCA DA ESCOLA E DO CONSENSO  

O italiano marxista Antônio Gramsci, no conjunto de sua obra fornece um projeto de 

sociedade calcado na vida social e política e como dizia ele após sua prisão, estava 

escrevendo um trabalho “para sempre”, mesmo diante das impossibilidades vividas no cárcere 

como: privação, censura, enfermidade e ausência de elementos indispensáveis ao 

desenvolvimento de seu trabalho, ele destinou seus escritos a uma sociedade que ele não 

premeditou ou previu, essa ausência de um saber pré-concebido é percebido nos escritos 

daqueles que foram responsáveis pela organização de seu trabalho, após sua morte, o que 

também exigiu de seus organizadores um esforço primordial na ordenação dos cadernos, por 

terem sido escritos de forma inacabada e sem um critério organizador definido, como destaca 

Vieira (2005, p.67) e Gramsci (2004, p.7). 

A partir de sua concepção sobre o Estado moderno, Gramsci pontua dois tipos de 

sociedade: a civil, “constituída pelo conjunto das organizações responsáveis pela difusão das 

ideologias, incluindo escolas, igrejas, partidos, sindicatos, organizações profissionais, 

organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa)”; 

e a sociedade política, composta pelo “conjunto dos mecanismos através do qual a classe 

dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica com os 

aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva e policial-militar”, entendimento 

apresentado por Coutinho (1992, p. 76). 

Esses dois tipos de sociedade são regidos por uma relação de poder, que constitui a 

estrutura do Estado com uma função educativa, que gira em torno da adequação da sociedade 

ao projeto hegemônico concebido pela classe dirigente, nessa perspectiva a escola também 

terá, juntamente com outros organismos sociais, o objetivo principal de educar para o 

consenso, que sugere uma ideia de evolução civilizatória, sendo constituída como elemento 

fundamental da sociedade política e sociedade civil não podendo assim ser entendidas como 

instâncias separadas visto que ambas atuam para o exercício do poder por meio da coerção e 

do consenso. Ou seja, há uma reciprocidade necessária entre a estrutura e superestrutura, 

através do “reflexo do conjunto das relações sociais de produção”. (Gramsci, 2004, p. 250). 

Essas características próprias do Estado concretizam o que Gramsci denomina exercício da 

hegemonia. 
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A compreensão dessas relações evidenciadas por Gramsci, é primordial para 

entender a lógica circunscrita na elaboração dos programas gestados à luz dos organismos 

internacionais5 que financiam as ações educacionais, por meio de planos e programas 

indispensáveis a obtenção de resultados, como uma das exigências presente nos acordos feitos 

pelas agências de financiamento, para que os países periféricos continuem inseridos nos 

programas concebidos por esses organismos. Através do Plano de Meta Compromisso Todos 

pela Educação, que traz em sua base 41 ações6, envolvendo diversos eixos que permeiam 

desde a Educação Básica ao Ensino Superior, o Brasil encaixa-se amplamente nessa lógica 

internacional. 

Nessa perspectiva o Brasil objetiva se inserir nesse projeto internacional de países 

com maior desenvolvimento educacional. Nesse sentido, todas essas ações implicam na 

elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que em 2022 deverá 

atingir a média de 6,0 índice obtido pelos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e que ficarão entre os vinte com maior 

desenvolvimento educacional do mundo.  

No contexto da formação do Estado, a escola, como uma das instituições da sociedade 

civil, insere-se no debate mais amplo que é o da constituição das relações econômicas e 

políticas modernas, carregando sobre si o compromisso de difundir e adotar a lógica de 

mercado que impera nas sociedades atuais, através de metas e competências, podendo 

constituir-se em um organismo para manutenção da ordem vigente ou proposição de uma 

nova cultura das massas inseridas nesse universo balizado pelo poder do capital ou não.  

