
Recebido em:
19/07/2017

Aprovado em:
21/07/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

EDUCAÇÃO/ESCOLA DEMOCRÁTICA: PROCESSO EM CONSTRUÇÃO

INALDA MARIA DOS SANTOS

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO

O presente texto tem como propósito uma reflexão teórica sobre o conceito de democracia/democratização da
educação e os significados assumidos no processo histórico vivenciado após o período de redemocratização do país.
Para isso, buscamos aprofundar a discussão sobre o processo de democratização na sociedade pós 1988 e seus
desdobramentos para as políticas educacionais. Neste contexto, é fundamental compreender as características e
formas de democratização do Estado e da sociedade, bem como o conhecimento dos mecanismos legais que
normatizam a existência e o funcionamento das práticas político-institucionais.

1. Introdução

O presente texto tem como propósito uma reflexão teórica sobre o conceito de democracia/democratização da
educação e os significados assumidos no processo histórico vivenciado após o período de redemocratização do país.
Para isso, buscamos aprofundar a discussão sobre o processo de democratização na sociedade pós 1988 e seus
desdobramentos para as políticas educacionais.

Diante do exposto, corroboramos com Lima & Mioto (2007, p. 44), quando reafirma a pesquisa bibliográfica “como um
procedimento metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em
temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras
pesquisas”.

Considerando a literatura disponível sobre democracia/democratização da educação/escola, para além do discurso
legal, de defesa da gestão democrática, urge perceber como se dá no cotidiano da escola, a construção/vivência da
democracia em um espaço público. Neste sentido, partimos do pressuposto de que é fundamental realizar o embate
entre teoria e prática, ou seja, os dispositivos legais que garantem mecanismos de participação e democracia no
cotidiano da escola e o que efetivamente constitui enquanto prática social democrática e/ou de construção de uma
escola de “cultura democrática”.

1. O processo de construção da democracia no contexto brasileiro: breves considerações

Nas medidas governamentais implementadas a partir de 1990, encontra-se a adoção de princípios como a
descentralização, autonomia, participação e gestão democrática que estiveram presentes nas formulações da política
educacional brasileira, e que orientaram as ações voltadas para a busca de um padrão de qualidade da escola
pública.
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O tema da descentralização, nesse contexto, encontrava-se ligado às novas formas de articulação entre o Estado e a
Sociedade, em que se salienta a necessidade da Reforma do Estado, que significava aprofundar a democratização,
acelerar o processo de descentralização e desconcentração e, sobretudo, ampliar e modificar suas formas de
relacionamento com a sociedade, definindo novos canais de participação. Essas intenções ficam claras no próprio
documento, quando finaliza:

São os Estados e municípios que efetivamente atuam no nível estratégico-gerencial
do sistema educacional, pois acompanham, avaliam, coordenam e integram o
planejamento e os resultados alcançados pela escola. Aqui reside o ponto mais
importante do sistema educacional, pois é exclusivamente na escola que os
resultados podem ser alcançados. A escola, portanto, sintetiza o nível
gerencial-operacional do sistema: a escola fundamental, a escola de ensino médio,
a instituição de ensino superior. É na escola que estão os problemas e é na escola
que está a solução (BRASIL, 1995, p.04).

De acordo com Silva Júnior (2004), há um discurso em defesa da transferência de deveres do Estado e dos direitos
sociais e subjetivos do cidadão para a sociedade civil, particularmente naquelas tarefas do âmbito da União. Ou seja,
há nesse movimento uma res significação da cidadania, que passa de um espaço de usuário do Estado, como no
fordismo, para de clientes da instituição que produz a política e a fundação de um novo pacto social baseado nos
novos paradigmas econômicos.

Em suas palavras: O papel político da municipalização da educação brasileira é,
pois, constituir-se em espaço social para a realização do novo pacto social a médio
e longo prazos, enquanto as políticas de seguridade, bem como de renda e trabalho,
atuam no imediato.

Essa estratégia se torna convincente para a população à medida que ela supõe ter no poder os representantes de
seus interesses. Nesses termos, a municipalização cumpre com competência aparente o que foi para ela pensado no
âmbito das reformas educacionais, isto é, a construção de uma sociabilidade em cujo centro se encontra o
“individualismo possessivo&8223; de Macpherson ou sua tradução brasileira: o cidadão produtivo, útil,

só e mudo, competindo e ao mesmo tempo, de forma mercantil, ajudando ao próximo&8223;, substituindo o Estado
quando participa de organizações não-governamentais (SILVA JÚNIOR, 2004, p.81-82).

