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RESUMO
Este estudo, de cunho qualitativo, consubstancia-se em análise bibliográfica e
documental. Tendo como aporte teórico o materialismo dialético, buscou-se contribuir
para o debate sobre a gestão democrática. Foram investigadas as bases normativas
institucionais que alicerçaram a gestão democrática do ensino nos sistemas
municipais que pertencem à mesorregião das baixadas litorâneas de estado do Rio
de Janeiro. Este estudo integra a pesquisa, de âmbito nacional, da Rede Mapa, que
busca mapear os princípios norteadores da gestão democrática do ensino público.
Buscou-se, também, inquirir se as dimensões de uma educação para o exercício da
democracia e da cidadania fizeram-se presentes nas bases normativas da região em
tela. Os marcos legais analisados foram o Plano Municipal de Educação (PME), o
Conselho Municipal de Educação (CME), o Fórum Municipal de educação (FME) e as
Leis Orgânicas Municipais (LOMs). Verificou-se se havia sintonias, dissonâncias ou
ressignificações do princípio constitucional. Como resultado, constatou-se que cada
sistema apresentou diferenças na normatização da gestão democrática da educação,
reconfigurando, em maior ou menor medida, o seu sentido atribuído originalmente. A
pesquisa evidenciou que apesar da previsão da participação e dos elementos para a
sua efetivação da gestão democrática, existem muitas ressignificações e
ambiguidades na região. A totalidade das Leis Orgânicas pesquisadas trata, de forma
explícita, da gestão democrática, tendo a participação e eleição de diretor como
elementos centrais. Entretanto, há um descompasso em relação às demais leis, visto
que, de um lado, as normas legais que criaram os sistemas de ensino são muito
concisas, não indicando a gestão democrática, por outro, os Planos Municipais de
Educação não preveem eleição e apresentam a gestão com elementos pautados
numa concepção gerencialista. Conclui-se, desse modo, que na região das baixadas
litorâneas ocorreu um enfraquecimento na gestão democrática, especialmente no que
tange aos mecanismos de participação e eleição de diretor.
Palavras-chaves: Gestão Democrática. Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de
Janeiro. Leis Orgânicas Municipais. Plano Municipal de Educação. Conselho
Municipal de Educação.

ABSTRACT
This qualitative study is based on bibliographic and documentary analysis. Having
historical and dialectical materialism as its theoretical contribution, we sought to
contribute to the debate on democratic management. The institutional normative bases
that underpinned the democratic management of education in the municipal systems
that belong to the mesoregion of the coastal lowlands of the state of Rio de Janeiro
were investigated. This study is part of the nationwide research carried out by Rede
Mapa, which seeks to map the guiding principles of democratic management in public
education. We also sought to inquire whether the dimensions of an education for the
exercise of democracy and citizenship were present in the normative bases of the
region in question. The legal frameworks analyzed were the Municipal Education Plan
(PME), the Municipal Education Council (CME), the Municipal Education Forum (FME)
and the Municipal Organic Laws (LOMs). It was verified if there were tunings,
dissonances or reframings of the constitutional principle. As a result, it was found that
each system showed differences in the standardization of the democratic management
of education, reconfiguring, to a greater or lesser extent, its original meaning. The
research showed that despite the prediction of participation and the elements for its
effective democratic management, there are many resignifications and ambiguities in
the region. The totality of the Organic Laws surveyed deals explicitly with democratic
management, with the participation and election of director as central elements.
However, there is a mismatch in relation to the other laws, since, on the one hand, the
legal rules that created the education systems are very concise, not indicating
democratic management, on the other, the Municipal Education Plans do not provide
for election and present management with elements based on a managerialist
conception. It is concluded, therefore, that in the region of coastal lowlands there was
a weakening in democratic management, especially with regard to the mechanisms of
participation and election of director.
Keywords: Democratic management. Coastal Lowlands of the State of Rio de
Janeiro. Municipal Organic Laws. Municipal Education Plan. Municipal Education
Council.
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1 INTRODUÇÃO
“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
direta ou indiretamente”. A cláusula pétrea da Constituição Federal, promulgada em
1988 (BRASIL, 1988), garantiu, pelo menos formalmente, a superação do
autoritarismo e estabeleceu os pilares da nova ordem jurídica e política: a democracia
representativa e participativa. A Gestão Democrática (GD) do ensino público
pressupõe a participação, uma das bases da nova ordem estabelecida. Consagrada
como princípio na Constituição de 1988, pode possibilitar meios de participação da
sociedade, que esteve emudecida por vinte e um anos. Tal fato imprime relevância
tanto acadêmica quanto política ao tema (GADOTTI, 2013).
Relacionada ao cenário de lutas pela redemocratização do país, nos anos
1980, a gestão democrática foi uma das bandeiras que emergiram, juntamente com a
descentralização, autonomia e participação. Assim, naquela conjuntura histórica, a
centralização era associada à ditadura, enquanto a descentralização à democracia.
Contudo, bandeiras como autonomia, descentralização e participação foram
reconfiguradas no bojo das reformas políticas, inspiradas pelo ideário neoliberal, ao
longo dos anos 1990 (ALCÂNTARA, 2011).
Essas ressignificações ocorreram no contexto da reforma administrativa do
Estado, momento em que o processo de redemocratização ainda era recente. De
acordo com Nogueira (2011, p. 58), o reformismo absorveu “quatro ideias inerentes
ao discurso democrático em geral e ao radicalismo democrático em particular:
descentralização, participação, cidadania e sociedade civil”. Tais incorporações
atenderam aos argumentos neoliberais “menos Estado, mais democracia, menos
burocracia e mais iniciativa” (NOGUEIRA, 2011, p. 58), na medida em que houve uma
adaptação do vocabulário democrático à cultura mercantil e à hegemonia.
A reforma administrativa do Estado foi divulgada como uma ação puramente
técnica e não política, tendo, em tese, um objetivo único: o bem-comum. Ou seja,
supostamente neutra, sem intenções ideológicas, seria “eminentemente progressista”,
possibilitando, portanto, a aceitação de todos os segmentos políticos ou partidários.
Descentralização, naquele momento, foi traduzida como a capacidade de assumir
encargos, antes uma responsabilidade das instâncias centrais do Estado. Essa nova
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lógica elevaria a performance gerencial do setor público (NOGUEIRA, 2011). Assim,
o Estado intervém minimamente na área social, pois o como nos aponta Souza Filho,
(2006, p. 261), nessa lógica, o “[...] bem-estar social pertence à dimensão privada
(família, comunidade e mercado)”, cabendo ao Estado promover atendimento
somente aqueles que não possuem condições próprias de suprir suas necessidades
no campo privado
O Estado, ao reduzir custos na área social, possibilita ao mercado ocupar
espaços que, outrora, eram de sua responsabilidade, passando a ter uma política
focalizada, isto é, concentra as ações sociais nos indivíduos em situação de pobreza
absoluta. Apela-se, conforme Souza Filho (2006, p.262), para a filantropia e para a
“solidariedade da sociedade, via voluntariado e parcerias com a sociedade civil” que,
nessa concepção, apresentam-se como mecanismos adequados às táticas de
intervenção social. Essas ressignificações se distanciam dos ideais dos anos de 1980,
pois rompem com a concepção de um Estado provedor, como também se afastam
dos princípios da gestão democrática inscritos constitucionalmente.
A partir deste marco de referências, esta pesquisa, que faz parte de um projeto
de âmbito nacional1, de cunho qualitativo, consubstancia-se em análise bibliográfica
e documental. Possui como objetivo mais amplo investigar a gestão democrática nos
sistemas municipais de educação da Mesorregião das Baixadas Litorâneas do estado
do Rio de Janeiro, constituída por dez municípios que se dividem em duas
microrregiões: a dos Lagos (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo
Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema ) e a da Bacia de São João
(Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Silva Jardim)2, as quais são agrupadas e
identificadas como Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro (BLRJ).
A análise documental, de acordo com Cellard (2014), apresenta vantagens
metodológicas e diminui, consideravelmente, a influência ou intervenção do
1

Projeto Rede Mapa, sob coordenação geral do prof. Dr. Elton Nardi, descrito no capítulo 4, objetiva
estudar a gestão democrática do ensino público. Abarca oito estados brasileiros envolvendo
universidades públicas e privadas. Esta investigação integra a Rede Mapa, que teve como critério de
seleção os municípios que criaram sistemas municipais de educação. Vale destacar que todos os
municípios que compõem a mesorregião das Baixadas Litorâneas possuem sistemas municipais.