Nesse sentido, os estudos de Gramsci clarificam a aproximação com o objeto de 

estudo, à medida que o autor tece o conceito de escola, e possibilita compreender a 

redefinição do Estado a partir de uma nova ordem social, e que nesse momento histórico 

poderá trazer esclarecimentos sobre a estrutura do PDE-escola. Ilustremos esse entendimento 

com a reflexão de Neves (2005, p. 25): 

Nas sociedades ocidentais, o Estado se amplia, adquirindo uma nova 
materialidade: complexificação da burocracia civil e militar da aparelhagem 
estatal ou do Estado em sentido estrito e crescente expansão qualitativa e 
quantitativa dos aparelhos privados de hegemonia da sociedade civil. O 
Estado redefine, ainda, suas funções, acrescentando às tarefas de comando, 
governo e domínio a função de direção cultural e política das classes 
dominadas (hegemonia civil), por meio da adesão espontânea (consenso), 
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passiva e indireta e/ou ativa e direta ao projeto de sociabilidade da classe 
dominante e dirigente. 

Gramsci através de sua obra traz reflexões sobre a necessidade de pensar em um 

Estado que carregam em si diferentes tipos de escolas, para atender aos apelos de um 

pensamento classificatório, que divide a sociedade em classes. Tendo o Estado à função de 

manter essas classes funcionando harmonicamente e garantindo a perpetuação de uma classe 

hegemônica, que é responsável por conduzir o projeto social. A respeito dessa divisão de 

saberes Gramsci observa que:  

[...] Mas a tendência democrática, intrinsecamente, não pode conssistir 
apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada 
“cidadão” possa se tornar “governante” e que a sociedade o coloque, ainda 
que “abstratamente”, nas condições gerais de poder fazê-lo: a democracia 
política tende a fazer coincidir governantes e governados [...]. (1989, p.137). 

Por tudo que foi exposto acima, podemos pensar que o papel do Estado democrático 

não será apenas cumprir as normas definidas por um grupo de indivíduos estabelecidos de 

forma estratégica para estruturar as ações da gestão pública de maneira consensual. Embora 

esse contrato moderno permeie a maior parte das relações sociais, entendemos que o princípio 

democrático preconizado pela LDBEN 9.394/96, envolve a escola em seu sentido amplo. 

Tendo a escola como uma importante instituição da sociedade civil, Gramsci propõe 

uma escola unitária e desinteressada, permeada por estratégias didáticas e organizativas do 

processo educativo. O militante italiano, através de um texto jornalístico publicado antes de 

sua prisão, afirma o seguinte sobre a experiência de escola unitária:  

[...] os ânimos não podem aderir e a escola não pode se realizar como uma 
série de atos educativos vividos e sentidos em comum. Talvez estivéssemos 
céticos pela experiência das escolas burguesas, a tediosa experiência dos 
alunos e a dura experiência dos professores: o ambiente frio, opaco a 
qualquer luz, resistente a todo e qualquer esforço de unificação ideal, os 
jovens reunidos naquelas salas não pelo desejo de se tornarem melhores e de 
compreender, mas pelo objetivo, talvez não expresso mas claro e comum a 
todos, de se destacarem, de conquistar um ´título`, de expor a própria 
vaidade e a própria preguiça, de hoje se enganarem a si mesmos e amanhã 
aos outros. (Gramsci, 1919-1920). 

Nesse trecho é perceptível a sensibilidade do autor pela formação intelectual das 

classes populares. No entanto, se tentarmos uma aproximação com o modelo de escola que 

temos atualmente, na qual há uma efevercência na busca por resultados, ou seja, uma escola 

interessada em atender um modelo hegemônico de sociedade, centrada numa lógica 
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mercadológica, que proporciona uma necessária produtividade ao sistema educacional. Neste 

sentido, é visível que não só o tempo cronológico as separa, mas, sobretudo a função atual 

dessas unidades escolares, que diferem substancialmente daquela pensada por Gramsci (1989, 

p.21), na sua construção por uma democracia da sociedade, através da qual o autor destaca a 

importância de uma escola unitária. 

[...] A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que 
hoje estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, 
que seja completamente transformado o orçamento da educação nacional, 
ampliando-o de um modo imprevisto e tornando-o mais complexo: a inteira 
função de educação e formação das novas gerações torna-se, ao invés de 
privada, pública, pois somente assim pode ela envolver todas as gerações, 
sem divisões de grupos ou castas. 