As políticas sociais que visam a um controle social mais participativo por parte da sociedade civil passam a ser
delineadas no contexto da redemocratização do país e, portanto, constituem o panorama geral que convive com a
tradição histórico-política do Brasil, que ainda contém resquícios do exercício do poder paternalista.

Nessa perspectiva, o debate em torno dos fundamentos das políticas descentralizadas constitui, a partir da década de
1990, questão recorrente entre estudiosos da política educacional brasileira. Assim, tentar compreender a
complexidade que envolve o processo de centralização e descentralização implica em perceber que existem
controvérsias acerca da compreensão desses processos.
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É oportuno também fazer referência ao processo de descentralização das políticas públicas em curso. Os discursos
oficiais da política partem do princípio de que a participação da sociedade é um meio de se atingir a autonomia e a
democratização da educação.

Concordamos com Müller Neto (1991) por ser esse o modo como ele compreende a descentralização, na medida em
que a vincula com a autonomia da gestão. Entende-se por individualismo possessivo “um processo de formação do
ser singular, sua forma de ser para a sociedade e para o trabalho, que toma o mundo nas suas esferas natural e social
como dado, sem questionamento das contradições que produzem essa realidade por meio da prática social humana”
(SILVA JÚNIOR, 2004, p. 67).

De acordo com Silva (1996), a democratização relaciona-se com o rompimento dos padrões tradicionais de gestão,
que envolvem as relações de poder entre as instâncias administrativas federal, estadual e municipal e entre os atores
locais. Desse modo, é seu pressuposto tanto a descentralização do poder aos municípios quanto o estabelecimento
de novas relações entre o Estado e a sociedade, para que se efetive a participação da comunidade na gestão.
Entretanto, como a descentralização e a participação por si sós não levam à democratização (embora representem
faces de uma mesma moeda), é preciso que o poder local seja fortalecido, tanto no que se refere a uma maior
autonomia do nível municipal em relação às outras instâncias administrativas, quanto no que se refere à multiplicação
de canais de intervenção na ação estatal, de modo que se tenha a garantia da participação dos diversos atores
presentes na cena local (FISCHER, 1993).

Na realidade social em que vivemos hoje, onde a massa de excluídos vem aumentando significativamente, urge, como
afirma Genro (1996), um tipo peculiar de reforma do Estado, a qual possibilite novas formas de gestão pública que
considerem a incorporação desses sujeitos sociais e das suas demandas, através do estabelecimento de novas
relações entre o Estado e a sociedade, implicando a assunção de práticas descentralizadoras e, por conseguinte, de
formas de co-gestão. Nesse modo de entendimento, com o qual concordamos, é possível a criação de um novo
espaço público, que pode surgir por meio da democratização radical das decisões e, logo, pela devolução dessas
decisões para a comunidade, na forma de ações governamentais.

Perante tal quadro, destaca-se o papel dos municípios na construção de uma democracia social, o que implica
processos de descentralização que se articulem a um esquema de gestão social, onde o Estado, „próximo do
povo&8223; e de uma sociedade civil rica em iniciativas e projetos, torna o município particularmente relevante,
através de transformações político-administrativas, que possibilitem um papel ativo e inovador (MARSIGLIA, 1996).
Dessa ótica, a ideia de democracia não é restrita apenas ao plano do regime político, pois se vincula, também, à
conquista do direito de participação da sociedade na gestão pública. Sendo assim, ultrapassa a democracia
representativa e adquire o significado de uma real partilha de poder (DANIEL, 1994).

Assim sendo, compreende-se que, tendo por suposto a democratização substantiva das relações entre Estado e
sociedade, a descentralização constitui um dos meios que permite o alargamento do espaço público, de maneira que
haja o exercício dos direitos civis e políticos, por sua vez, como um caminho para o usufruto dos direitos sociais.

Neste cenário, as políticas sociais que visam a um controle social mais participativo por parte da sociedade civil
passam a ser delineadas no contexto da redemocratização do país e, portanto, constituem o panorama geral que
convive com a tradição histórico-política do Brasil, que ainda contém resquícios do exercício do poder paternalista.

