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1) INTRODUÇÃO. 

 

Este texto está focado na instituição escolar, com o objetivo de refletir 

essencialmente o seu caráter democrático, visto não como um fim em si mesmo. No 

entanto, a abordagem feita partiu de um quadro maior, capaz de fornecer elementos 

essenciais de mudança da sociedade como um todo. Para tanto, iniciamos pelo debate 

sobre a democracia no século XX, destacando a evolução das ideias democráticas, 

principalmente nas últimas décadas do período em questão. A partir desse pano de 

fundo colocamos a escola na berlinda, indicando as necessidades de mudança e também 

seus desafios, diante de uma sociedade em transição rápida e profunda, onde as 

contradições se apresentam de maneira muito forte. A escola, tal qual a sociedade, 

encontra-se perplexa e, ao mesmo tempo, pressionada a dar respostas rápidas aos 

desafios educacionais que se apresentam. Não é, portanto, um momento fácil, mas ao 

mesmo tempo ele pode significar a oportunidade de autonomia da escola, em seu 

melhor sentido, isto é, a possibilidade da instituição de assumir para si a construção de 

um Projeto Político Pedagógico que respeite sua identidade e, ao mesmo tempo, garanta 

o seu compromisso político e ético com a avanço de uma sociedade mais justa, 

igualitária e autossustentável. 

 

 

2) O debate sobre a democracia no século XX. 

 

 Trataremos nesta seção da evolução das ideias democráticas no século XX, 

situando basicamente dois modelos, tendo em conta a relação histórica e circular entre 

democracia e deliberação. Nos termos de AVRITZER (2000, p. 27) é possível se falar 

da transição de um “conceito decisionístico de deliberação para um conceito 

argumentativo de deliberação”, num processo gradual construído mais acentuadamente 

a partir da década de 1970. 

 

2.1) A perspectiva elitista de democracia. 

 

O modelo de deliberação decisionista insere-se na perspectiva do “elitismo 

democrático”, que compreende 

 
todas as concepções de democracia que operam com dois elementos: a 

redução do conceito de soberania ao processo eleitoral e a justificação da 

racionalidade política enquanto decorrente da presença de elites políticas ao 

nível de governo. Tal concepção teria a sua origem em Max Weber (1919), 

teria o seu momento teórico principal em Schumpeter (1942) e teria como 

seus principais representantes contemporâneos Anthony Downs, Giovanni 



Saitori e Norberto Bobbio. Para uma caracterização do elitismo democrático 

vide (Bachrach,1987). (AVRITZER, 2000, p. 27 ) 

 

Tal modelo acentua essencialmente o “momento no qual o processo de tomada 

de decisão ocorre (Rousseau, 1968; Schumpeter,1942; Rawls,1971)”. (AVRITZER, 

2000, p. 25) O que interessa é o ato da decisão em si. Este modelo foi predominante em 

quase todo o século XX, tendo sido melhor sistematizado nas primeiras décadas deste 

mesmo século, principalmente por  Weber e, posteriormente, Schumpeter, devido à 

crise da democracia. Alguns aspectos da sociedade moderna são decisivos para ambos 

os autores na construção de um novo modelo de democracia. Um deles é o pluralismo 

cultural, representado pelas diferenças supostamente inconciliáveis, realçadas pela 

“integração do homem comum à política e pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massas.” (AVRITZER, 2000, p. 30).  Tais elementos não se 

coadunariam muito bem com a participação e a argumentação, na política. Diante da 

impossibilidade, portanto,  de se chegar ao bem comum, de se resolver os conflitos 

culturais, para Schumpeter, a  solução seria “deixar as questões culturais e as 

concepções da boa vida de fora da política democrática. Nesse sentido, o problema da 

diferença não irá encontrar, na teoria democrática da primeira parte do século XX, uma 

solução no campo da argumentação.” (AVRITZER, 2000, p. 28-29). A soberania do 

povo é vista de uma forma um tanto restritiva, em termos da vontade da maioria, 

expressa pela eleição. Na melhor das hipóteses, a maioria elege os representantes cujas 

ideias parecem mais corresponder às suas; na pior,  elege apenas os indivíduos melhor 

capazes de decidir, ainda que não se saiba bem o que. Em ambos os casos, não há 

espaço para argumentação; o voto é uma preferência individual e pré-estabelecida. 

Assim, a teoria democrática hegemônica no século XX, principalmente na sua 

primeira metade, se apresenta com “três elementos decisionísticos e anti-

argumentativos” (AVRITZER, 2000, p.30): 

 

a) As diferenças culturais não podem ser resolvidas por meio da 

argumentação; 

b) Há a defesa de uma inter-relação estreita entre administração não 

participativa e preservação da complexidade; 

c) Prevalece a ideia de que o processo eleitoral consiste na aferição de 

preferências individuais pré-formadas; ou seja, o processo político não é 

capaz de interferir nas preferências já estabelecidas dos indivíduos. 

 

 Bobbio (1986), em  “O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo”, 

principalmente na parte inicial do livro,  indica as promessas não cumpridas da 

democracia, evidenciando mais detalhadamente os postulados básicos do “elitismo 

democrático”, corrente à qual está filiado, enquanto seguidor de Schumpeter.  

O primeiro ponto relevante a destacar é que, tal qual o liberalismo, a democracia  

parte de uma concepção individualista de sociedade, segundo Bobbio. Por isso, 

democracia e liberdade andam de mãos dadas. Por outro lado, é diferente a relação do 

indivíduo com a sociedade, num caso e noutro. Para o liberalismo o indivíduo é visto 

como um todo em si, sem vínculo orgânico com os demais, com capacidade de se 

autoformar; no caso da democracia, inversamente, ele é visto como uma partícula que se 

compõe com as demais – outros indivíduos – , constituindo uma unidade superior, que 

representa um poder não tirânico. Individualidade e liberdade são, de qualquer modo, 

pressupostos fundamentais da democracia. 

Partindo daí, é possível avançar um pouco mais na direção de um conceito 

mínimo de democracia, dando a ela um caráter procedimental, pois  



 
o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, 

entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de 

considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 

coletivas e com quais procedimentos.(Bobbio, 1986, p. 18, grifos do autor)  

 

Ou seja, ela se caracteriza como “um conjunto de regras de procedimento para a 

formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais 

ampla possível dos interessados” (BOBBIO, 1986, p. 12), e também pela indicação de  

“quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para todos os 

membros do grupo, e à base de quais procedimentos” (BOBBIO, 1986, p. 18).  

Enquanto método, ela  

 
está sim aberta a todos os possíveis conteúdos, mas é ao mesmo tempo muito 

exigente ao solicitar o respeito às instituições, exatamente porque neste 

respeito estão apoiadas todas as vantagens do método e entre estas 

instituições estão os partidos políticos como os únicos sujeitos autorizados a 

funcionar como elos de ligação entre os indivíduos e o governo. (BOBBIO, 

1986, p. 12) 

 

Ao falar de “governo das leis num nível superior”, Bobbio  assinala o poder das 

regras não apenas para os governados, mas também para os governantes. Isto significa, 

de algum modo, o controle da sociedade civil sobre a sociedade política, sobre aqueles 

que fazem as regras. (BOBBIO, 1986, p. 13) 

Em síntese, a democracia exige três condições básicas: a) “atribuição a um 

elevado número de cidadãos do direito de participar direta ou indiretamente da tomada 

de decisões coletivas”, e neste caso a quantidade de participantes depende de cada 

contexto; b) “existência de regras de procedimento como a da maioria (ou, no limite, da 

unanimidade)”; c) “que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que deverão 

decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder 

escolher entre uma e outra”, isto é, são necessários os “denominados direitos de 

liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, 

etc”) (BOBBIO, 1986, p. 20) 

A partir do conteúdo básico que a constitui, a democracia pode ser mais ou 

menos sólida, pode estar mais ou menos próxima do modelo ideal, mas de modo algum 

pode ser confundida com o sistema autocrático ou, menos ainda, com o sistema 

totalitário.  