Nesse contexto a escola pública, regida por uma gestão democrática moderna, 

aproxima-se de uma democracia liberal baseada no princípio da igualdade representativa, 

tendo no consenso seu principal elemento de organização dos grupos sociais, onde poucos 

estão plenamente envolvidos na participação social, apesar da propagação dos instrumentos 

democráticos como: os conselhos escolares e a eleição direta para diretores. Esses elementos 

denotam uma participação restrita da maior parte da comunidade escolar, e evidencia que esta 

não foi partícipe na construção dos critérios “democráticos” que permeiam as novas práticas 

presentes na escola pública atual.  

3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO UM NOVO PROJETO DA ESCOLA: OS SENTIDOS DE 

AUTOCONTROLE E COERÇÃO EM ELIAS. 

No contexto da gestão democrática, é necessário pontuar a importância de 

compreender como essa organização social é também concebida pelos grupos inseridos nessa 

dinâmica. Que não pode ser vista apenas como algo estritamente planejado e, limitado ao 

aspecto burocrático e instrumental. A inovação atual propagada pelo fortalecimento da gestão 

escolar, evidencia que ela tem objetivos a serem alcançados no contexto em que está sendo 

gerida, apesar de não ser algo pensado mecanicamente, como evidencia Leitão (2010, p. 143): 

De fato, esquece-se propositadamente o lugar histórico social em que as 
práticas escolares são tecidas, em que se estabelece uma relação intrínseca e 
permanente com as condições políticas, econômicas, ideológicas, sociais e 
culturais no tempo e no espaço demarcado historicamente. 

A partir desse entendimento, pontua-se que há uma cultura silenciada no contexto 

histórico desses sujeitos que precisam ser reconhecidos em seus saberes, contribuindo para o 
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entendimento dos sentidos presentes na construção histórica da sociedade. Assim, as 

categorias de autocontrole e coerção na obra de Elias, poderá auxiliar no entendimento da 

gestão escolar, por representarem conceitos capazes de fornecer sentidos no que se refere à 

análise dessa reforma educacional que é a gestão democrática.  

Nesse contexto a escola pode ser apresentada como um modelo de referência 

civilizatória capaz de propagar na sociedade um controle na elaboração de projetos e 

programas que respondam aos anseios por uma institucionalidade da escola, de acordo com os 

escritos de Veiga (2005, p.159). Nesse entendimento a escola atual, continua se propondo a 

fortalecer uma institucionalização burocrática, que atende a uma premissa estatal. 

Quando escreveu “A sociedade de corte”, de acordo com Veiga (2005, p.140) Elias 

vivia um contexto “[...] teórico associado ao desenvolvimento urbano, à industrialização, a 

tensões entre trabalhadores e patrões, à presença de um pluralismo de idéias político-

partidária e especialmente a ascensão de Hitler ao poder [...]”. Esses processos históricos 

instigaram Elias, a propor uma compreensão investigativa sobre a sociedade de corte, que era 

resultante de um processo evolutivo no campo das relações humanas. 

Nesse sentido, a obra de Elias faz perceber que toda categoria só existe 

historicamente, por isso, não há uma intenção em provocar um anacronismo histórico, mas 

tecer um estudo baseado em construções históricas dinâmicas e constitutivas dos processos de 

construção humana. A partir dessa compreensão sobre a obra “O processo civilizador” é que 

nos aproximamos de Elias para entender a existência de uma rede de interdependência entre 

as várias formações sociais, um indivíduo não existe de forma isolada, mas ele é resultado de 

construções coletivas, onde o autor considera que: 

[...] correspondendo a tudo isso, surgiram a necessidade de sincronização da 
conduta humana em territórios mais amplos e a de um espírito de previsão 
no tocante a cadeias mais longas de ações como jamais haviam existido. 
Ocorreu ainda o fortalecimento do autocontrole e a permanência das 
compulsões – a inibição de paixões e o controle de pulsões – impostos pela 
vida no centro dessas redes. (ELIAS, 1993, p.205). 

Baseado nessas construções teóricas entende-se que o processo civilizador está 

instalado na história da humanidade de forma não intencional, e involuntária, através de uma 

teia imediatista que independe do esforço individual, porém, é regido por relações de conflitos 

e tensões, o que pode gerar uma estabilidade no poder, por meio de uma dependência 

funcional entre os membros de uma dada organização social, que é pré-estabelecida por 
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medidas deliberadas, sendo a coersão um elemento indispensável ao autocontrole desses 

indivíduos e manutenção da ordem vigente. 