Nessa perspectiva, o debate em torno dos fundamentos das políticas descentralizadas constitui, a partir da década de
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1990, questão recorrente entre estudiosos da política educacional brasileira. Assim, tentar compreender a
complexidade que envolve o processo de centralização e descentralização implica em perceber que existem
controvérsias acerca da compreensão desses processos.

Assim sendo, trabalhos teórico-empíricos (MELO, 1997; ANDRADE,1996; ARRETCHE, 1999; CASASSUS, 1995),
vêm apontando que as experiências de descentralização consistem muito mais em medidas de desconcentração,
tendo em vista que a formulação e o controle das políticas públicas ainda continuam centralizadas no poder do
governo central, sendo descentralizadas a operacionalização e prestação de contas dos recursos públicos.

A sociedade brasileira, desde a sua origem, vem sendo marcada pela experiência conservadora e autoritária nas
relações sociais estabelecidas no decorrer do processo de construção do regime democrático e da cidadania na
convivência social dos diversos segmentos da população.

Ao contrário do que se pensou, a trajetória histórica de formação do povo e da cultura brasileiras tem demonstrado
que os mecanismos democráticos não produziram os encaminhamentos adequados por parte do Estado para
solucionar os problemas de exclusão e desigualdades sociais que vêm se agravando ao longo da nossa história.

Dagnino (2002), estudando a ampliação do espaço público e da participação da sociedade civil, e preocupada com o
desenvolvimento da autonomia dos sujeitos e sua atuação nos espaços sociais, destaca que uma consequência
concreta dessa realidade tem sido a:

emergência de experiências de construção de espaços públicos, tanto daqueles que visam
promover o debate amplo no interior da sociedade civil sobre temas/interesses até então
excluídos de uma agenda pública, como daqueles que se constituem como espaço de
ampliação e democratização da gestão estatal. Estamos aqui nos referindo à
implementação, ao longo da última década, dos vários conselhos, fóruns, câmaras setoriais,
orçamento participativo, etc (DAGNINO, 2002, p. 10).

O fato é que essa participação, considerando a realidade local, apresenta características distintas, pois, quando já
existe um histórico de mobilização e participação popular na implementação de projetos e programas sociais, bem
como todo um processo contínuo de acompanhamento e fiscalização, os resultados são em grande parte proveitosos
para a população beneficiada; ao contrário de outras realidades, onde são restritos os canais de participação, e,
muitas vezes, quando este ocorre, são resultantes da manipulação dos interesses pessoais e de continuidade da
situação vivida que perdura de um projeto a outro sem alteração/mudança nas práticas cotidianas.

A partir da compreensão da escola como espaço público em que os sujeitos convivem e constroem suas experiências
de produção e troca de conhecimentos, elegemos para a realização do estágio pós-doutoral, a escola pública como
locus da pesquisa.

Neste sentido, entende-se que “a principal característica do espaço público é ser como uma arena em que, por meio
da deliberação argumentativa, os indivíduos formam a vontade pública e constroem sua participação na tomada de
decisões políticas” (LUIZ & GOMES, 2012, p.146).

É reconhecidamente consenso hoje, de que é preciso construir formas mais participativas de articulação dos
interesses e concepções dos diferentes segmentos sociais dentro da escola. Não obstante essas considerações, o
processo de consolidação da gestão democrática em curso nas escolas, é por demais árdua e conflituosa. Esse
esforço se reflete no planejamento de políticas públicas, na legislação e na implementação de um conjunto de políticas
educativas a partir da década de 1990.

Neste cenário, as políticas sociais que visam a um controle social mais participativo por parte da sociedade civil
passam a ser delineadas no contexto da redemocratização do país e, portanto, constituem o panorama geral que
convive com a tradição histórica e política do Brasil, que ainda contém resquícios do exercício do poder paternalista.
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Apesar das conquistas, o processo de descentralização desencadeado após a Constituição de 1988 não anula os
problemas dos governos locais, pois são postos novos desafios a serem enfrentados pelos municípios brasileiros.

A tônica de democratizar e republicanizar o poder local encontrou na descentralização o caminho a ser percorrido.
Porém, “se não houver reformas das instituições políticas subnacionais, além de uma mudança da postura da
sociedade em relação aos governantes, o processo descentralizador não leva necessariamente à democracia”
(ABRÚCIO, 2005, p. 49).