Há certamente um contraste entre os ideais democráticos considerados “nobres e 

elevados”
1
 e a "democracia real", denominada “matéria bruta”. Entre as promessas 

democráticas e o que foi realmente cumprido permaneceu uma distância considerável, 

que tem a ver com seis transformações indicadas por Bobbio, e apresentadas abaixo de 

forma resumida:  

 

1ª) “o nascimento da sociedade pluralista” ou  a “supressão dos corpos 

intermediários”. Diferentemente de uma concepção orgânica do passado (sociedades 

antiga, medieval) a sociedade moderna tem como esteio o “produto artificial da vontade 

dos indivíduos.” (BOBBIO, 1986, p. 22). Com base nisso, a filosofia social moderna se 

apoia em três elementos básicos:  

 

                                                           
1 Faz referência aos princípios elaborados por alguns pensadores clássicos  como Locke, Rousseau, Tocqueville, Bentham e John 

Stuart Mill. 



a) O contratualismo – soberania dos indivíduos singulares livres e iguais, o que 

significa a precedência do estado de natureza à sociedade civil;  

b) O nascimento da economia política, que tem como foco o homo economicus 

autossuficiente, cujos interesses singulares, somados aos demais interesses 

singulares, produzem o interesse comum – não se fala mais no politikón 

zôon, membro orgânico de uma comunidade;  

c) A filosofia utilitarista de Bentham a Mill, cuja base conceitual repousa na 

ideia de uma ética objetivista fundada no bem comum, visto como sendo a 

soma dos bens individuais. Surgem, pois, os indivíduos soberanos, capazes 

de produzir acordos com vistas ao bem comum, criando assim a sociedade 

política sem corpos intermediários, do tipo uma cabeça, um voto. Nos 

Estados democráticos, no entanto, o que se viu foi o surgimento de uma 

pluralidade de interesses, representados por diferentes grupos, organizações, 

associações, tirando de cena o indivíduo autônomo, singular; desapareceu 

também o sentido de “povo”, enquanto expressão da vontade geral. No novo 

cenário “os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política 

numa sociedade democrática.” (BOBBIO, 1986, p. 23) Como não há, 

portanto, um único centro de poder, fala-se em “sociedade policêntrica ou 

poliárquica (ou ainda, com uma expressão mais forte mas não de tudo 

incorreta, policrática).” (BOBBIO, 1986, p. 23). 

  

2ª) “revanche da representação dos interesses”. Uma das ideias principais da 

democracia moderna é a representação política livre de qualquer tipo de vinculação, 

voltada unicamente aos interesses da nação, de tal modo que o “princípio sobre o qual 

se funda a representação política é a antítese exata do princípio sobre o qual se funda a 

representação dos interesses”. (BOBBIO, 1986, p. 24) A soberania do rei passaria para 

as mãos da assembleia. Não obstante, isso de fato não ocorreu e nem ocorrerá, pois toda 

e qualquer representação sempre expressará interesses particulares. O novo tipo de 

sistema social denominado neocorporativo, por exemplo, constituído de uma forma de 

triangulação de interesses do grande capital, do trabalho e do Estado, não é mais do que 

uma representação de interesses negociados a fim de se permitir um acordo mínimo, 

chamado de acordo coletivo. 

  

3ª) “persistência das oligarquias”. A democracia, nos termos da sua formulação mais 

clássica e idealista, pressupõe um alto grau de autonomia do conjunto da população. 

Nesse sentido, não haveria distinção entre governantes e governados, pois as regras, 

determinadas por todos (a soberania popular) nada mais seriam do que o desejo de cada 

um e, ao mesmo tempo, de todos, de se submeterem às regras definidas coletivamente. 

No limite, seria: eu cumpro as minhas próprias regras! A democracia representativa, 

entretanto, se revela como a negação deste princípio, porque são os representantes que 

fazem as leis, as regras, não a totalidade dos indivíduos, até porque a participação direta 

seria impossível, dado o número de decisões a tomar. Além do mais, o excesso de 

participação é prejudicial: “o preço que se deve pagar pelo empenho de poucos é 

frequentemente a indiferença de muitos. Nada ameaça mais matar a democracia que o 

excesso de democracia.” (BOBBIO, 1986, p. 26). Baseando-se em Joseph Schumpeter, 

Bobbio afirma que “a característica de um governo democrático não é a ausência de 

elites, mas a presença de muitas elites em concorrência entre si para a conquista do voto 

popular.” (BOBBIO, 1986, p. 26).  

 



4ª) “espaço limitado”, ou “participação interrompida”. Trata-se, neste caso, não do 

número de indivíduos que podem participar, mas do tipo de decisão a tomar. E em tal 

perspectiva, pode-se falar em poder ascendente ou descendente. Na democracia 

moderna, cidadão é, por definição, aquele que legitima e controla o poder político, as 

esferas de decisão. Cabe-lhe a prerrogativa de exercer o poder político, consequência 

lógica do direito de liberdade, pois para garanti-la é preciso manter o controle da 

política, que é quem concede a liberdade; direito à liberdade, portanto, implica 

igualmente em direito político. Estender a democracia, nesse caso, tem menos a ver com 

a passagem da sua forma representativa para a forma da participação direta do que com 

a passagem da democracia política para a democracia social; tem menos a ver com a 

pergunta Quem decide? do que com a pergunta Sobre o que se decide?. Em outros 

termos, “quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado 

país o certo é procurar perceber se aumentou  não o número dos que têm o direito de 

participar nas decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços nos quais podem 

exercer este direito.” (BOBBIO, 1986, p. 31).  

 

5ª) “sobrevivência do poder invisível”. Não foi possível eliminar tal poder para se 

evitar o “duplo estado”, na expressão de Alan Wolfe, citado por Bobbio. O poder 

invisível é todo aquele que não é transparente, e que compromete a legitimidade das 

decisões relativas à vida coletiva.  

 

6ª) “cidadão não educado, ou mal-educado”. Segundo Bobbio, “a educação para a 

cidadania foi um dos temas preferidos da ciência política americana nos anos cinquenta, 

um tema tratado sob o rótulo da ‘cultura política’.” (BOBBIO, 1986, p. 36) E ela se 

daria sobretudo por meio do próprio exercício da prática democrática, tendo por base o 

direito do cidadão a uma cidadania ativa. A democracia, portanto, como declaravam 

alguns pensadores do Iluminismo – caso de Montesquieu –, é, em si mesma, o reino da 

virtude, compreendida esta última como o amor pela coisa pública.  A virtude, portanto, 

tem de ser praticada, já que ela mesma se vê fortalecida nesse processo.  Ocorre, 

entretanto, que nas principais democracias do mundo há um aumento da apatia; as 

pessoas cada vez mais renunciam ao seu direito de participar, deixando que as decisões 

políticas fiquem aprisionadas nos “palácios”. Ao lado dessa apatia, há uma crescente 

diminuição do “voto de opinião” e o aumento do “voto de permuta”, ou “clientelar”, 

motivado apenas pela conquista de favores pessoais, que Tocqueville, segundo Bobbio, 

considerava expressão de uma "moral baixa e vulgar".  