2

Esta pesquisa orientou-se a partir da divisão regional do IBGE (1990), vigente até 2017, (divisão por
mesorregiões e microrregiões) respeitando-se os critérios adotados pela Rede Mapa.
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pesquisador. O autor também adverte acerca de cuidados importantes que precedem
à análise documental, como, por exemplo, localizar e avaliar a credibilidade dos
documentos pertinentes. Desta forma, a primeira etapa da pesquisa consistiu no
levantamento documental e análise da validade e da pertinência do material coletado.
A segunda etapa incidiu na introdução de um elemento de corte, isto é, verificar quais
municípios da BLRJ tinham instituído o seu Sistema Municipal de Educação.
A terceira etapa consistiu na análise preliminar que, para Cellard (2014), é o
momento em que o pesquisador deve aprender a aceitar os documentos como são
apresentados e “compor” com as demais fontes, buscando esclarecimentos e
primando pelo “olhar crítico” diante do que será analisado. De acordo com o autor,
essa avaliação crítica é a primeira etapa da análise documental e é preciso considerar
o contexto social e a conjuntura que levou a produção de determinados documentos.
Cabe também ao pesquisador compreender os interesses explicitados ou não no
texto, assim como os autores, a autenticidade, a confiabilidade e a natureza do texto.
Essas dimensões constituem a parte preliminar englobando os seguintes aspectos:
análise crítica dos documentos, considerando contexto, autores, autenticidade,
confiabilidade e a natureza do texto.
A quarta etapa da pesquisa resultou na análise propriamente dita, que consistiu
na reunião do material das etapas anteriores, construída à luz de Cellard (2014, p.
303), que considera essa etapa como o momento em que o pesquisador terá
condições de “fornecer uma interpretação coerente, tendo em conta a temática ou o
questionamento inicial. [...] a escolha de pistas documentais apresentadas no leque
que é oferecido ao pesquisador, deve ser feita à luz do questionamento inicial”. O
autor prossegue lembrando que o pesquisador pode se surpreender com os achados
e que esses podem levar a modificar ou enriquecer o questionamento inicial. Assim,
a quarta etapa da pesquisa contemplou a análise aprofundada de todos os dados
obtidos até a etapa três, em diálogo com o referencial teórico.
Com o fito de obter documentos autênticos e confiáveis, como alerta Cellard,
os dados analisados foram buscados em sítios oficiais ou nas Secretarias/Conselhos
dos dez sistemas municipais que compõem a Baixada Litorânea do estado do Rio de
Janeiro.
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Em síntese, a análise proposta foi dividida em quatro etapas:
a) levantamento documental: validade e pertinência;
b) critérios de corte;
c) análise preliminar e
d) análise propriamente dita em diálogo com o referencial teórico.
A gestão democrática da educação, na Constituição Federal, artigo 206,
(BRASIL,1988), requer regulamentação por meio de leis complementares. Na década
de 1990, foi explicitada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
(BRASIL, 1996) e nos Planos Nacionais de Educação (PNE) (BRASIL, 2001, 2014).
Desta forma, intenciona-se inquirir como as dimensões de uma educação para o
exercício da democracia e da cidadania estão presentes nos marcos legais
municipais. Para tanto, foram buscados: decretos ou leis que criaram e/ou
disciplinaram os Sistema Municipais de Educação, Leis Orgânicas Municipais (LOM),
Planos Municipais de Educação (PME) e outros aparatos legais relacionados ao
princípio da gestão democrática.
Embora, os sistemas municipais possam atuar em todos os níveis da educação
básica e superior, as atuações prioritárias, expressas no artigo 11, V, da LDBEN, Lei
9.394/96 (BRASIL, 1996), referem-se à educação infantil e ao ensino fundamental.
Considerando que tais níveis de ensino são os campos de ação prioritária, esta análise
está circunscrita a essas etapas da educação básica.
Ao investigar esse quadro legal das esferas municipais, objetivou-se, também,
identificar como os sistemas compreendem um elemento chave relacionado à gestão
democrática: participação. Assim, intencionou-se identificar quais estratégias e/ou
atores sociais foram privilegiados para ampliar o exercício da participação numa
perspectiva democrática e cidadã.
Buscou-se, assim, investigar de que forma a gestão democrática se traduz na
lei (ou decreto) que cria o Sistema Municipal de Educação, na Lei Orgânica Municipal
(LOM), no Plano Municipal de Educação (PME) e/ou em outros atos normativos
(deliberações, portarias, resoluções) relacionados ao princípio constitucional,
considerando a incidência nos sistemas da região.
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Pretendeu-se, igualmente, identificar de que maneira se institucionalizaram-se
as previsões de participação, como meios para possibilitar a gestão democrática da
educação. Para tal, foram consideradas, entre outras questões, as atribuições dadas
aos órgãos colegiados (deliberativa, formativa, normativa, consultiva, fiscalizadora,
propositiva). Considera-se que o caráter da participação dos órgãos colegiados na
gestão da educação municipal e a presença, ou não, de equidade entre os seus
membros nesses municípios são atribuições diretamente relacionadas a uma gestão
democrática, que pode se constituir como uma formalidade ou como uma real
possibilidade do efetivo exercício do poder participativo e do cumprimento do papel
social desses órgãos.
Assim, nesta pesquisa, foram investigadas as bases da gestão democrática da
educação pública nos sistemas municipais de educação das Baixadas Litorâneas do
estado do Rio de Janeiro, objetivando compreender as seguintes questões: como
esses municípios normatizaram a gestão democrática em seu aparato legal? Como
os Planos Municipais de Educação resolveram impasses e ambiguidades, que
envolvem a concepção da GD, ao disciplinaram a gestão democrática de acordo com
o PNE (BRASIL, 2014)? De que maneira a mesorregião das Baixadas Litorâneas do
estado do Rio de Janeiro concebeu e traduziu o princípio constitucional?
Após a análise do o quadro da gestão democrática da educação nos sistemas
municipais mencionados, foram encontrados marcos legais com maior predominância,
o Plano Municipal de Educação, o Conselho Municipal de educação e o Fórum
Municipal de educação, que se tornaram objetos de nossa análise, posteriormente,
nos voltamos para as bases normativas expressas na LOM de cada município da
mesorregião, com o intuito de verificar se havia sintonia, dissonância ou
ressignificações do princípio constitucional. Cada sistema apresentou diferenças na
normatização da gestão democrática da educação, reconfigurando, em maior ou
menor medida, o seu sentido atribuído originalmente.
A escolha dos 10 municípios das Baixadas Litorâneas do estado do Rio de
Janeiro se justifica pela escassez de pesquisas a respeito da gestão democrática da
educação na região. Após consultas ao Banco de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando
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os descritores “gestão”, “gestão democrática”, e “gestão democrática da educação”,
foram encontrados estudos sobre a gestão nas áreas da saúde pública, educação
ambiental, patrimônio material e imaterial (este último desenvolvido pelo polo da
Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras), como também pesquisas
relacionadas a temas administrativos e econômicos. Contudo, até dezembro de 2018,
não se encontraram estudos específicos sobre a gestão democrática da educação
nas Baixadas Litorâneas do estado do Rio de Janeiro.
A gestão democrática é um princípio legal assegurado pela Constituição
Federal de 1988 (art. 206, VI) e pela LDBEN, (BRASIL, 1996) (art.3º, VIII). O Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2014) possui uma meta específica (19) e 8
estratégias, com a intenção de incentivar a participação de múltiplos atores sociais.
Entretanto, deve ser considerada a qualidade da participação. Para tanto, essa
investigação verificou a existência de previsões de paridade nas representações e nos
condicionantes legais para a efetiva participação nos órgãos colegiados, premissa
para a materialização da gestão democrática. A investigação e a análise dos
documentos legais, que versam sobre o tema, forneceram pistas para compreender
como esse processo se construiu, no campo do anunciado, em cada município,
contribuindo para o entendimento das pretensões em relação à participação: paritária
ou não; que tipo de poder de decisão? se terá um caráter formativo, fiscalizador e se
será, realmente, representativa com condições de construir proposições. Tais
questões envolvem a própria concepção de democracia e podem apontar para
tentativas de consolidação do princípio constitucional da GD.
Conforme exposto, há relevância em investigar como determinações legais
foram formalizadas pelos dez municípios das Baixadas Litorâneas do estado do Rio
de Janeiro, pois, apesar da obrigatoriedade da gestão democrática, a forma como ela
se expressa é diferenciada.
Para cumprir tais objetivos, este trabalho foi dividido em cinco seções. Na
primeira, incluindo esta parte introdutória, e na segunda seção buscou-se apresentar
os principais fatos que contribuíram para a retomada da democracia na sociedade
brasileira, em especial, no campo educacional. Na terceira, explicitou-se a
conceituação e a contextualização da gestão, no modo de produção capitalista. Na
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quarta apresentou-se a região estudada e a investigação das bases normativas
institucionais que alicerçaram a gestão democrática do ensino nos sistemas
municipais que pertencem a mesorregião das baixadas litorâneas de estado do Rio
de Janeiro. Ainda, mapeou-se os princípios norteadores da gestão democrática do
ensino público e buscou-se inquirir se as dimensões de uma educação para o
exercício da democracia e da cidadania fizeram-se presentes nas bases normativas
da região em tela. Na quinta parte, as considerações finais, em que se evidenciou um
enfraquecimento nos mecanismos de participação.
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2 EM BUSCA DE UM REGIME DEMOCRÁTICO