Mesmo com os avanços no sentido de maior autonomia municipal, preconizada pela Constituição de 1988, ainda
persistem realidades no território brasileiro, onde há municípios que convivem com formas conservadoras e
autoritárias de poder local. Ou seja, nesses municípios, ainda predomina a prática do mandonismo baseado na
propriedade e no poder que é transferido de pai para filho ou entre famílias políticas tradicionais, sem qualquer
contestação, onde se verifica a permanência da mesma lógica de comando da vida pública. Isto caracteriza um
contexto marcado por relações de dependência e submissão aos mandatários locais, pois é sabido que o poder dos
coronéis e seus currais eleitorais já não funcionam com a mesma intensidade como antes, uma vez que hoje não
viabilizam mais eleições proporcionais ou majoritárias em nível estadual ou nacional, mas têm poder de
arrebanhamento nas eleições locais. (ANDRADE, 1998).

Nesse contexto, localiza-se como espaço de democratizar o poder o papel dos Conselhos, pois as decisões passam
pelo crivo de diferentes atores sociais, isto é, por aqueles que representam interesses e concepções distintas. Assim
sendo, de acordo com Teixeira (2000, p. 108), os Conselhos são “órgãos de participação cidadão se são pensados
como espaço de partilha dos diferentes interesses dos segmentos da sociedade”.

Nas medidas governamentais implementadas a partir de 1990, encontra-se a adoção de princípios como a
descentralização, autonomia, participação e gestão democrática que estiveram presentes nas formulações da política
educacional brasileira, e que orientaram as ações voltadas para a busca de um padrão de qualidade da escola
pública.

A partir da redemocratização do país, a sociedade brasileira vem passando por um processo de reordenamento
profundo nas diversas esferas societárias. Esse reordenamento está expresso na Constituição, promulgada em 1988.
No campo educacional, temos várias reformulações legais, no sentido de implantar a gestão democrática no ensino
público.

Neste cenário, compreende-se que:

por meio da democratização do conjunto das relações sociais e das práticas sociais
desenvolvidas nas instituições da sociedade - o que requer práticas sociais e políticas
cotidianas diversificadas - que podemos contribuir para a construção da democracia social,
ou seja, de uma democracia que ultrapasse a esfera do Estado e se instale no coração da
vida social cotidiana (OLIVEIRA, 2009, p. 27).

Santos & Botler (2013), discorrendo sobre as políticas de democratização da educação no âmbito escolar, aponta que
como uma das políticas de corte social,

estão marcadas pela presença de discursos variados em disputa, uma vez que a cada nova
gestão, seja municipal, seja estadual, assistimos continuamente a movimentos de
reformulação de propostas, alterações teórico-metodológicas que buscam imprimir a marca
dos governos a cada período o que, a nosso ver, dificulta a consolidação de politicas de
Estado, deixando-as à mercê dos governos desfavorecendo a continuidade (p. 05)

No contexto da problemática do que se entende como democracia na escola, os autores ainda defendem que
“democratização não se define por força de decreto, ou simplesmente pela adoção de mecanismos como o voto, por
exemplo, mas se consolida com as práticas cotidianas inscritas na ação dos gestores” (SANTOS & BOTLER, 2013, p.
07) e de todos os sujeitos sociais participantes do espaço escolar (grifo nosso).
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No que se refere à participação nas escolas, o conceito vem sendo associado à gestão participativa como um
mecanismo para a sua democratização. Neste contexto, localizamos a adoção da abordagem participativa na gestão
escolar, por esta demandar “maior participação de todos os interessados no processo decisório da escola,
envolvendo-os também na realização das múltiplas tarefas de gestão” (LÜCK et al., 1998). Neste sentido, a amplitude
que a perspectiva da gestão democrática traz para o cotidiano da escola, provoca mudanças substanciais nas
relações sociais estabelecidas no espaço público escolar.

É nessa mesma direção que PARO (1997), ao tomar a participação numa perspectiva da gestão democrática na
escola, parte do pressuposto que essa não deve se limitar a participar nas decisões. E acrescenta que, “isto não
elimina, obviamente, a participação na execução; mas também não a tem como fim e sim como meio, quando
necessário, para a participação propriamente dita, que é a partilha do poder, a participação na tomada de decisões”
(p.16).
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