O pacto social é um elemento indispensável ao consenso entre os indivíduos que 

pertencem a um mesmo grupo, em seu estudo sobre o autocontrole nas sociedades medievais 

Elias destaca vários instrumentos, regras e leis, responsáveis pelo controle de conduta e 

paixões, que vão se aperfeiçoado, evoluindo de instrumentos práticos para instrumentos 

intelectuais, acostumando as pessoas a uma subordinação treinada, até chegar ao autocontrole 

necessário à vida em sociedade. Nesse processo Elias enfatiza que: 

[...] Com base no desenvolvimento de instrumentos de medição do tempo, e 
de consciência do tempo – e também da moeda e de outros instrumentos de 
integração social –, é possível observar, com grande precisão, como avança a 
divisão de funções, e com ela o autocontrole imposto ao indivíduo. (1993, p. 
208). 

Dessa maneira, a iniciativa dos organismos internacionais em propor ao país a 

elaboração de Planos de suporte estratégico universalizado que contemplem uma grande 

quantidade de escolas em determinada região, supõe haver uma objetividade em provocar 

uma coerção social capaz de estabelecer um maior controle das ações desenvolvidas pelas 

unidades escolares do país. Embora não tenha provocado mudanças qualitativas amplas no 

processo de ensino-aprendizagem, ele atende a um princípio de desenvolvimento econômico e 

civilidade. 

Segundo essa ótica civilizatória apresentada por Elias, Veiga destaca que: 

Tais reflexões, sem dúvida, nos ajudam a pensar os problemas relativos à 
institucionalização da escola. Num primeiro momento, sabemos que esse 
procedimento foi universalizado porque colado à produção do imaginário de 
sociedade civilizada. Ou seja, estender a consciência de ser civilizado a toda 
a população demandou a produção de uma instituição, a escola elementar, 
como unidade de referência civilizatória configurada por padrões 
homogêneos de acesso ao saber racionalizado e formas de comportamento. 
(2005, p. 159) 

Com base nessas considerações de Veiga, concebe-se que há uma propagação desse 

elemento civilizador que rompe os muros da escola, através da conformação dos indivíduos, 

situado em um fortalecimento de classes ou nações, através do pacto de civilidade, onde se 

define como primordial a submissão destes a determinados acordos sociais, objetivando a 

convivência cordial e adequação aos modelos definidos pelos órgãos governamentais, como 

elemento necessário ao desenvolvimento econômico das nações.  
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Quando VEIGA (2005) faz um diálogo com o pensamento de Norbert Elias, 

destacando os conceitos trabalhados pelo autor, através de uma análise de sua construção 

histórica, é possível perceber que a categoria coerção esta bem presente desde o processo de 

feudalização, passando pela sociedade de corte, até a difusão do Estado, nesse contexto a 

coerção terá um efeito evolutivo. Quanto mais nos aproximamos dos tempos atuais, mais ela 

será eficiente. Como destaca a autora: 

Transformar uma nação turbulenta em povo pacífico; esse era o ideal a ser 
perseguido pelos monarcas. Tal concepção de civilização é tomada como um 
programa de reforma que iria culminar, no século XIX, com a auto-imagem 
dos países europeus em relação a outras sociedades, que lhes cabia civilizar 
(VEIGA, 2005, 151). 

As categorias de “autocontrole e coerção” trabalhadas em Norbert Elias, constituem 

referencial teórico no entendimento das concepções presentes na organização do PDE, como 

modelo de planejamento estratégico difundido por todo país de forma unificada, através de 

uma visão que fragmenta a autonomia da escola, deixando-a circunscrita no campo da tomada 

de decisões e não na capacidade de auto-governo da comunidade escolar. Portanto, diante 

dessas limitações, entende-se que há a indicação real de uma democracia relativa.  