2.1 DEMOCRACIA NO BRASIL: ALGUNS MARCOS E BANDEIRAS
O final dos anos 1970 e a década de 1980 são momentos em que, no Brasil,
se fortalece o ímpeto democrático, com a amplificação das lutas protagonizadas pela
sociedade civil, cuja pauta é a liberdade, expressa no clamor por relações
democráticas (SOUZA FILHO; GURGEL, 2016).
O fim do regime militar decorreu de uma combinação de fatos que se conjugam
e colaboram para o seu enfraquecimento, como a crise econômica com altos índices
inflacionários, a falta de apoio crescente por parte da maioria da classe média,
conflitos em vários estados e a exposição da violência do regime pela imprensa
internacional. Somam-se a esses fatores a perda de antigos aliados do setor político
e empresarial e de dentro do próprio regime, além da falta de alinhamento entre os
diferentes grupos militares. Tudo isso contribuiu para degradar a ordem instaurada até
aquele momento (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).
Para Adrião e Camargo (2001), esse processo foi construído aos poucos, como
resultado de vários fatores já citados e pela participação popular organizada, a
exemplo do retorno de entidades científicas e da criação de associações e
movimentos populares. Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) atentam que esse
contexto fortaleceu a sociedade civil, que conseguiu, aos poucos, reunir forças para o
início de intervenções políticas construídas coletivamente.
A conquista de liberdades em distintos âmbitos colaborou para a instauração
de um conjunto de condições para a participação e a democratização. As aquisições
passaram pela reorganização partidária, pela anistia em 1979, pelo retorno das
eleições governamentais, em 1982, e pelas consecuções nos campos trabalhista,
social e político, incluindo o movimento “Diretas Já”, que exigia eleições diretas para
presidente. Apesar de o movimento não ser vitorioso no que se propunha, teve êxito
na construção de um consenso em torno da necessidade do voto direto e da
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democracia. Esse contexto de participação e democratização traduziu o desejo de
parte da sociedade. Os movimentos sociais e a mobilização popular reivindicam a
participação social efetiva na elaboração da nova Constituição Federal (ADRIÃO;
CAMARGO, 2001).
Estavam em pauta ideias que seriam de crucial importância para a retomada
da democracia, como o aumento do controle público das demandas sociais,
publicização, transparência e participação efetiva, visando a democratização da
gestão do Estado. Ideais que se opunham ao caráter autoritário e centralizador,
características do Estado brasileiro durante o regime ditatorial (1964-1985). Tais
perspectivas foram incorporadas aos discursos dos partidos oposicionistas e, mais
tarde, levadas à Assembleia Nacional Constituinte (ANC) (ADRIÃO; CAMARGO,
2001).
A convocação da ANC, em 01 de fevereiro de 1987, foi o marco importante
nesse processo. Havia um claro anseio por uma nova Constituição que traduzisse o
desejo de grande parte da sociedade civil organizada: democracia com uma real
participação popular. Essa bandeira impulsionou movimentos extraparlamentares de
organizações “pró-participação popular” em todo o país. A Constituinte, ao permitir a
elaboração de emendas populares, provocou a organização de movimentos sociais3,
que juntos mobilizaram a população para obtenção de assinaturas para a aprovação
de emendas populares. Assim, foram levadas aos constituintes reivindicações e
proposições ligadas às políticas públicas. Um dos resultados dessa mobilização foi o
reconhecimento legal da participação popular, que levou a existência de mais de vinte
mil conselhos ao final da ANC (AVRITZER, 2016).
A ANC configurou-se como um espaço polarizado de disputas entre os
interesses representados pelos conservadores e pelos progressistas. Estes últimos
construíram propostas que objetivavam mudanças no funcionamento do Estado, como
a institucionalização dos conselhos ou organizações similares, compostos por
representantes da sociedade civil, com caráter participativo, fiscalizador e de controle

3

Como os da saúde e da reforma urbana e o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

26

das ações estatais, participando, de fato, da elaboração das políticas públicas sociais
(ADRIÃO; CAMARGO, 2001).
A comunidade educacional4 elaborou importantes consensos para a educação,
como a concepção de um Sistema Nacional de Educação; a necessidade de
investimentos para a valorização e qualificação dos profissionais da educação; a
exclusividade de verbas públicas para a escola pública, a transparência nas questões
que se referem ao financiamento da educação pública e a ampliação da
obrigatoriedade da oferta do ensino pelo Estado de 0 a 17 anos, compreendendo da
creche até o ensino médio (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).
Ainda a respeito das propostas dos educadores, destacam-se dois
movimentos: pedido de extinção do Conselho Federal de Educação, considerado
órgão comprometido com os interesses privatistas, e a gestão democrática e
participativa

da

educação.

Reivindicavam-se

também:

transparência

e

democratização dos órgãos públicos de administração educacional, por meio de
participação da sociedade civil e

descentralização pedagógica e administrativa;

eleição direta dos dirigentes das instituições de ensino, por meio do voto secreto;
gestão participativa na administração dos recursos públicos e o exercício da
representatividade nos municípios e estados, mediante comissões autônomas, com o
objetivo de acompanhar e atuar nas políticas públicas educacionais. Somando-se a
tudo isso, a criação de órgãos colegiados escolares, eleitos pela comunidade, para
combater possíveis arbitrariedades (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).
A Constituição Federal (CF), promulgada em 5 de outubro de 1988, representou
avanços na área educacional, por considerar e incorporar algumas propostas da
comunidade educacional para o âmbito nacional. Uma delas foi a educação como um
direito social, conforme expresso no art. 6 (BRASIL, 1988). Assegurou, no art. 205,
que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família e

4

Grupos organizados como: Confederação de Professores do Brasil (CPB), Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 1948, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação
em Educação (ANPEd), criada em 1976, Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) criado
em 1978, Associação Nacional de Educação (ANDE), criada em 1979 e a Associação Nacional de
Docentes do Ensino Superior (ANDES), de 1981, citados por Shiroma, Moraes e Evangelista (2011).

27

estabeleceu, no art. 208, que “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo” (BRASIL, 1988).
A Constituição, ao determinar a educação como direito público subjetivo,
permite mecanismos jurídicos para fazer valer esse direito, pois a educação passa a
ser um bem indispensável à cidadania, podendo qualquer cidadão titular desse direito
exigi-lo (ADRIÃO; CAMARGO, 2001).
Para Souza Filho e Gurgel (2016), a Carta Constitucional, além de garantir o
direito à educação, possibilita a efetiva participação popular e a democracia
participativa. O inciso VII, do seu art. 1945, designa o caráter democrático e
descentralizado da gestão administrativa “[...] mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo
nos órgãos colegiados” (BRASIL, 1988). O artigo 204 estabelece, em seu inciso II, a
“participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (BRASIL, 1988). Assim, a
CF/88, como os autores destacam, aponta para a construção de um Estado provedor
da universalização de direitos sociais, comprometido com a participação da sociedade
civil e com o bem-estar social.
Naquele contexto político, marcado pelo fim de uma ditadura definida por
Nogueira (2011) como “antidemocrática”, “anticomunista” e responsável pela
disseminação do ódio e do medo, parte da sociedade participou, de forma ativa, no
processo democrático. Educadores, estudantes e a sociedade civil viram algumas de
suas reivindicações expressas na Constituição. Uma delas foi a gestão democrática
do ensino público, definida no art. 206, em seu inciso VI, como um princípio (BRASIL,
1988). Adrião e Camargo (2001, p. 72) ressaltam o ineditismo desse princípio e
destacam a sua importância “[...] por se constituírem diretrizes para futuras
normalizações legais”, podendo legitimar os preceitos que dele venham provir e
assegurando que as medidas governamentais futuras não desrespeitem tal princípio.

5

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998:
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos
colegiados.

28

Ao determinar que a educação e a participação são direitos, a Carta Magna de
1988 abriu caminho para a representação social e a efetiva participação da sociedade,
exigências, então, institucionalizadas. Essa vitória representou os anseios dos que se
empenharam por ela, pois naquele momento histórico a participação popular e a
descentralização eram conceitos caros, que representavam a efetiva ruptura com o
regime autoritário.

2.2 DO ESTADO DE BEM-ESTAR AO NEOLIBERALISMO
O governo dos Estados Unidos da América (EUA), em 1941, começou a
preparação de propostas para uma nova organização econômica internacional,
objetivando, fundamentalmente, compor um cenário propício ao livre comércio dos
produtos norte-americanos, à abertura dos mercados ao capital americano e à
aquisição, sem restrições, de matéria-prima. Em 1942, mantiveram-se negociações
com o Reino Unido, representado por Keynes (assessor principal do Tesouro
britânico), que teve a incumbência de elaborar e apresentar proposições do governo
do seu país (PEREIRA, 2010).
White (assessor chefe do secretário do Tesouro dos EUA) e Keynes
concordavam, em princípios básicos, com a necessidade de um sistema que
incentivasse a “[...] estabilidade econômica, o pleno emprego, o livre comércio e o
investimento internacional” (PEREIRA, 2010, p.98), entendidos como condições
necessárias à conquista e manutenção da paz. Ambos também defendiam a
autonomia dos Estados, que deveriam praticar políticas econômicas de proteção às
economias nacionais. Na Conferência Monetária e Financeira de Bretton Woods,
realizada em julho de 1944, anunciou-se a paridade fixa entre o dólar e o ouro e
colocou-se no horizonte a construção de um Estado de bem-estar, teorizado por
Keynes (PEREIRA, 2010).
Para Oliveira (1988, p. 8), a teoria keynesiana é um “padrão de financiamento
público da economia capitalista”, em que partindo de regras universais pactuadas, o
fundo público, em suas variadas formas “passou a ser o pressuposto do financiamento
da acumulação de capital, de um lado, e, de outro, do financiamento da reprodução
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da força de trabalho, atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos
sociais”.
No pós-guerra, surge uma diversidade de Estados, os socialdemocratas,
democrata-cristãos e dirigistas. Essas formas plurais de Estado partilhavam e
corroboravam a ideia de que o Estado precisaria concentrar-se no “pleno emprego,
no crescimento econômico e no bem-estar do cidadão” (HARVEY, 2014, p. 20-21). O
poder estatal poderia intervir na indústria, estabelecer padrões salariais, intervir ou
substituir processos mercadológicos. O Estado, nesse contexto, de “liberalismo
embutido”, regula, libera ou restringe as ações da indústria ou do mercado, visando a
manutenção dos princípios acordados em Bretton Woods e teorizados por Keynes.
Apesar de não agir para a superação do modo de produção capitalista, o Estado
de bem- estar social (welfare state) avançou no campo das políticas sociais e, por um
determinado tempo, possibilitou o fortalecimento dos sindicatos e a manutenção de
empregos. Contudo, no final dos anos de 1960, as políticas keynesianas entraram em
declínio tanto nas economias domésticas quanto no cenário internacional (HARVEY,
2014).
No final dos anos de 1980, a redemocratização, as lutas e conquistas, como a
gestão democrática do ensino público, impactaram nossa história. Esses
acontecimentos possibilitaram, pela primeira vez, incorporar as ambições dos
trabalhadores à estrutura do poder. Porém, enquanto o Brasil, por meio da Carta de
1988, construía “um paradigma legal-institucional, via Constituição Federal” e
delineava os fundamentos de um “Estado de Bem-estar de cunho universalista e
institucional”, uma década antes, o mundo já colocara em questão o “padrão de
regulação da sociedade baseado no welfare state” (SOUZA FILHO, 2006, p. 278; 279).
Esse questionamento ocorreu em consequência das crises econômicas desde
os anos de 1970, da diminuição das taxas de crescimento na economia mundial, do
declínio das tentativas de um socialismo de Estado e da “ofensiva liberalconservadora que, representada pelos governos Thatcher, Reagan e Kohl6, impõe ao
mundo uma hegemonia ideológica” (neoliberalismo), baseada na liberalização do
6