 

As promessas da democracia não foram cumpridas em sua plenitude porque o 

projeto político democrático previsto pelos Iluministas não se encaixou bem, dados os 

rumos do desenvolvimento da sociedade, que parece ter-se revelado bem mais 

complexa, sobretudo se pensarmos o contexto atual. Bobbio indica pelo menos três 

dessas características. Primeiro, há uma crescente necessidade de competências técnicas 

para o enfrentamento dos problemas políticos. O protagonista deixa de ser o cidadão e 

passa ser o especialista, o tecnocrata, de modo que  não são todos convocados a decidir, 

mas apenas aqueles poucos supostamente qualificados. Segundo, há um aumento do 

aparato: a sociedade democrática, de poder ordenado hierarquicamente da base ao 

vértice, por meio do voto universal e outros meios, demandou um aparato burocrático 

que, inversamente, tem seu poder direcionado do vértice à base; portanto, “estado 

democrático e estado burocrático estão historicamente muito mais ligados um ao outro 

do que a sua contraposição pode fazer pensar.” (BOBBIO, 1986 p. 39). Em terceiro 

lugar vem a questão do baixo rendimento, ou da “ingovernabilidade” do sistema 



democrático, devido à crescente demanda da sociedade civil, emancipada da sociedade 

política, diferentemente do que ocorre no sistema autocrático; tais demandas são cada 

vez mais numerosas, urgentes e onerosas, gerando uma “sobrecarga” no sistema 

político, que não consegue dar respostas à altura, seja pela sua morosidade, seja pela 

incapacidade de responder a tudo, tendo, forçosamente, que fazer opções, elegendo 

prioridades. 

Embora considerando esses obstáculos à democracia, há motivos, segundo 

Bobbio, para se acreditar nela enquanto sistema político. Suas promessas não cumpridas 

se deve ao fato de que algumas eram ilusões; outras esperanças mal respondidas, e 

outras ainda se viram diante de difíceis obstáculos. De todo modo, não se pode falar de 

"‘degeneração’ da democracia, mas sim de adaptação natural dos princípios abstratos à 

realidade ou de inevitável contaminação da teoria quando forçada a submeter-se às 

exigências da prática.” (BOBBIO, 1986, p. 5) Apenas o poder invisível, este sim, se 

apresenta como algo degenerado, sobretudo levando-se em conta que “pode-se definir a 

democracia das maneiras as mais diversas, mas não existe definição que possa deixar de 

incluir em seus conotativos a visibilidade ou transparência do poder.” (BOBBIO, 1986, 

p. 10) 

 Finalizando as reflexões de Bobbio, destacamos sua referência aos valores, 

compreendidos como algo fundamental. Se a democracia é, essencialmente, um 

conjunto de regras e procedimentos, como haverá cidadãos ativos, imbuídos de ideais, 

de sonhos, de valores? A resposta dada pelo autor é a seguinte: as regras democráticas já 

são, elas mesmas, resultado de alguns ideais, tais como: o ideal de tolerância, resultado 

de muitas guerras de cunho religioso; o ideal de não-violência, que passa pelo 

cumprimento das regras formais da democracia, capaz de fazer sucumbir os governantes 

indesejados e de resolver os conflitos sociais sem recorrer-se à violência (nesse caso há 

opositores, não inimigos); o ideal da irmandade ou fraternidade, que tem a ver com a 

compreensão do destino comum que deve unir cada vez mais a humanidade, tendo em 

vista a questão da sobrevivência. 

O quadro analítico exposto por Bobbio nos permite destacar uma defesa 

intransigente da democracia, reconhecida em seu caráter procedimental, isto é, um 

processo que envolve respeito incondicional às regras do jogo, estabelecidas com base 

em valores considerados fundamentais. Por isso há destaque especial à questão da 

transparência, obstáculo dos mais difíceis de serem combatidos, e que afeta a 

legitimidade das decisões. Os demais obstáculos são vistos como inerentes ao próprio 

desenvolvimento das sociedades que implementaram a democracia como sistema 

político. Assim, a democracia, enquanto forma de organização política de uma 

sociedade, é vista dentro de determinados contornos, muitos dos quais insuperáveis, 

dada a configuração das sociedades democráticas modernas em suas dinâmicas próprias 

de desenvolvimento. Veremos, no entanto, no item seguinte, análises baseadas em 

dados e argumentos distintos, que ultrapassam, em alguma medida, tais contornos, na 

perspectiva de outras formas e níveis de participação. 

 

2.2) Novas perspectivas acerca da democracia. 

 

As reflexões de Bobbio, como outros tantos pensadores, situam-se no contexto 

da “segunda onda da democracia”, que teve lugar  na primeira metade do século XX, e 

foi marcada, de acordo com  AVRITZER (2003), por dois debates fundamentais. O 

primeiro gira em torno da pertinência desse regime de governo, isto é, da sua eficácia; e 

o desfecho se deu em favor da democracia, mas numa perspectiva marcada por um certo 

elitismo, na medida que restringe a participação e a soberania popular, limitadas pelo 



direito de escolha dos governantes, por meio do voto. O segundo debate privilegia dois 

eixos principais: a) a correlação entre a democracia e as restrições estruturais impostas 

ao seu desenvolvimento, por parte do sistema capitalista; b) a sua capacidade 

redistributiva, em termos dos bens públicos, momento em que se reconhece, 

majoritariamente, sua capacidade de restringir o poder concentrador do capitalismo.  

Consolida-se com esses debates uma concepção hegemônica de democracia 

liberal, nos termos propostos por Bobbio, como se viu, marcada por algumas 

características básicas, a saber:  

 
a contradição entre mobilização e institucionalização (Huntington,1968; 

Germani,1971); a valorização positiva da apatia política (Downs,1956); a 

concentração do debate democrático na questão dos desenhos eleitorais das 

democracias (Lijphart,1984); o tratamento do pluralismo como forma de 

incorporação partidária e disputa entre as elites (Dahl,1956;1971) e a solução 

minimalista ao problema da participação pela via da discussão das escalas e 

da complexidade (Bobbio,1986; Dahl,1991). (AVRITZER, 2003, p. 4) 

 

 Se o quadro é esse, para muitos críticos mais severos do modelo democrático do 

tipo liberal, cabe analisar e propor novas formas de funcionamento da democracia, que 

permitam, sobretudo, mais controle do poder, o que envolve mais participação, e de 

diferentes formas. 

Mais acentuadamente, a partir da última década do século XX, portanto, na 

chamada “terceira onda de democratização” (AVRITZER, 2003),  a qualidade da 

democracia volta a ser debatida, porque a expansão do modelo liberal hegemônico para 

a região sul e para o leste, na própria Europa, e também para a América Latina, revelou, 

ao contrário do que se previa, a degradação das práticas efetivamente democráticas. Por 

outro lado, observou-se a fragilidade do modelo de correlação direta entre democracia e 

restrições estruturais impostas pelo modo de produção capitalista, uma vez que 

rearranjos diversos de democracia, em diferentes países do hemisfério sul, foram sendo 

experimentados, independentemente dos elementos estruturais identificados até então 

como barreiras fundamentais ao avanço democrático. Nesses casos, com base em alguns 

valores tradicionais, contraditoriamente recuperados pelo processo de globalização, 

afloram novamente modelos de democracia local e participativa. Não se trata mais de 

apenas limitar o capitalismo por meio da democracia, mas de ampliá-la em termos de 

participação e de soberania nos processos de deliberação.  