Nesse sentido, esta discussão traz à tona questões sobre esse planejamento 

estratégico que está eivado por uma concepção mercadológica, como contraponto a um 

planejamento democrático que deve ser caracterizado por uma escola livre, onde todos 

possam participar da sua construção, através de uma concepção transformadora, já que a 

maior parte dos indivíduos, presentes no universo escolar, tem sua participação limitada pela 

não compreensão da lógica adotada, e que não atende as demandas percebidas e sentidas no 

cotidiano escolar. Como afirma Leitão (2010, p. 195): 

Contudo, mesmo com o discurso de “mudar a cara” da escola, pouco de fato 
se transformou, pois os problemas cruciais que assolam a sua realidade 
permanece – o descaso para com a questão salarial dos professores e a sua 
crescente desvalorização; minimização dos recursos financeiros para o 
desenvolvimento da proposta pedagógica; a precarização da infraestrutura 
dos prédios escolares. Enfim, toda uma gama de “ameaças e fraquezas” que 
não contam para os formuladores das políticas educacionais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar e refletir sobre essas construções históricas é um elemento de fundamental 

importância para o entendimento da organização escolar na atualidade, principalmente no 
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contexto das políticas públicas que traz consigo traços de uma civilidade imposta pelas 

agências de financiamento internacional, entendendo que perpassam por essa escola grande 

parte dos indivíduos envolvidos na organização social, cultural, econômica e histórica de um 

país. Todavia, a primazia dada à escola, não a sobrepõe como elemento único da construção 

social, porém, a considera indispensável ao entendimento desse processo histórico. 

Dessa forma a gestão democrática atual, no contexto da escola pública assume uma 

força potencial de adequação da sociedade ao projeto político e econômico pensado de forma 

hegemônica pelas grandes potencias mundiais financiadoras dos projetos educativos 

desenvolvidos nos países periféricos. A partir desse princípio desenvolve-se o controle e 

gerenciamento das ações e metas alcançadas gradativamente, adequando os indivíduos às 

exigências da produção capitalista e às condições sociais de uma época e de uma sociedade, 

ou seja, a gestão democrática está inserida em um projeto de sociedade que objetiva produzir 

uma escola interessada visando concretizar um projeto político, que considere a questão da 

formação do homem como indivíduo produtor de riqueza. 

Nesta breve reflexão, introduzimos no corpo textual do trabalho algumas categorias 

utilizadas por Antônio Gramsci e Norbert Elias, ressaltando alguns conceitos presentes nas 

elaborações desses autores, para significar o caminho percorrido, pelas políticas públicas 

direcionadas a escola desse século. Nesse sentido, através das reflexões delineadas por esses 

autores, entendemos também que há um encontro de idéias nos seus estudos e que propõe 

uma análise instigante de suas obras. 

Pensamos com Gramsci (2004, p.94), que somos ao mesmo tempo seres singulares e 

homens coletivos, conformes ao nosso tempo e lugar: “Somos conformistas de algum 

conformismo, somos sempre homens-massa ou homens-coletivos”. Desta forma é preciso 

destacar que: o que está posto historicamente não pode ser transformado, o que diferencia são 

as reflexões que fazemos a partir daquele objeto que estamos apreciando, no intuito de 

desbravar novos caminhos. Entendendo que não há uma visão única e/ou totalitária quando 

olhamos para algum fato, temos apenas um prisma de possibilidade, e certamente outros 

poderão ver essa realidade de uma forma totalmente diferente, o que configura não existir 

uma única verdade, mas verdades. 
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NOTAS 
                                                 
1 Sociólogo e historiador, pelo contexto abrangente de sua obra, através da qual elaborou um vasto estudo sobre 
o processo civilizador – ainda na década de 30 – a partir de uma relação entre a sociedade de corte e a 
sociogênese do Estado, trabalhando conceitos como: coerção, interdependência, equilíbrio de tensões, 
civilização, entre outros discutidos e significados por autores diversos. 
 
2 Intelectual italiano que viveu na década de 1920 foi militante do Partido Comunista Italiano, seu projeto de 
análise da sociedade objetivou compreender a filosofia da práxis, por meio de categorias teóricas como: 
hegemonia, intelectual, escola, consenso, intelectual orgânico, grupos subalternos, guerra de movimento, guerra 
de posição, Estado ampliado, bloco histórico, entre outros discutidos e significados por diversos autores. 
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