Margaret Thatcher (primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990), Ronald Reagan (presidente
dos Estados Unidos, de 1981 a 1989) e Helmut Kohl (Chanceler da Alemanha, de 1982 a 1998).
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mercado e no “esvaziamento do Estado e de seu papel regulador da sociedade”
(SOUZA FILHO 2006, p. 279, 280).
O Neoliberalismo, segundo Harvey (2014, p. 12), é uma teoria das práticas
político-econômicas que defende a tese de que a promoção do bem-estar humano
será mais exitosa se liberadas as “liberdades e capacidades empreendedoras
individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos
de propriedade privada, livre mercado e livre comercio”. Nessa estrutura, o Estado
deve garantir os direitos de propriedade individual e o funcionamento dos mercados.
Restringindo-se a essas tarefas, o Estado não deve intervir no mercado, pois não
entende o seu funcionamento. Conforme Harvey (2014), desde os anos de 1970, o
neoliberalismo foi acolhido nas práticas e no pensamento político-econômico.

2.3 NEOLIBERALISMO NO BRASIL: METAMORFOSES
A década de 1990 também foi marcada por grandes transformações no Brasil.
Fernando Collor de Mello tomou posse em 1990 e foi afastado pelo processo de
impeachment em 1992. Seu governo tinha como meta inserir o Brasil na modernidade,
participando da nova revolução tecnológica mundial. Na educação, o breve mandato
de Collor teve como princípios norteadores a equidade, a qualidade, a competitividade
e a eficiência. É importante ressaltar que esses princípios estão inseridos em uma
lógica gerencialista, que, desde o final da década de 1970, ganhou força na Europa.
Essa lógica busca atender aos interesses do mercado e impõe à educação novos
pressupostos. Nesse cenário, houve a ressignificação de bandeiras relacionadas à
gestão democrática, como: descentralização, autonomia e participação.
Para Souza e Castro (2012), a descentralização nos anos de 1990 afasta-se
dos ideais democráticos e da perspectiva sociocomunitária. Relaciona-se à ideia de
“Estado mínimo e mercado máximo”. O novo discurso político-normativo associa
participação e colaboração à competitividade, eficácia e eficiência. Ao combinar esses
termos, concebem-se instrumentos a serviço das lógicas gerenciais do neoliberalismo,
como revelam os autores.
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[...] a democratização, embora não abandonada, sofre ressignificações
coerentemente
à
racionalidade
econômica
hegemônica
que
organiza/desorganiza o modo de produção capitalista atual, a par dos
múltiplos sentidos aos quais as concepções de democracia, histórico e
socialmente, estiveram sujeitas. (Souza; Castro, 2012, p. 1.208).

De acordo com Souza e Castro (2012, p. 1207), o discurso da descentralização
e da participação, nesse contexto mercadológico, parece servir a “novos” princípios.
A participação, que deveria estar a serviço de um “bem comum”, se modifica, dando
lugar a uma essência “gestionária”, pautada na “necessidade de modernização, de
competitividade, de concorrência, de eficácia e eficiência”, fundamentos do
neoliberalismo.
Após o impedimento de Collor, o vice-presidente Itamar Franco é empossado.
Nesse governo, em 1993, é elaborado o “Plano Decenal de Educação para Todos”,
coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), seguindo os princípios acordados na
Conferência de Jomtien (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).
A posse de Itamar, de acordo com Saviani (1999), marca a continuidade de um
processo de políticas neoliberais que teve início com Collor. A título de exemplo, é
possível citar o Plano Decenal (1993-2003), que indicou descentralização,
gerenciamento eficaz, produtividade e competitividade, objetivando fixar novos
modelos de gestão nas escolas públicas, que proporcionassem, em tese, autonomia
administrativa, financeira e pedagógica (BRASIL, 1993).
Essas proposições não se afastam do proposto por Collor no que se refere à
educação. A autonomia administrativa, financeira e pedagógica não tem o mesmo
significado do proposto nos anos 1980. De acordo com Alcântara (2011) a política
social foi reconfigurada no contexto de reestruturação do capitalismo, com a
imposição do mercado como regulador da vida social, objetivando legitimar as
reconfigurações dos direitos sociais, que, paulatinamente, passam a ser vistos como
serviços. O Estado concede autonomia, porém, não fornece meios. O Estado regula,
mas não provê recursos.
A participação, de forma ambígua, cresce do ponto de vista institucional,
através da multiplicação de conselhos em diferentes esferas, mas se
despotencializa. Tal esvaziamento pode ser observado no encolhimento, com
raras exceções, como é o caso do MST, dos movimentos sociais clássicos,
como os sindicais e estudantis. O enfrentamento é visto como algo de um
tempo ultrapassado, anunciam-se tempos de cooperação, de parcerias, de
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negociação, de formulação de consensos: de Washington às Centrais
Sindicais. A terceirização, através das ONGs, ganha espaço, inclusive no
campo das lutas sociais. (ALCÂNTARA, 2011, p. 332).

Todas essas mudanças consolidaram-se com os mandatos presidenciais de
Fernando Henrique Cardoso (FHC), que adotou uma política educacional, cujo
objetivo foi ajustar o país à globalização, promovendo ações que criassem condições
favoráveis para o fluxo do capital financeiro internacional. Tal movimento prosseguiu
com a diminuição do Estado e a redução de gastos públicos (SAVIANI, 1999).
No que tange à gestão da educação pública, o governo FHC enfatizou a
descentralização e a promoção da municipalização, adotando o discurso da
participação da comunidade na gerência de recursos. A presidência da república
assumiu uma política de arrecadação e repasse de recursos mínimos para as escolas
e o MEC adotou uma política de financiamento indicada por empresários e pelos
organismos internacionais. A reforma educacional assumiu, como base, o
financiamento e a avaliação com o objetivo de controlar a qualidade e a distribuição
de recursos (FRANÇA, 2005; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).
Tais princípios nortearam a LDBEN (BRASIL, 1996), aprovada em 20 de
dezembro de 1996, que ao tratar da gestão democrática do ensino público traz, de
forma mais específica, o artigo quatorze, observado a seguir.
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios:
I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projetopolítico-pedagógico da escola;
II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes. (BRASIL, 1996).

Sobre o inciso II, Paro (2001, p. 81) aponta que a lei “sequer estabelece o
caráter deliberativo que deve orientar as ações desses conselhos”. Para o autor, a
LDBEN não realiza uma regulamentação mais precisa do princípio constitucional e
não avança em relação a ele, deixando de abordar aspectos da gestão democrática,
para a reorganização do poder dentro da escola, como, por exemplo, a escolha dos
dirigentes. Tais aspectos são postergados e delegados aos estados e municípios.
Na década subsequente à LDBEN/96, ainda no Governo FHC, foi lançado o
Plano Nacional de Educação (2001-2010) (BRASIL, 2001). No que tange à gestão, se
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limitou ao já prescrito na LDBEN, não abordando, portanto, a eleição de dirigentes
nem regulamentou com maior precisão o princípio constitucional. Limitou-se a seguir
a política da descentralização, por meio da redistribuição de recursos, alegando
autonomia da gestão educacional.
No Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), por meio de decreto, foi
criado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), de 2007. Dentre as trinta
ações iniciais do PDE/2007, não há ação dirigida exclusivamente ao financiamento e
à gestão, (SAVIANI, 2007). Todavia, no PNE aprovado por meio da lei nº 13.005/14
(BRASIL, 2014), durante o mandato da presidente Dilma Rousseff (2011-2016) – PNE
(2014-2024), a gestão democrática da educação ganha mais especificidade e está
expressa na Meta 19 e nas suas 8 estratégias.
Meta 19: assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.
(BRASIL, 2014).