Nesse novo quadro, a partir dos anos 1970 o modelo de deliberação decisionista 

começa a ser questionado mais duramente, ganhando evidência o segundo modelo, 

denominado modelo de deliberação argumentativo, que reforça o outro sentido 

etimológico da palavra deliberação, enfatizando a ponderação, a reflexão. Alguns 

autores como Touraine, Habermas, Cohen, Melucci e Bohman passam a questionar a 

decisão como elemento central do processo deliberativo, ganhando centralidade o 

momento argumentativo, de tal modo que a deliberação passa a ser concebida como  

“processo no qual um ou mais agentes avaliam as razões envolvidas em uma 

determinada questão (Habermas, 1994; Cohen, 1989)” (AVRITZER, 2000, p. 25). 

Em síntese, a teoria democrática da primeira metade do século XX apoiava-se 

em três ideias básicas: primeiro,  a argumentação não é um meio capaz de resolver a 

questão das diferenças culturais; segundo, a complexidade da sociedade moderna está 

estreitamente relacionada com a administração não participativa; terceiro, as 

preferências eleitorais dos indivíduos não são passíveis de mudanças durante o processo 

político, porque são pré-formadas. O fato é que os “três elementos decisionísticos e 



antiargumentativos” característicos do modelo decisionista “irão entrar em crise 

profunda.” (AVRITZER, 2000, p. 31)  

 John Rawls e Jurgen Habermas desempenharam papel de destaque nesta 

transição de modelos democráticos, recuperando assim a dimensão do debate público 

como fundamental no processo deliberativo. Rawls opera ora com o “consenso 

decisionístico (ainda que não sem algumas contradições)” ora com as diferenças 

culturais vistas como “parte de uma condição de pluralismo que supõe a argumentação e 

a deliberação.” (AVRITZER, 2000, p. 31) Habermas, por sua vez, produz uma guinada 

maior em favor da argumentação, rompendo em definitivo com o modelo anterior, pois 

sua teoria  “sempre esteve vinculada a uma tentativa de reintroduzir uma forma de 

debate argumentativo na análise do político.” (AVRITZER, 2000, p. 36 ) 

 Apesar do grau de mudança proposto pelos dois autores, há limitações de ambos 

os lados, segundo Avritzer. Referindo-se a Raws, destaca que sua concepção “rompe 

com o elemento decisionístico da deliberação mas supõe uma concepção deliberativa e 

argumentativa mínima, uma vez que o processo de formação de preferências continuaria 

sendo estritamente individual”.  Quanto a Habermas, salienta que o mesmo “comete o 

equívoco oposto ao de Rousseau e da teoria da escolha racional: ele se desobriga de 

pensar os elementos institucionais e/ou decisórios do conceito de deliberação 

argumentativa e, com isso, deixa de dar formato institucional ao que podemos 

denominar democracia deliberativa.” (AVRITZER, 2000, p. 41)  

A partir de Habermas, portanto, restaria então o desafio de dar um formato 

institucional a fóruns de democracia deliberativa situados entre o Estado e a sociedade. 

A constituição de tais fóruns exigem algumas medidas fundamentais, segundo Avritzer 

(2000, p. 43, 44):  

 

a) Criação de espaços decisórios, por parte do Estado, capazes de favorecer 

formas mais ampliadas e públicas de participação; 

b) Disponibilização e partilha das informações advindas do Estado e também 

dos vários atores sociais, tendo em vista que Estado e mercado não possuem 

informações suficientes para tomar decisões e que as informações ou 

soluções mais adequadas não são a priori detidas por nenhum dos atores e 

precisam ser construídas coletivamente; 

c) Possibilidade de testar múltiplas experiências, já que a diversidade e não a 

unidade dos formatos institucionais é que lhes confere mais eficiência e 

eficácia (poderíamos considerar, por exemplo, além dos Orçamento 

Participativo e dos conselhos, as conferências, as audiências públicas etc.) 

 

Essas características da democracia deliberativa articulam, ao invés de opor, tanto 

argumentação e decisão, quanto pluralismo cultural e experimentação administrativa. A 

decisão se funda na argumentação, e a experimentação administrativa se baseia no 

pluralismo cultural. Não há no modelo argumentativo, como no modelo decisionista, a 

perspectiva da homogeneidade cultural e moral, como ideia chave para se evitar 

conflitos permanentes e sociedades parciais, nos termos de Rousseau, Weber e 

Schumpeter. 

 
Os arranjos deliberativos argumentativos assumem justamente a hipótese 

contrária, isso é, que passamos a viver em sociedades que adquiriram um tal 

nível de pluralismo de interesses, valores e concepções morais que o 

surgimento de sociedades parciais já é uma realidade. O problema da teoria 

democrática torna-se, desse modo, distinto: ela precisa procurar incentivar 

formas de socialização da informação e formas de experimentação que 



permitam o acomodamento da diferença em novos arranjos administrativos. 

Esses arranjos necessariamente precisam ocorrer, como bem apontam 

Habermas e Bohman, fora do campo do Estado, em um espaço cedido capaz 

de dar aos processos argumentativos a flexibilidade que eles requerem. No 

entanto, os seus resultados, como bem aponta Cohen, tem de ser capazes de 

vincular atores de forma tal que os resultados das suas discussões gerem 

instituições capazes de acomodar o novo pluralismo próprio às sociedades 

democráticas do século XXI. (AVRITZER, 2000, p. 45) 

 

Voltando ao suposto equívoco de Habermas, Avritzer (2003)  toma o Orçamento 

Participativo como exemplo emblemático dessas novas formas de democracia, no 

Brasil, indicando, com base em alguns estudos, que tal iniciativa tem conseguido 

associar participação e equidade distributiva, superando a contradição antes apontada 

entre ambos, e sobretudo avançar no sentido de integrar participação e 

institucionalidade política, interferindo no processo de representação política (eleição) – 

característica do modelo hegemônico liberal – sem destituí-lo. É uma forma de expandir 

a participação sem desconsiderar o modelo representativo de democracia, sem gerar 

instabilidade democrática, como muitas vezes se argumenta. 

Há no país, aliás, um movimento interessante em termos democráticos, que vai 

muito além da experiência do Orçamento Participativo. Ele tem a ver com novas formas 

de participação da sociedade civil, em termos de formulação, implementação e 

fiscalização das políticas públicas, como revela, por exemplo, o artigo de Mateos 

(2011). A autora assinala que várias das ações mais importantes do governo federal, nos 

últimos anos, contaram com a participação de milhões de brasileiros na sua formulação, 

por meio de vários canais. Destaca as 73 conferências nacionais temáticas (quatro na 

área de educação), que mobilizaram cinco milhões de pessoas para debater políticas 

públicas. “Elas representam 64% do total desses encontros (114) realizados no Brasil 

nos últimos 60 anos, e abrangeram um leque de temas nunca antes levados ao amplo 

debate popular pelo poder público.” (MATEOS, 2011, p. 21). Há também os conselhos 

nacionais de políticas públicas, mais da metade deles criados nos últimos anos com 

garantia de participação popular na sua composição. “Dos 61 conselhos nacionais de 

políticas públicas com participação popular existentes, 33 foram criados ou recriados 

(18), ou democratizados (15) desde 2003. Hoje, 45% de seus membros são do governo e 

55% da sociedade civil.” (MATEOS, 2011, p. 21). 

 
A maior mudança nesse processo democrático, segundo Roberto Pires, 

técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, é que ‘estes espaços de 

participação têm gerado oportunidades para atores sociais, grupos, 

movimentos, associações localizarem suas demandas. São grupos que, 

frequentemente, por representarem minorias políticas, têm grande dificuldade 

de levar suas demandas aos legisladores e formuladores de políticas 

públicas’. (MATEOS, 2011, p. 21). 