A Meta 19 traz avanços e questões. Para Peroni e Flores (2014), a consulta
popular constituiu-se em um avanço no campo da gestão democrática, considerando
a ausência de um histórico do princípio em alguns locais do país. Junto a esse avanço,
é possível detectar a associação da consulta popular aos critérios de mérito e
desempenho, o que, para as autoras, se configura como um hibridismo na concepção
de gestão do PNE (BRASIL, 2014), pois o texto representa “concepções diferentes e
mesmo antagônicas de gestão, uma de matriz democrática e outra vinculada a
modelos de viés gerencial, restando aos entes federados o desafio de implementar
em conjunto critérios tão distintos” (PERONI; FLORES, 2014, p. 186). Outra questão
é a consulta pública, que pode não significar a eleição, pela comunidade escolar, dos
dirigentes das escolas.
Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, de acordo com
Bastos (2017), serviram ao poder e à estrutura do capital financeiro e governaram na
coalizão política. Contudo, apesar de atenderem, em parte, ao grande capital, também
implantaram um “pacto de classes”, com concessões importantes para as classes
subalternas. Essas contradições podem ser percebidas em documentos legais, como
no recém apresentado, em que interesses democráticos convivem com uma visão
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mercadológica. O modelo de sociedade é indissociável do modelo educacional
pretendido. Logo, a economia e a ideologia, no caso a neoliberal, são forças
significativas e atuantes na formalização de políticas educacionais.
No governo Dilma, essas tensões e disputas também se apresentaram, a
exemplo do PNE (BRASIL, 2014). Apesar de indicadores da influência do mercado,
concorda-se com Lima e Pacheco (2017), que consideram o Plano como um caminho
para a consolidação de um sistema nacional de educação, por ser uma política de
Estado. Ao tratar do governo Dilma, considera-se importante abordar as duas políticas
significativas no campo educacional ocorridas em seu governo. O PNE (BRASIL,
2014), que contou com a participação da sociedade civil em sua elaboração abrindo
possibilidades para a organização do direito à educação e propondo “a superação das
desigualdades educacionais, a promoção da qualidade educacional e o fortalecimento
do financiamento da educação” (LIMA e PACHECO, 2017, p. 489). E o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC7), que, apesar de se
consolidar como a mais proeminente política pública de Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) da atualidade no Brasil, não contou com a ampla participação da
sociedade. Mesmo constatando o elevando quantitativo de matrículas na educação
profissional, o PRONATEC traz consigo indicativos de uma “política de governo de
viés privatista, priorizando, via Bolsa-Formação, cursos predominantemente de curta
duração” (LIMA; PACHECO, 2017, p. 489).
A Bolsa-Formação no PRONATEC (BRASIL, 2011), segundo Lima e Pacheco
(2017, p. 491), também instituiu disputas por recursos públicos entre as redes pública
e privada. De 2011 a 2014 “o programa movimentou mais de R$ 14 bilhões” e
apresentou-se como uma política de governo de cunho privatista, destinando recursos
públicos às instituições privadas, que, em grande número, ofertaram cursos de curta
duração, objetivando atender a demandas do mercado de trabalho, restringindo o
processo educativo e não ofertando uma formação ampliada. Tais indicativos
expressam “mais resultados quantitativos que qualitativos” (LIMA E PACHECO, 2017,
p. 502). A seguir, o gráfico 1 apresenta informações de relatório elaborado pelo
Ministério da Educação (MEC, 2015).

7

Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.
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Gráfico 1: Matrículas PRONATEC
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com BRASIL, 2015

O Plano Nacional de Qualificação (PNQ), do governo Lula, considerou o social,
substituindo a Educação Profissional por Qualificação Social e Profissional. Em
relação à gestão democrática da educação, o programa incluiu os entes da Federação
no processo e na execução do programa. Em termos democráticos e participativos, o
PRONATEC retrocedeu ao centralizar as decisões no âmbito Federal, sem incluir os
municípios, Distrito Federal e estados, que, por vezes, apenas mobilizaram o públicoalvo. Além dos entes federados, a sociedade civil também foi alijada de todo processo
de planejamento, elaboração e execução, de forma diferente do PNE, que surgiu da
Conferência Nacional de Educação (CONAE), como resultado de amplas discussões
no âmbito nacional. Ao passo que o PRONATEC, apesar de propor a inclusão social,
materializou-se privatista, transferindo recursos públicos para o privado, resultando no
crescimento desse setor em detrimento da expansão da rede pública federal. (LIMA;
PACHECO 2017). Além do aligeiramento da formação (número de matrículas e oferta
de cursos de curta duração), os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) se
opõem à efetivação da meta 8, prevista no PNE, que propõe o seguinte:
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove)
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último
ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de
menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres,
e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL,
2014).

O PRONATEC, apesar de apresentar-se como um programa inclusivo e ter
ampliado o acesso da população a percursos formativos, tem características
privatistas, manifestado pela Bolsa-Formação, o que possibilitou o crescimento do
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mercado de formação em detrimento da expansão do público, não contribuindo de
maneira desejada para a execução da meta 8.
O objetivo aqui, ao trazer para discussão esse programa, foi aclarar o processo
paradoxal e ambíguo presente em políticas públicas educacionais nos últimos
governos, que, em idas e vindas, nem sempre contribuíram para a emancipação
humana, e, por vezes, reforçaram a dualidade do processo formativo e pouco
somaram para a consolidação da gestão democrática.

2.4 LIMITES DA DEMOCRACIA NO BRASIL
Por se tratar de um capítulo de contextualização, considera-se fundamental
abordar os acontecimentos recentes que ameaçam a democracia e, por
consequência, a gestão democrática da educação.
Dilma Rousseff teve seu mandato presidencial interrompido em agosto de 2016
por um golpe institucional. Para Avritzer (2016), apesar do Brasil apresentar dados
positivos no que se refere à democracia, evidenciados no: (a) apoio da população ao
processo democrático, (expresso em pesquisa publicada em dezembro de 2014, no
jornal “Folha de São Paulo”, quando 69% da população manifestavam-se favoráveis
à democracia); (b) melhora da posição do país no ranking mundial democrático. O
autor atenta que em outros índices, como o Desenvolvimento Humano (IDH) ou no da
corrupção, o Brasil não foi tão exitoso.

Assim, mesmo considerando o apoio

demonstrado em 2014 ao processo democrático, o ano de 2015 foi marcado por “uma
situação de incômodo em relação à performance da democracia” (AVRITZER 2016,
p. 8).
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2013

2014

2015

Manifestação
com
Milhões de pessoas, que
foram às ruas protestar
contra o sistema político
e/ou os serviços públicos.

O país se dividiu durante o processo
eleitoral.
Uma
parcela
derrotada
dos
eleitores, inconformada com o
resultado, organiza manifestações
contra a presidenta reeleita, Dilma
Rousseff
(Partido
dos
Trabalhadores - PT).
O candidato derrotado no segundo
turno, Aécio Neves (partido da

Entrega formal em setembro de
2015, ao presidente da Câmara
dos Deputados, do pedido de
impeachment subscrito por um
ex-dirigente do PT e apoiado por
membros dos partidos da
oposição,
entre
eles
os
democratas e o PSDB.
Dezembro de 2015, abertura do
processo de impedimento da
presidente eleita.

social democracia brasileira

PSDB), entra com pedido de
anulação da diplomação da
presidente eleita no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Quadro 1: Performance democrática
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com Avritzer, 2016, p.8-9.

Esse contexto gerou um impasse na democracia que, para o autor, foi
consequência de cinco elementos centrais: (a) os limites do presidencialismo de
coalizão8; (b) os limites da participação popular na política; (c) o paradoxal combate à
corrupção; (d) a perda de status das camadas médias e a aproximação das mesmas
às camadas populares; e (e) o novo papel do Poder Judiciário na política (AVRITZER,
2016, p. 9)
Até mesmo a revista inglesa The Economist, notadamente liberal, apontou o
declínio democrático do Brasil em suas pesquisas. Esta tem como critério de análise,
do estado da democracia no mundo9, o que chama de índice democrático, composto
por cinco categorias: a) processo eleitoral e pluralismo; b) liberdades civis; c) o
funcionamento do governo; d) participação política; e f) cultura política. Elabora-se
também, uma tipologia em relação aos regimes: a) democracias plenas; b)
democracias falhas; c) regimes híbridos; e d) regimes autoritários. (THE
ECONOMIST, 2013, tradução nossa).
Os gráficos a seguir apresentam, as considerações a respeito do desempenho
do Brasil de 2011 a 2015 e de 2016 a 2018.

8

A deslegitimação da forma de fazer alianças, característica da democracia brasileira desde 1994.
(AVRITZER, 2016, p. 9).
9
Considerando 165 Estados, por ela considerados independentes e dois territórios.
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Gráfico 2: Posição do Brasil no quadro democrático mundial: 2011-2015
Fonte: Compilado pela autora, a partir dos dados de The Economist, 2011, 2012, 2013, 2014
e 2015.
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Gráfico 3: Posição do Brasil no quadro democrático mundial: 2016-2018
Fonte: Compilado pela autora, a partir dos dados de The Economist, 2016, 2017 e 2018

Para a revista, o Brasil é uma democracia com falhas, ela aponta que o nosso
desempenho democrático decaiu, especialmente a partir de 2014, mantendo os piores
índices em 2015 e 2016, anos que marcaram o processo e o golpe parlamentar10 em
nossa democracia. Para Santos (2017), o golpe11 fez com que os métodos
democráticos

representativos

resultassem

na

destituição

de

um

governo

10

“Por “golpe parlamentar”, aqui, indica-se uma substituição fraudulenta de governantes orquestrada e
executada por lideranças parlamentares (SANTOS, 2017, n.p.).