 

Os vários canais de interlocução do Estado com os movimentos sociais, segundo 

a autora, “já configuram o embrião de um verdadeiro sistema nacional de democracia 

participativa.” (MATEOS, 2011, p. 20, grifo meu) 

O diálogo ampliado entre governo e sociedade civil fortalece os movimentos 

sociais em termos políticos e tem reflexos positivos na eficácia das políticas públicas e, 

mais do que isso, colaboram de forma importante no sentido de se pensar estratégias de 

desenvolvimento mais sustentável para o país.
2
 Ou seja, o Estado se torna mais poroso, 
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 Ver, nas referências,  o artigo de POGREBINSCHI; SANTOS (2011), que constatam, de algum modo, a eficácia de certas 

modalidades de participação no processo de elaboração das leis, por parte dos parlamentares eleitos nos termos da democracia 

representativa. 



abre-se para um diálogo mais amplo com a sociedade, minimizando o poder 

representativo das elites (nos termos de Bobbio). No caso da educação, as quatro 

conferências representaram, de algum modo, certa aliança entre governo e sociedade 

civil organizada, de acordo com Mateos: “ ‘Sem essa aliança para neutralizar o lobby 

privatista, não teria sido possível a elevação do orçamento educacional em 125%, criar 

250 novas escolas técnicas (mais que em todo século anterior), inaugurar 15 novas 

universidades federais e expandir outras 42, inclusive instalando 131 novos campi pelo 

interior do país’, frisa o ministro Dulci.” (MATEOS, 2011, p. 29). 

O diálogo ampliado do Estado, dos governos com a sociedade ganha um 

significado mais importante ainda quando pensamos na realidade concreta do Brasil: 

 
‘O Brasil é um país complexo, temos desde operariado urbano sob impacto 

da alta tecnologia até comunidades tradicionais que não querem se integrar à 

lógica capitalista, como ciganos, quilombolas, castanheiros, ribeirinhos e 

povos indígenas. O objetivo dessas instâncias de participação popular é 

estabelecer um diálogo permanente que permita ao governo desenvolver 

políticas públicas que deem conta dessa pluralidade brasileira’, diz Gesteira 

Matos, da SGPR.
3
 (MATEOS, 2011, p. 30). 

 

 Apesar dos avanços que representam, algumas formas de diálogo abertas entre o 

Estado (conferências, conselhos etc.), os governos e a sociedade civil organizada ainda 

carecem de caráter institucional, de garantias legais, algo fundamental para que elas 

façam parte de maneira cada vez mais permanente e legítima do processo de formulação 

e acompanhamento de políticas públicas nas diversas áreas. Até porque essas formas de 

participação tem se revelado bastante eficazes. 

 Para finalizar este item, convém considerar alguns efeitos colaterais do 

movimento de ampliação da participação, que de modo algum o invalida. Como 

melhora a eficácia administrativa e o controle dos governos, tais formas alternativas de 

participação da sociedade civil passam a ser objeto de desejo de muitos governantes, 

inscritos nas mais variadas posições no espectro político-ideológico, que vai da 

esquerda à direita, para utilizarmos uma polarização já clássica. Por isso mesmo, 

Dagnino (2004, p. 95) fala da “confluência perversa entre um projeto político 

democratizante, participativo, e o projeto neoliberal”.  E a palavra “perversa”, segundo a 

autora, traduz a natureza de “um fenômeno cujas consequências contrariam sua 

aparência, cujos efeitos não são imediatamente evidentes e se revelam distintos do que 

se poderia esperar.” Tudo isso se dá por conta do ambiente de “disputa político-cultural” 

que provoca “deslocamentos de sentido [...] em três noções – Sociedade Civil, 

Participação e Cidadania – como referências centrais para o entendimento dessa 

confluência.” Alguns discursos, portanto, escondem as diferenças, na medida em que 

não traduzem exatamente os termos, desvinculando-os da sua matriz conceitual, dos 

fundamentos que lhes dão sustentação.  

 

 

3) Uma sociedade democrática exige uma escola democrática. 

  

 O maior ou menor vigor democrático de uma determinada sociedade, que tem a 

ver, dentre outras coisas, com sua cultura política e com seus arranjos institucionais, 

influencia sobremaneira o grau de democracia das suas instituições. Por outro lado, cada 

instituição pode fazer valer sua relativa autonomia e interferir igualmente na cultura 
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geral da sociedade e na sua forma de organização política. E isso vale para a escola, 

aqui objeto de nossa reflexão. 

Na sociedade brasileira, como se viu, há indícios de um movimento bastante 

interessante em favor da ampliação de espaços de participação e deliberação, inseridos 

na interseção do Estado com a sociedade. Quais elementos, no entanto, são 

fundamentais ao se pensar a democratização da escola, enquanto parte do processo de 

democratização da sociedade?  

Em primeiro lugar, é preciso evocar logo três aspectos fundamentais da 

democratização da escola. Um deles é, sem dúvida, o acesso, hoje muito mais alargado 

do que algumas décadas atrás, já que a escola pública deixou de ser privilégio de 

poucos. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) tornou-a obrigatória para a faixa etária 

dos quatro aos dezessete anos, além de obrigar o Estado a garantir educação infantil, por 

meio de creches e pré-escolas, às crianças de zero a cinco anos de idade. (art. 208). 

Óbvio que nem tudo ainda foi cumprido; há muitas crianças fora da escola, sobretudo 

em algumas faixas etárias. O outro aspecto refere-se à permanência. E esse tem sido um 

desafio, porque parte do alunado não encontra na escola, e fora dela, as condições 

necessárias para que persistam em sua trajetória escolar. Isso significa que a garantia do 

acesso é fundamental, mas não suficiente para boa parte da população completar seu 

ciclo regular de estudos acadêmicos. Finalmente, o último aspecto tem a ver com a 

qualidade do ensino, sem a qual não adianta acesso, nem permanência. Trata-se, neste 

caso, de tema controverso, já que a qualidade pode ser definida de várias formas. Por 

isso mesmo debate-se muito a respeito de qual seria esta qualidade, a tal ponto de, nas 

últimas décadas, ter surgido uma expressão derivativa: qualidade social. Ou seja, há um 

esforço no sentido de se qualificar a qualidade pretendida para a educação brasileira. De 

qualquer modo, o domínio dos conteúdos escolares mínimos, cobrados nos vários 

exames e provas utilizados para medi-los (Prova Brasil, SARESP
4
 etc.) são índices de 

qualidade aceitos por uma ampla maioria, ainda que não sejam vistos como suficientes. 

Reconhece-se, de modo geral, que os indicadores desta qualidade aferida pelos 

inúmeros instrumentos estão muito abaixo do esperado, inclusive quando se compara o 

Brasil com outros países, a partir de indicadores internacionais resultantes de testes 

padronizados, como é o caso do PISA.
5
 Os três aspectos apontados (acesso, 

permanência e qualidade do ensino) estão intimamente relacionados aos demais termos 

expressos na CF/88, que fala de “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205)   

 Em segundo lugar, a resposta à questão apresentada anteriormente exige certa 

compreensão da relação entre escola democrática e gestão democrática. Na lógica da 

CF/88, a “gestão democrática do ensino público” viria a contribuir de que forma para 

uma escola democrática? Levando-se em conta os termos nela propostos, a resposta 

parece ser a seguinte: na medida em que ela contribua para a elevação do “padrão de 

qualidade” do ensino, o que tem a ver com o desenvolvimento do indivíduo enquanto 

pessoa, enquanto cidadão e enquanto trabalhador, e que  requer, obviamente, garantia do 

acesso do alunado à escola e da sua permanência nela, enquanto condições prévias. 

O preparo para o exercício da cidadania, se bem observado, é o elemento 

fundamental que articula a democratização da escola com a sua gestão democrática. De 

que forma? Uma escola que prescinde de uma gestão democrática pode garantir acesso 

e permanência do alunado, pode  formar para o trabalho, mas não forma o ser humano 
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 Tratam-se de duas avaliações de responsabilidade do governo federal e do governo estadual de São Paulo, respectivamente. 

5
 Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Trata-se mais propriamente de um exame  realizado mundialmente, a partir de 2000 e a cada três anos, com o objetivo de 

aferir o desempenho escolar dos alunos, com idade de quinze anos, em matemática, ciências, e leitura.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development


em sua plenitude, e menos ainda o cidadão, tarefa que envolve participação ativa, 

inclusive nos processos de tomada de decisões.  

Temos então que gestão democrática é inerente à escola democrática, nos termos 

da CF/88, considerando-se o indivíduo que se quer formar. No entanto, preparo para o 

exercício da cidadania, aspecto ao qual a gestão se vincula mais diretamente, não foi 

ainda assumida enquanto  princípio e prática fundamentais, mesmo levando-se em conta 

o movimento em prol da gestão democrática do ensino público, a partir da década de 

1980,  que desembocou em duas vertentes muito nítidas: ênfase na eleição de diretor/a e 

formação de colegiados escolares (com destaque para o conselho escolar).  

 Convém assinalar, a partir das reflexões acima, que a democratização do ensino 

público, que passa pela democratização da sua gestão, nos termos da CF/88, coloca-se 

como um imperativo legal. Não pode ser vista, portanto, como uma concessão à 

participação, feita por alguns segmentos a outros, como muitas vezes ocorre. Isso fica 

expresso na lei 9.394/96 (LDB), quando ela indica a necessidade de articulação da 

escola com as famílias dos alunos e com a comunidade, na expectativa da integração 

(art. 12), e quando assegura a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes, como também a participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. (art. 14) 

Interessa-nos, contudo, ir além do imperativo legal e compreender a 

democratização do ensino, da escola como uma exigência social, dadas as novas formas 

de sociabilidade em curso. Aubert et al (2008), a propósito, assinala que estamos diante 

de um giro dialógico das sociedades e das ciências sociais, presente em vários níveis, 

como, por exemplo, nas relações humanas.  Isso significa que o exercício de poder 

baseado na autoridade está perdendo terreno para as relações dialógicas. No novo cenário social, 

ou se busca consensos ou os conflitos se arrastam (seja na forma de violência física ou 

simbólica). O giro dialógico se traduz na “crescente centralidade do diálogo em todos os 

âmbitos: desde a política internacional à sala de nosso domicílio, passando pelo trabalho, a 

escola, a família, as relações íntimas, e as instituições que atendemos, como o banco, o hospital, 

ou a administração local (CREA, 2003-2005)” (AUBERT et al, 2008,  p. 30) Ele está ligado à 

revolução tecnológica, à globalização e ao aumento das opções e dos riscos a que estão expostos 

os indivíduos; neste caso, o alargamento do leque de opções produz o aumento da 

“reflexividade”,
6
 vista como positiva desde que a gestão dos riscos seja feita de forma 

intersubjetiva (diferentes pontos de vista), sob pena de desorientação das pessoas. A forma 

como se cria o conhecimento científico também sofre este impacto. As melhores teorias sociais 

vem sendo elaboradas, cada vez mais, com a participação das pessoas comuns, não especialistas 

(FLECHA, 2001).
7
 No campo do ensino, os professores/as também tem que negociar e produzir 

consensos com os alunos/as,  seja para definir os melhores processos de ensino-aprendizagem 

ou regras de convivência. Há, em processo, a “desautorização do professorado como figura 

monopolizadora do saber.” (AUBERT et al, 2008, p. 32) Num outro nível, há o giro dialógico 

nas relações institucionais, em confronto direto com burocratização, que tira das pessoas a 

liberdade e o sentido das suas ações. Na escola, por exemplo, em lugar de só os educadores 

tomarem as decisões, há necessidade de diálogo e consenso cada vez mais ampliado, com o 

objetivo de superação do fracasso das escolas e da facilitação da convivência entre as pessoas. 

Num terceiro nível, há o giro dialógico nas ciências sociais, na perspectiva comunicativa. 
A produção científica no campo das ciências sociais, como já se disse, tem sido mais efetiva 

quando as pessoas comuns também participam como pesquisadoras, superando-se a velha 

dicotomia sujeito-objeto. Todos e todas se apresentam como pessoas capazes de interpretar suas 

próprias ações. Segundo AUBERT et al (2008, p. 37), para alguns autores (como é o caso de 
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 Segundo Ulrich Beck (1997, p. 19), falar em sociedade do risco ou sociedade reflexiva “significa dizer que ela se torna um tema 

ou um problema para ela própria.”  
7
 As obras de Santos (2003, 2007) também vão nesta direção,  independente das perspectivas adotadas, ao discutir as novas 

epistemologias, na perspectiva de uma “ecologia dos saberes”. 



Habermas), “a perspectiva comunicativa não é uma invenção teórica ou intelectual, pois surge 

de um fenômeno social”, além do que há uma “forte conexão entre os processos dialógicos e a 

mudança social.”  

Nos vários níveis, o que se apresenta é a tendência de uma aprendizagem dialógica, que  

representa a “transposição ao plano da aprendizagem de um fenômeno que já está 

protagonizando as próprias pessoas em outros âmbitos sociais e na própria aprendizagem.” 

(AUBERT et al, 2008, p. 37) Ou seja, na sociedade atual, a aprendizagem depende da 

capacidade de coordenação das interações que ocorrem nos diversos contextos sociais de que 

participam as pessoas, não só o contexto da escola. (AUBERT et al, 2008, p. 36)  
 O giro dialógico representa um fenômeno irreversível, capaz de explicar em 

parte os limites da perspectiva elitista de democracia, alargando-a em termos de 

participação mais efetiva e de diferentes formas. 

 Com relação à democratização das escolas, apesar de todo esse movimento 

dialógico acima referido, o cenário internacional nos indica resistência à mudança. Na 

maior parte do mundo ocidental, pelo menos, as instituições escolares guardam muita 

semelhança com o seu modelo original, criado no contexto da revolução industrial do 

século XVIII. Esse quadro geral, no entanto, não deve ocultar iniciativas importantes 

em prol da democratização das escolas, mesmo que pontuais e espalhadas por vários 

países. Alonso e Ruiz (2008), por exemplo, apresenta alguns casos de experiências bem 

sucedidas nessa direção, em território espanhol.
8
 Sem nos atermos ao caso específico de 

cada uma das quatro escolas apresentadas no referido livro, convém pelo menos 

assinalar as dez características fundamentais comuns entre elas, a saber: 

 
a globalização curricular, o ensino baseado no diálogo, o uso diversificado da 

biblioteca, a integração curricular das novas tecnologias, uma forma distinta 

de organizar a sala de aula, a relação com o entorno, a construção de uma 

convivência democrática, a implicação das famílias, o papel crítico dos 

docentes e a resposta à diversidade. (ALONSO e RUIZ, 2008: p. 167)
9
 

 