11

O Tribunal Internacional da Democracia, em 19 e 20 de julho de 2016, reuniu-se na cidade do Rio de
Janeiro e julgou que o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, constituiu-se como um
golpe de Estado. (SANTOS, 2017).
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legitimamente eleito, transgredindo o constitucionalmente consagrado, ou seja, os
mecanismos legais serviram a objetivos ilegítimos.
O autor destaca alguns fatos importantes, como a negação do resultado do
sufrágio pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que após constatar a
derrota do seu candidato Aécio Neves, de acordo com Santos (2018, n.p.) repetiram
“[...] o trajeto histórico dos antigos golpistas: primeiro acusaram os vitoriosos de fraude
eleitoral, depois, de corrupção”. Diante desses fatos, o pesquisador compara o
ocorrido aos pleitos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, nos anos de 1950 e
1955, e ao anticomunismo de 1964. “O denominador comum entre os golpistas dos
anos 1950 e 1960 e os de 2016 é a rejeição ao progresso econômico e social das
classes vulneráveis” (SANTOS, 2017, n.p.).
Mas, no fim de todas as contas, os que perdem o poder querem mantê-lo e a
lógica de quem domina sempre foi, de acordo com Miguel (2018), conciliar-se com os
que governam. Porém, mesmo em governos de coalizão, como os do PT, não foi
possível acomodar todos os que ficaram insatisfeitos por perder a centralidade do
poder. Líderes do PSDB tornaram-se oposição junto às lideranças à extremidade
direita do espectro político, com as quais não havia possiblidade de consenso. Isso
inclui os anticomunistas, os pró-ditadura militar, parcela dos fundamentalistas
religiosos e alguns liberais mais extremistas, “cuja defesa de um Estado ultramínimo
os fazia recusar, por princípio, qualquer forma de política social e para quem o
petismo, por mais moderado que fosse, continuava perigosamente intervencionista
(MIGUEL, 2018, n.p.). ”.
Esse contexto construído ao longo dos governos petistas contribuiu para que
se construísse, progressivamente, uma coalizão visando destituir a presidente eleita.
Assim, em 17 de abril de 2016 a democracia representativa sofreu um duro golpe. “A
tese do impedimento presidencial, [...] revelou-se para todos e afinal foi explicitamente
defendida como uma punição política para a qual os argumentos constitucionais só
acrescentam certo impudor.” (SANTOS, 2017, n.p.). O impedimento não se restringiu
a uma presidente, mas a própria democracia, demonstrando a sua fragilidade e a
ausência de uma cultura democrática no Brasil, como já apontavam as pesquisas.
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Após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o novo governo de Michel
Temer fez algumas escolhas. Uma delas foi a implementação de uma agenda austera,
que, como destacam Pinheiro-Machado e Scalco (2018, n.p.), “[...] culminou em
sensação de desamparo social”, pois a população, além de perder o poder de
consumo, também foi privada de direitos sociais, antes recebidos como benefícios do
governo federal. A militarização também merece destaque, juntamente com a
construção de figuras contrastantes como: o “inimigo interno” versus “cidadão de
bem”, dualidade acolhida pela sociedade, segundo Teles (2018).
À dinâmica dos governos democráticos, após a mais recente ditadura,
somaram-se mecanismos de militarização, legalmente12 constituídos e inicialmente
transitórios, mas que aos poucos vem se tornando permanentes. Tais movimentos,
“desfazem as separações jurídicas e éticas entre o legítimo e o ilegítimo, o
democrático e o autoritário”, (TELES, 2018, n.p.), a exemplo da intervenção federal
no Rio de Janeiro, a partir de fevereiro de 2018, justificada pelo presidente Temer,
pelo argumento da violência urbana.
A gestão do Estado foi entregue aos militares. Tal fato que fortaleceu os
conservadores e contribuiu para dissipar e evitar o debate13 a respeito da
descontinuação do mandato presidencial e da fragilização da nossa democracia, além
de desobrigar o presidente Michel Temer a lidar com a Reforma da Previdência.
Esse contexto centralizou o discurso das eleições presidenciais na segurança
pública. Todavia, mesmo com esses fatos, não se pode considerar que havia um
irrefutável projeto político conservador articulado ou que a ditadura se mantinha
institucionalmente no Estado. Entretanto, é possível apontar para “uma estrutura
autoritária, institucional e também pulverizada nas variadas formas de relações sociais
que têm se sofisticado nas últimas décadas” (TELES, 2018, n.p.).

12

“O mecanismo constitucional acionado paralisou os trabalhos do Congresso Nacional, o qual aprovou
sua própria capitulação com a ampla votação a favor do decreto intervencionista (340 votos a favor e
72 contra, na Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 2018).” (TELLES, 2018, n.p.).

13

“De acordo com a legislação, não se pode votar emendas à Constituição enquanto durar o
procedimento no Rio de Janeiro” (TELLES, 2018, n.p.)
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Os acontecimentos apresentados nesse capítulo demonstram a retomada e o
crescente fortalecimento de políticas mais aproximadas a um pensamento
conservador. Como diz Gallego (2018, n.p.), esse revigoramento político das direitas
emana posturas autoritárias e antidemocráticas. Também incorpora variados
“conceitos e sentidos para um fenômeno que é indiscutível protagonista nos cenários
nacional e internacional de hoje: a reorganização neoconservadora”, podendo-se
considerar as vitórias de Trump, Brexit e Bolsonaro como convincentes indicativos de
uma derrota para a cultura democrática.
A extrema-direita brasileira, sob análise de Miguel (2018), possui três eixos: a)
libertarianismo; b) o fundamentalismo religioso; e c) a reciclagem do antigo
anticomunismo. No libertarianismo identifica-se a crença máxima no mercado, o
“dogma da santidade dos contratos ‘livremente’ estabelecidos”. O mercado é
comandante de todas as relações, inclusive as sociais, apresentando-se avesso à
solidariedade social. Todos os direitos são traduzidos em apenas um direito, o da
propriedade, e a liberdade é a ausência das interferências, como as do Estado. Em
sua máxima, o libertarianismo prega que “qualquer situação que nasça de
mecanismos de mercado é justa por definição, por mais desigual que possa parecer”
(MIGUEL, 2018, n.p.). Para o autor, esse tipo de doutrina não é popular. Mesmo com
a disseminação das ideias do Estado é ineficiente versus mercado superior, pois a
sociedade ainda considera que existem compromissos coletivos.
O segundo eixo, de acordo com Miguel (2018), é o fundamentalismo religioso,
a verdade absoluta, revelada e pregada em nome de Deus, que afasta as
possibilidades de problematização e apaga os caminhos para o debate. Vieira (2018)
alerta que a junção do extremismo religioso com o poder político, institucional e
midiático constitui ameaça à democracia e aos direitos humanos. O fundamentalismo
tem sido exprimido em projetos de poder que incluem práticas e narrativas agressivas,
disseminando discursos pró-fascistas que, apesar de antagônicos ao dogma cristão,
são incorporados aos discursos e alimentados pelo medo e pela intolerância. Esse
conjunto de ideias tem induzido, para Vieira (2018), pautas políticas do legislativo
tanto no Congresso Nacional quanto nos outros entes federados.
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Essa concepção de mundo constitui um risco ao processo democrático, à
laicidade do Estado, à diversidade de ideias e das liberdades individuais. É importante
observar que não se trata apenas de um movimento religioso, pois para Miguel (2018),
os líderes fundamentalistas, além de manter seus seguidores combatendo discursos
que contradizem suas falas, negociam essa fidelidade, que se constitui em importante
capital político. Assim, negociam sua base popular juntamente com instrumentos
midiáticos como emissoras de rádio e televisão. “Os líderes religiosos desempenham
o papel de novos coronéis da política brasileira.” (MIGUEL, 2018, n.p.).
O terceiro eixo se constitui no ressurgimento do perigo vermelho. Mesmo que
já superado com o fim da Guerra Fria, Miguel (2018) destaca que o anticomunismo foi
reciclado e promovido pela direita radical, traduzido no bolivarianismo venezuelano e,
no Brasil, mesmo com um governo de coalizão e moderação, representado, nesse
discurso, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O PT tornou-se a reencarnação da
ameaça comunista e o representante desse pensamento. Essa invenção gerou
discursos e campanhas de anticomunismo e antipetismo.
Não existe uma divisão real entre essas linhas de pensamento, pois elas se
fundem e se comunicam. O autor dá destaque, especialmente, para a fusão do
anticomunismo com o reacionarismo moral, que relaciona o marxismo com o fim da
família e da moral. Antônio Gramsci é pintado como o destruidor de ambas, o
pensamento marxista seria como estratégia para a manipulação das mentes, assim,
as lutas políticas se transfiguraram em lutas por “projetos e visões de mundo”
(MIGUEL, 2018, n.p.), o que traz também, como consequência, a despolitização de
parte da população. Essa estratégia provou sua eficácia, o anticomunismo e o
antipetismo transformaram-se em bandeiras de campanhas políticas que ajudaram a
eleger Jair Bolsonaro, fazendo-se acreditar que havia um plano para pôr um fim no
capitalismo.
[...] a dissolução da moral sexual convencional e da estrutura familiar
tradicional. Afinal, “a família é a cellula mater da sociedade”; se destruída, faz
todo o edifício romper. Daí deriva que, na interpretação difundida por uma
das referências intelectuais da direita brasileira, o filósofo e astrólogo Olavo
de Carvalho, a estratégia gramsciana é “apagar da mentalidade popular, e
sobretudo do fundo inconsciente do senso comum, toda a herança moral e
cultural da humanidade”. O mesmo tipo de raciocínio é exposto por
parlamentares da extrema-direita, como maneira de sustentar sua oposição
a qualquer iniciativa para reduzir as desigualdades de gênero, e chega às
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redes sociais na forma de denúncias contra a “ditadura comunista gay” em
formação (MIGUEL, 2018, n.p.).

Acredita-se que a construção de novas subjetividades políticas em um contexto
de ódio, medo e recessão contribuíram para o crescimento e fortalecimento de ideias,
como as expostas por Ribeiro (2018), de que os movimentos sociais e sindicatos são
violentos, corruptos e comunistas. O comunismo seria o maior dos riscos, superando
os danos causados pela corrupção, ameaçando as liberdades do “cidadão de bem”.
Essa grande ameaça justificaria ações de combate, como a do Exército, forçado a
intervir em 1964. Junto a essa ideia, é disseminada a comparação entre os tempos de
ditadura e os dias atuais, e, sob o argumento da incompetência do Estado, a solução
definitiva seria a regida pelas normas mercadológicas. Essas ideias não passam por
problematizações, seriam, como diz o próprio Ribeiro (2018), “autoevidentes” para
todos. Assim, àqueles que não conseguem enxergar, a manipulação midiática,
restaria ajudar com a propagação das verdades nas redes sociais.

2.5 NOVOS TEMPOS ... ANTIGOS ÓDIOS
As eleições presidenciais, em 2018, marcaram, para Abranches (2019), o
término do ciclo político dos últimos 25 anos, caracterizado pela predominância do
presidencialismo de coalizão. Esse novo cenário não apresentou a disputa polarizada
entre a o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) pela Presidência da República que, anteriormente, deixava para os demais
partidos as posições no Congresso, que garantiam participação na coalizão do
governo. Essa ruptura pode ser constatada com os resultados do primeiro turno,
evidenciando o desalinhamento partidário que, para Abranches (2019), ocorria desde
2010 culminando em dois fatos, a exclusão do PSDB da disputa Presidencial ( pela
primeira vez desde o período de 1994 a 2014) finalizando o ciclo de disputas PTPSDB e o presidencialismo de coalizão. A derrota petista para Bolsonaro no segundo
turno da eleição presidencial de 2018 também expressa e complementa a ruptura.
O crescimento da neoconservadorismo passa, também, por um tipo de discurso
básico e generalizado que, para Abranches (2019, n.p.) “apela diretamente para suas
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aflições básicas, para as emoções primais, instintivas.” Tal discurso foi adotado por:
Donald Trump, Nigel Farage, Jörg Mauten e por Jair Bolsonaro. Essas alocuções têm
como base palavras de ordem, vocabulário acessível e limitado, agressividade para
destacar ideias e para atacar os pensamentos que diferem do discurso adotado,
levando as pessoas a adotarem uma postura de ataque e defesa. Essa perigosa e
improdutiva postura não contribui para a democratização, pois polariza ideias e não
valoriza o diálogo e a problematização. Como destaca Abranches (2019):
No esporte, valoriza-se a competição, a superação de limites pessoais e a
aceitação das eventuais derrotas, mas o adversário é respeitado. O desejo
de eliminar o competidor é antiesportivo. Transposto para a política, é
antipolítico e antidemocrático. O mundo passa a dividir-se entre “comunistas”
e “fascistas”, “terroristas” e “nazistas”, “fundamentalistas” e “democratas”.
Não há lugar para terceiros. Se não é “nós”, então é “eles”. (ABRANCHES,
2019, n.p.).

Os discursos que marcaram a eleição do atual presidente desqualificaram a
diversidade e a pluralidade de ideias. Para Dunker (2019), passaram a considerar os
que pensam diferente como sujeitos que não vivem sob os mesmos códigos, e,
portanto, não podem servir às mesmas crenças e interesses, não podendo ser
incluídos. Tais pensamentos materializam-se em discursos partidários, inclusive do
atual presidente. A manutenção e expansão democrática só será possível no
pluralismo e na diversidade. Dunker (2019) considera que, mesmo com avanços e
retrocessos, a história da democracia alinha-se à história da inclusão dos sujeitos. A
democracia estaria historicamente ligada à emancipação. Os discursos excludentes
não dialogam com uma educação democrática e emancipatória. Por isso, considerase que o cenário atual intensifica a importância da luta por uma escola democrática,
participativa e inclusiva.
Os anos iniciais da década de 2010 foram marcados pela exposição de valores
duais em redes sociais. Pinheiro-Machado e Scalco (2018) destacam a centralização
derivada de acontecimentos no campo das políticas e da moral, que se apresentaram
antagonicamente. Contudo, essa primeira análise fica marcada pelo senso comum e
não demonstra a complexidade das relações e pensamentos daquele momento,
resultado de uma série de acontecimentos, como a inclusão financeira, possibilitada
pelo acesso ao crédito e ao sistema bancário, uma das bandeiras do governo Lula
para promover, entre as camadas mais pobres, o acesso a bens de consumo. Os
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autores destacam que esse “novo idioma de direitos” incluía o reconhecimento da
“classe C” e ações afirmativas. As “novas classes médias” se configuraram como um
fenômeno sociológico.
Outro fator a ser considerado foi a ascensão internacional do Brasil, resistindo
à crise econômica de 2008, conquistando o status de país emergente e atingindo “seu
pico de crescimento econômico (7,5%), em 2010, ao reduzir os impostos para
incentivar o consumo interno” (PINHEIRO-MACHADO; SCALCO, 2018, n.p.).
Todavia, as políticas de incentivo ao consumo apresentaram o seu limite na
integração das classes. Pinheiro-Machado e Scalco (2018) afirmam que pelo consumo
também desvelaram-se as contradições, os preconceitos e as ambiguidades da
inclusão financeira. Apesar de o governo e o mercado apontarem para a possibilidade
de consumo, em nossa sociedade de classes permaneciam os “marcadores
simbólicos da diferença”. Os autores evidenciaram que
O ápice dessa contradição neoliberal se materializa nos “rolezinhos” que os
“bondes” (gangues juvenis) davam nos shopping centers na cidade. Nós
acompanhamos alguns “rolês” nos anos 2011 e 2012 (os rolezinhos viraram
um fenômeno nacional no fim de 2013 e início de 2014). Os meninos que nós
acompanhávamos nos shoppings centers viviam essa tensão: o ato de
consumir conspicuamente e ostentar marcas operava como um espelho de
um mundo que mantinha-se segregado, violento, racista e desigual. Isso
ocorria porque, quanto mais eles usavam marcas para se afirmar, para “entrar
no shopping de cabeça erguida”, mais os olhos externos os classificavam
como “pobres”, “favelados” ou “bandidos (PINHEIRO-MACHADO; SCALCO
2018, n.p.).

Esses fenômenos estão relacionados ao processo democrático, pois como diz
Wood (2015, p.173), “na democracia capitalista moderna, a desigualdade e a
exploração socioeconômica coexistem com a liberdade e a igualdade cívicas”. Ser
cidadão e tornar-se parte do processo democrático formal não possui relação legal
com a condição socioeconômica, ou seja, o direito à participação e à cidadania não
são afetados por esse aspecto. Ser civicamente igual também não modifica as
relações de exploração, como não atua na superação da desigualdade ou na divisão
de classes. Então, apesar da inclusão pelo consumo de bens materiais, as linhas que
separam as pessoas e suas subjetividades se mantiveram, porque também se
mantiveram as desigualdades. Contudo, a aproximação das chamadas “novas classes
médias” à classe média causou desconforto.
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Para Teles (2018, n.p.), a produção de certas subjetividades junto às condições
históricas de dominação fortalece “as velhas e novas oligarquias, experimentam-se
modos de anular ou de destruir qualquer prática de resistência”. Entende-se que a
resistência e a produção de novas subjetividades passarão pelo processo educacional
e se este estiver comprometido com o fortalecimento da cultura democrática, tornarse-á essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Nesse contexto, a
gestão democrática poderá contribuir com essa aprendizagem.
Concorda-se, aqui, com Paro (2016), ao afirmar que se deve mudar a ideia de
que democratização das relações pertence à administração/gestão apenas no âmbito
do Estado e de seus entes federados. É importante considerar, também, as relações
que se constroem no ambiente escolar. Para ir além da formalidade da legislação e,
realmente, constituir-se como meio que busca atender aos interesses dos usuários,
essas relações necessitam ser radicalmente democráticas.
Acredita-se que a contribuição para a construção de um pensamento mais
humanizado e solidário coincide com uma educação para a democracia e autonomia.
Para Souza e Castro (2012), os novos sentidos atribuídos à autonomia, à
descentralização e à participação, juntamente com a imprecisão dos discursos, geram
ambiguidades buscando mesclar o discurso democrático e o gestionário. No próximo
capítulo, buscamos apresentar e conceituar a gestão/administração, para que
possamos compreender tanto o seu sentido abstrato como concreto como construção
histórica.
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3 GESTÃO NO CONTEXTO DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA
A Gestão Democrática do ensino público foi consignada na Constituição
Federal, em seu artigo 206 (BRASIL,1988) considerada um dos princípios basilares
das diretrizes e bases da educação nacional na Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996), e,
posteriormente, dos Planos Nacionais de Educação (BRASIL, 2001; 2014). Parte-se,
neste estudo, da percepção de que a gestão, para ser democrática, precisa contar
com a participação efetiva da sociedade civil, configurando-se como um dos meios
para o alcance de uma democracia que não se restrinja ao campo formal.
Buscando conceituar o termo gestão, são apresentadas características com
base no contexto do modo de produção capitalista. Gestão e administração são
consideradas como pertencentes ao mesmo universo, sem que se faça distinção entre
os termos, como apontam Sant’Anna (2015) e Paro (2001; 2012).
Para Sant’Anna (2015), o conceito de gestão/administração, embora pertença
ao mesmo universo, pode acentuar mais a dimensão da gerência, analisando sua
origem no latim gestione. Também pode remeter à ação de dirigir, no sentido de
manter sob controle, governar, considerando a raiz da administração no latim
administratione. Para a autora, a diferenciação entre os termos encontra-se no foco
ou no grau. Administração, nessa perspectiva, inclui um quadro dirigente e
subdivisões por “chefias intermediárias-gerenciais”. Nesse contexto, a gestão seria
uma atividade executiva de uma determinada organização, que atenderia a setores
específicos, como gestão financeira ou de recursos humanos, remetendo, ao campo
da prática, as decisões administrativas (SANT’ANNA, 2015).
Conforme Sant’Anna (2015), a semântica que envolve os conceitos de gestão
e administração deve ser secundarizada, visto que a gestão é um conceito “ambíguo
e elástico”, apresentando dificuldades em sua definição e teorização. Considera que
a gestão/administração apresenta, a um só tempo, a imprevisibilidade, natural ao
humano e à racionalidade herdada da ciência. Tais dimensões seriam indissociáveis,
e levar em conta sua coexistência seria tarefa primeira para que “as coisas aconteçam
de forma organizada e tendo em vista o alcance de metas alargadas e socialmente
justas” (SANT’ANNA, 2015, p. 394).
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Os contornos da gestão/administração se constroem nas relações impostas por
uma sociedade de classes. Os possíveis caminhos para superar as desigualdades ou
agir nos limites dessa estrutura requerem relações democráticas que podem ser
construídas por meio da gestão.
A administração, conforme Paro (2012, p. 25), é a “utilização racional de
recursos

para

a

realização

de

fins

determinados”.