 Outros estudos também vão na mesma direção, esforçando-se para indicar as 

principais características das escolas consideradas exitosas
10

. Nóvoa (1992, p. 26-28), 

ao traçar o que denominou de retrato de uma escola eficaz, baseado em vários estudos 

internacionais, indica também os nove elementos que compõem esse “retrato”, a saber: 

articulação curricular, otimização do tempo, formação do pessoal, estabilidade 

profissional, participação dos pais, autonomia da escola, liderança organizacional, apoio 

das autoridades, reconhecimento público. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Ministério 

da Educação, em parceria com a UNESCO (APROVA BRASIL, 2007), envolveu 33 

escolas situadas em periferias urbanas, em várias localidades do país, cujos perfis, por si 

só, levando em conta os dados estatísticos, as colocariam em situação de alta 

probabilidade de fracasso. No entanto, elas se saíram muito bem na Prova Brasil – 

exame aplicado pelo MEC para aferir o rendimento escolar do alunado. Não foram tais 

escolas para o topo do ranking nacional, mas superaram as expectativas, colocando-se 

num lugar muito acima das escolas com iguais características. Elas se posicionaram 

“acima da média nacional na avaliação que mediu o desempenho em leitura e 

matemática de alunos da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de escolas públicas 

urbanas.” (APROVA BRASIL, 2007, p. 3) O estudo indicou, como nos anteriores, 

citados acima, os “fatores comuns que contribuem para a aprendizagem das crianças em 
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que vem se difundindo em outros países. Ver a respeito as seguintes referências: ELBOJ et al (2003) e MELLO (2002, 2003)  
9 No livro os autores tratam de cada uma destas características de forma detalhada, o que não daria para fazê-lo  neste texto. Além 
disso, convém salientar que nos trechos citados deste livro, a partir desta citação, foram traduções livres, de nossa responsabilidade. 
10

 Nem todos esses estudos se propõem a indicar escolas consideradas democráticas, mas escolas exitosas em sua tarefa educativa. 

No entanto, invariavelmente, elas assumem formatos democráticos. 



cada uma dessas escolas onde os alunos tiveram bom desempenho.” (APROVA 

BRASIL, 2007, p. 3) São cinco os fatores ou dimensões indicados: as práticas 

pedagógicas, a importância do professor, a gestão democrática e a participação da 

comunidade escolar, a participação dos alunos, as parcerias externas. 

 A partir dos estudos acima referidos, organizamos, para melhor visualização, o 

Quadro 1, indicando as características mais comuns das escolas democráticas e/ou 

eficazes. 

 

Quadro 1 – Características das escolas democráticas (Alonso e Ruiz, 2008) e/ou 

eficazes (Nóvoa, 1992; APROVA BRASIL, 2007) 
Alonso e Ruiz (2008) Nóvoa (1992)    

 
(APROVA BRASIL, 2007) 

papel crítico dos docentes formação do pessoal importância do professor 

Implicação com as famílias  estabilidade profissional  

 

 

gestão democrática e 

participação da comunidade 

escolar  

relação com o entorno    participação dos pais participação dos alunos 

integração curricular das novas 

tecnologias 

autonomia da escola 

 

parcerias externas 

forma distinta de organizar a 

sala de aula 

liderança organizacional práticas pedagógicas 

uso diversificado da biblioteca apoio das autoridades 

 

 

Construção de uma convivência 

democrática 

reconhecimento público  

globalização curricular articulação curricular   

ensino baseado no diálogo otimização do tempo  

resposta à diversidade   

Fonte: Elaboração própria, com base em Alonso e Ruiz (2008), Nóvoa (1992), Aprova Brasil (2007) 

 

Barroso (2003, p. 133), ao falar de “uma nova gestão das escolas públicas”, 

vistas como “organizações interativas”, diferentemente do modelo burocrático,  indica 

cinco fatores de mudança, assim denominados: projeto, participação, contrato, 

liderança, rede. 

A  rede aparece no centro, em torno da qual se organizam os demais fatores, 

como demonstra a figura abaixo: 

 

 

 

Figura 1 – Fatores de mudança da gestão escolar. 

 

 

 

PROJECTO 

 

   

      LIDERANÇAS                                REDES                             PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

CONTRATO  

                                                          



 

Fonte: Barroso (2003) 

 

 Segundo ainda Barroso (2003), as chamadas “organizações interativas”, que 

inclui as escolas, comparadas com o modelo burocrático, podem ser assim apresentadas: 

 

a) Não surgem do nada, não acontecem espontaneamente, naturalmente; 

b) Suas funções de liderança são exercidas de forma coletiva, não a partir do 

topo; todos e todas podem liderar e decidir, sobretudo a respeito dos 

objetivos; 

c) Liderar, nessa perspectiva, significa capacidade de dirigir, não apenas 

administrar, e isso  envolve conhecimento científico, técnico e político, uma 

vez que experiência, bom senso, honestidade não bastam; 

d) Integram-se à comunidade maior da cidade, da vila ou do povoado, 

passando a ser a instituição fundamental da comunidade; 

e) Representam uma unidade de gestão e de mudança, onde também se tomam 

importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas; 

f) Constituem-se enquanto um lugar de saber e de formação, pois ali  as 

pessoas “se organizam, formando-se” e “se formam, organizando-se”, num 

processo de desenvolvimento organizacional: “as organizações aprendem 

através de um ‘fenômeno coletivo de aquisição e elaboração de 

competências que, de um modo mais ou menos profundo e perdurável, 

modifica não só a gestão como as próprias situações em que ela se 

desenrola.” 

 

É, sem sombra de dúvida, importantíssimo elencar, a partir de estudos rigorosos, 

sobretudo de natureza empírica, os fatores ou dimensões que melhor caracterizam as 

escolas democráticas e/ou eficazes. No entanto, há o risco de uma perspectiva 

funcionalista neste tipo de pesquisa, o que levaria à produção de um conjunto de 

variáveis, sem levar-se em conta cada contexto social, dificultando uma compreensão 

mais profunda dos fenômenos analisados. Por isso, é necessário um cuidado redobrado 

nessa direção. O que importa, sobretudo, é ter claro alguns princípios norteadores, 

capazes de orientar o tipo de trabalho desenvolvido em cada unidade escolar. Alonso e 

Ruiz (2008, p. 17-18), a propósito, dizem que uma escola democrática deve significar 

no mínimo três coisas. Primeiro, ela deve ser capaz de garantir o êxito escolar de todos 

os alunos e alunas. Segundo, ela deve colocar no seu centro o alunado, não o 

professorado; isso quer dizer que o alunado deve assumir o protagonismo dos processos 

de aprendizagem, o que deve ocorrer por meio de um currículo que valorize seus 

conhecimentos e inquietações, reforçando neles a capacidade crítica de leitura do 

mundo. Terceiro, a escola deve promover, de várias formas, a participação efetiva da 

comunidade escolar e do entorno em tudo aquilo que ela desenvolve. 

Tomar como fundamentais alguns princípios significa adotar uma postura 

política e ética de compromisso com a mudança. Os procedimentos corretos, 

atinentes à construção de uma escola democrática dependem de cada contexto, de 

cada realidade. E eles serão encontrados no processo de construção, que é 

ininterrupto, e que não cessa. 

 
Porque  o importante para uma escola não é o que ela tenha conseguido em 

um momento determinado, mas seu compromisso permanente com a 

transformação democrática de sua cultura escolar. O importante é que o 

processo não se interrompa, porque é intrinsecamente inacabado. O que é 



verdadeiramente importante é que esse processo não dependa de ninguém em 

particular, mas de todos os implicados em geral; o que importa é que quando 

as pessoas que hoje assumem a liderança do processo demandem ajuda, que 

isso seja relevado e considerado como algo natural. (ALONSO E RUIZ, 

2008, p. 14) 

 

  

No Brasil, pensando na democratização da escola enquanto processo, mesmo 

tendo ainda muitos obstáculos a superar, existe um movimento um tanto acelerado nessa 

direção. As escolas não são mais instituições fechadas e comandadas por uma única 

pessoa – o diretor/a todo/a poderoso/a. As coisas mudaram muito. A escola está mais 

aberta à participação dos alunos, dos seus pais e da comunidade de entorno. Além disso, 

o núcleo gestor da escola tem-se ampliado. Há o diretor/a, o vice-diretor/a, o 

coordenador/a pedagógico/a e, invariavelmente, outros atores que dele fazem parte. 

Chama atenção, por exemplo, a necessidade de a unidade escolar dialogar intensamente 

com ocupantes de diversas funções criadas por determinadas políticas públicas – de 

âmbito municipal, estadual ou federal –, que acabam também participando da gestão da 

escola. Podemos citar como exemplo o Programa Mais Educação, do Ministério da 

Educação. As pessoas designadas pelo estado ou município para coordenar as ações do 

programa passam quase que a integrar a equipe de gestão das unidades escolares, 

porque tudo tem de ser pensado de maneira integrada. O mesmo poderíamos dizer dos 

vários outros projetos, menores, que acontecem na escola, por iniciativa de entidades 

governamentais (outros setores de governo) e entidades não governamentais (ONG, 

instituições das mais diversas etc.) 

Há, portanto, um movimento que, de algum modo, vem fazendo da escola uma 

“organização interativa”. O que falta é dar mais sentido a este movimento, compreendê-

lo como inevitável e salutar para a construção de uma nova instituição de ensino, mais 

articulada e coerente com o seu tempo histórico.  

 

4) Considerações finais. 

 

Vimos, ao longo do texto, que a democracia vem passando por uma nova onda, 

que se traduz em rearranjos diversos, principalmente em alguns países do hemisfério sul 

do planeta. Novos  modelos de participação convergem para um tipo de democracia 

local e participativa. No entanto, tais experiências, constituídas como verdadeiros 

fóruns de democracia deliberativa, situados entre o Estado e a sociedade, como se 

verifica no Brasil, ainda não avançaram suficientemente a ponto de ganharem formato 

institucional adequado por meio de amparo legal. Algumas medidas seriam fundamentai 

nessa direção, como aponta Avriter (2000, p. 43-44), como, por exemplo, criação de 

novos espaços decisórios, melhor disponibilização e partilha das informações, testar 

múltiplas experiências de participação e deliberação. Tudo isso teria como principal 

escopo integrar participação e institucionalidade política. 

Essa onda de democratização atinge as organizações sociais, com destaque para 

a escola. Não é por acaso que, sobretudo a partir dos anos 1980, a retórica em favor da 

democratização da educação ganhou corpo. Medidas de natureza prática também vem 

acontecendo por força dessa retórica, forjada no contexto mais amplo da sociedade, 

marcada, dentre outras coisas pelo giro dialógico do qual falamos anteriormente. Cabe 

registro especial às medidas tomadas no plano da lei, como é o caso da CF/88 que 

consagra o princípio da gestão democrática do ensino público e orienta a formulação de 

várias outras medidas legais, nas diversas esferas de governo (federal, estadual e 

municipal). Evidente que nem a retórica, nem as normas legais são suficientes para uma 



democracia verdadeiramente ativa e transformadora. Tanto é que, no Brasil, a gestão 

democrática, inerente à escola democrática, não atingiu ainda o vigor que lhe foi 

conferido formalmente. Mas é conveniente ressaltar que há em curso muitas 

experiências importantes que vão nessa direção, e a base discursiva e legal, sem dúvida 

as favorece. São várias as barreiras ainda a enfrentar, com destaque para a chamada 

“confluência perversa” de compreensões e entendimentos a respeito de democracia, 

participação etc., em função de diferentes projetos políticos que lhe dão sustentação 

teórica, ideológica e prática. (DAGNINO, 2004) Nas escolas, é notável o emaranhado 

de discursos e práticas rotulados como democráticos, sem muita clareza ou fundamento 

capaz de lhes dar sustentação. E tudo isso é compreensível, dado o momento de 

transformações profundas por que passa a sociedade e, por consequência, a educação e 

as instituições escolares. É crucial, portanto, que a escola, em especial, encontre um 

caminho adequado para pôr em cheque sua retórica e suas práticas, o que exige um 

maior adensamento em termos de reflexões fundamentais, por meio de um processo 

coletivo, marcado por uma maior densidade comunicativa. Falamos anteriormente do 

“giro dialógico” na sociedade (AUBERT et al, 2008); ele precisa ser melhor 

compreendido também dentro das instituições escolares. A forma como fazer isso vai 

depender de cada escola, cada qual com seu contexto,  sua história. Mais do que isso, 

ainda que por caminhos diversos, o avanço da democratização do ensino, da gestão 

escolar é algo processual e depende de todos e todas – equipe gestora, profissionais da 

escola, alunos e seus familiares, comunidade de entorno etc. Num processo de 

construção coletiva, portanto, interessa menos identifica o quão democrática é cada 

escola, resposta difícil de ser dada; o que importa é a firmeza de princípios que 

assegurem o compromisso político e ético rumo à mudança, assentado em alguns 

princípios fundamentais, como a garantia do êxito escolar de todos os alunos e alunas, o 

que envolve, dentre outras coisas, o protagonismo do alunado nos processos de 

aprendizagem e a participação efetiva da comunidade escolar e do entorno na vida da 

escola. 

 Tais medidas implicam na construção de um verdadeiro Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, capaz de lhe conferir identidade e traduzir, por meio de 

medidas concretas, os princípios políticos e éticos de respeito e fortalecimento da gestão 

democrática da educação e da escola, em particular. A lógica da mudança a qualquer 

preço, muito em voga hoje em dia, ao institucionalizar-se, torna-se um fim em si 

mesma. São mudanças fragmentadas, sem uma perspectiva sistêmica. Avançando na sua 

capacidade criativa e crítica, a escola dá a si mesma uma dinâmica própria, demarcada  

pela clareza de sentido para sua missão educativa, para suas ações. É inadiável investir 

na autonomia relativa da escola, vista cada vez mais como unidade de gestão, ainda que 

isso muitas vezes leve à confusões enormes, causando inclusive a culpabilização dos 

próprios agentes educativos que lá atuam. A chamada new public management, 

acompanhada de termos como  accountability, por exemplo, dão o tom do compromisso 

das unidades escolares com os resultados por elas oferecidos à sociedade. Diante disso, 

a escola será convocada cada vez mais a se posicionar, a dar respostas, que podem ser 

das mais diversas, a depender da sua capacidade de tomar para si o compromisso da sua 

autonomia, que não representa obviamente concessão de direitos e qualquer forma de 

autorização para isso ou para aquilo, mas a capacidade de enfrentar os seus próprios 

desafios, identificados a partir de um futuro possível de se alcançar, que muitas vezes 

precisa ser melhor delineado, principalmente em tempos de tantas incertezas. A  

“infidelidade normativa” (LIMA, 2003) das unidades escolares pode efetivamente se 

configurar como espaço de construção de um projeto mais efetivo, autossustentado e 

vigoroso em termos da sua eficácia, traduzida num projeto educativo voltado para uma 



sociedade mais igualitária e democrática, numa “pedagogia da esperança”, nos termos 

de Freire (1997)     
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