Esse

sentido

de

gestão/administração, proposto pelo autor, enquanto modelo de abstração, busca
explicitar seus elementos gerais, referindo-se à constituição do termo, com o fito de
captar o que é específico na gestão, comum a todas as estruturas sociais.
A gestão/administração, nesse sentido geral, é uma atividade humana
necessária para atingir objetivos por meio da organização de meios para alcançar fins.
Isto é, busca utilizar os recursos disponíveis racionalmente e considerar o que é mais
adequado às finalidades (PARO, 2012).
Paro (2012) busca, por meio destas abstrações, identificar os elementos que,
concretamente, são determinados historicamente, configurando-se como particulares,
em um determinado modo de produção. Tendo no horizonte uma perspectiva de
transformação social, tal percepção poderá possibilitar a identificação do que
necessita ser modificado, e, assim, conduzir a gestão/administração a serviço de
propósitos não autoritários.
As considerações a respeito dos objetivos, dos meios e fins e da racionalidade
na gestão serão diferentes em cada estrutura. Souza Filho e Gurgel (2016, p. 28)
consideram que quando a gestão/administração se estabelece, se “impregna de
elementos histórico-concretos materiais e ídeo-culturais”. Assim, a caracterização
geral atribuída inicialmente passa a revelar seus elementos sócio históricos. Ou seja,
a gestão estará incutida da estrutura econômica e cultural e das relações sociais
existentes. Não se aplicaria a abstração inicial de uma gestão geral e, sim, uma gestão
“real”, historicamente constituída.
Essa determinação histórica da gestão, no contexto de uma sociedade de
classes, leva a algumas considerações quanto a sua concretude. Para pensar a
gestão/administração no capitalismo, considerou-se, inicialmente, o trabalho como
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“um processo entre homem e natureza” (MARX, 2015 p. 255), em que o homem se
apropria da matéria fornecida pela natureza e a utiliza de maneira mais adequada aos
seus objetivos. Esse processo diferencia-se da apropriação de meios naturais pelos
animais, pois o ser humano utiliza-se da sua capacidade de abstração para prever,
mentalmente, os possíveis resultados da utilização dos recursos (MARX, 2015). O
homem se faz ser histórico transcendendo o natural por meio do trabalho, pois o que
é produzido por ele modifica seu próprio meio.
Segundo Paro (2012, p. 38), “O homem é ao mesmo tempo natureza (domínio
da necessidade) e negação da natureza (domínio da liberdade).” A liberdade,
entendida como oposição à espontaneidade; como algo forjado pelo homem no
processo de construção da sua humanidade. O homem deseja algo além do que a
natureza oferta. Ele deseja e cria o supérfluo e esse processo de querer e criar o
liberta das determinações naturais (MENDES, 2013).
Ao transcender o natural, a espécie humana busca, por meio da racionalidade
e do trabalho, alcançar objetivos, combinando o emprego de expedientes e ações,
utilizando o mínimo de tempo e recursos. Tais recursos assumem um caráter material
e conceptual, englobando as relações entre os homens e destes com a natureza
(PARO, 2012).
Questões relacionadas à utilização racional dos recursos não se aplicariam à
vida animal, que se localiza no âmbito da necessidade. As realizações dos animais
são predeterminadas pela própria natureza, diferenciando-se para cada espécie, mas
imutável em cada uma. A raça humana domina e se diferencia da natureza. Para tal,
utiliza-se de recursos materiais, recursos naturais e/ou de recursos conceptuais, que
são os recursos humanos ou do homem. Esses últimos são considerados como aquilo
que é inerente ao homem, pois “só este é capaz de criar novas técnicas, produzir
novos conhecimentos e acumulá-los historicamente” (PARO, 2012, p. 33).
As relações entre os homens e as relações do homem com a natureza
distinguem-se. O trabalho, analisado sob esse aspecto, é um processo em que o
homem, com a ajuda de determinados meios, atua modificando o objeto, seguindo um
fim anteriormente concebido. O trabalho, como uma atividade que tem por finalidade
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suprir as necessidades do homem, se qualifica como condição natural da humanidade
“comum a todas as formas sociais” (MARX, 2015 p. 261).
A distinção entre o homem e o seu trabalho em relação à natureza só é possível
porque ele a modifica e a domina em próprio benefício, produzindo sua existência e
perpetuando-se como uma realidade destacada: humana. Reconhecer essa
caracterização humana deveria afastar as relações de dominação entre os homens,
visto que levaria à perda da própria caracterização do humano e consequente
consideração do semelhante como não dotado das mesmas condições, colocando-o
na condição de ser dominado como a natureza o é (PARO, 2012).
Ao degradar o semelhante, este é colocado em condição de “coisa”, passível
de ser dominado e ignora-se o que seria natural entre pares, a cooperação. Esses
sujeitos e suas relações pertencem a uma realidade concreta, que leva a uma
caracterização específica, inserida em uma forma determinada de sociedade (MARX;
ENGELS, 2016). Se entendemos os recursos humanos não como recursos do
homem, e sim, o homem como recurso, nos afastamos da abstração inicial da
gestão/administração e nos subsumimos na concretude do modo de produção
capitalista, o que distancia o trabalho de uma condição natural e libertadora do
homem. Dessa forma, o trabalho passa a constituir-se como fim e não como meio. O
homem é obrigado a vender sua força de trabalho e realizá-lo para garantir sua
sobrevivência (MARX, 2015). Contudo, se, ao abordarmos os recursos da
gestão/administração, especificarmos o esforço humano como meio, nos referindo
aos sujeitos envolvidos, consideraremos o homem não mais como recurso, mas como
fim, sendo ele, portanto, sujeito e não objeto (PARO, 2012).
Todavia, no contexto da estrutura social, o homem é tido como parte
indiferenciada da natureza e seu trabalho perde o caráter mediador e,
consequentemente, esse processo leva o homem a perder a condição de sujeito,
passando ao estado de coisa, dominada por outro homem (PARO, 2012). Esse
tratamento do homem pelo homem se deve a condições concretas do modo de
produção capitalista. Essas determinações condicionam comportamentos e a
“racionalidade” da gestão/administração.
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3.1 CONDICIONANTES CONCRETOS, MEIOS, FINS E RACIONALIDADE
Como exposto, a relação entre os homens e destes com seu meio produz bens
materiais e imateriais. Para tal, age-se administrativamente, utilizando racionalmente
o trabalho e coordenando o esforço humano visando a fins determinados. Por
racionalização, entende-se a utilização de recursos materiais e conceptuais e, por
coordenação do trabalho, o emprego do esforço humano coletivo. (PARO, 2012)
Nessa perspectiva, a adequação dos recursos pressupõe a economia e torna
a finalidade elemento determinante na escolha dos meios e das características da
racionalidade administrativa, que orientará quais recursos serão utilizados e de que
maneira. No modo de produção capitalista, racionalizar o trabalho objetiva o “aumento
da eficiência e da produtividade, com vistas a proporcionar maiores e constantes
lucros ao proprietário dos meios de produção” (PARO, 2012, p. 77).
Souza Filho e Gurgel (2016, p. 31) atentam que definir racionalmente o uso dos
recursos só é possível se considerarmos o meio de produção, porque a racionalização
do tempo e dos meios deve estar consubstanciada à finalidade. Para os autores, se o
fim for a economia de recursos no serviço público, a caracterização da finalidade que
fornecerá parâmetros à racionalidade terá dois possíveis caminhos: a) a diminuição
do tempo e dos recursos para atender a população; ou b) a mesma redução desde
que condicionada à manutenção da qualidade do serviço prestado.
O foco das duas finalidades distingue-se. Na segunda, é a qualidade do serviço
público prestado; na primeira, a redução dos recursos. Em ambas, a economia é
importante, mas a quantidade de tempo e recursos reduzidos provavelmente será
diferente nas duas finalidades. É possível argumentar que “o emprego econômico não
é definido abstratamente, ele está vinculado à finalidade”, e essa se encontra
subsumida ao modo de produção capitalista, a realidade concreta (SOUZA FILHO;
GURGEL, 2016, p. 31).
A necessidade de utilização racional dos recursos com objetivos e fins não
tornou a gestão/administração invariável nos diferentes modelos de sociedade
durante a história. Nos diferentes períodos e formações sociais, ela encontra-se
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imersa em contradições e forças conflitantes de caráter social, econômico, político e
cultural (PARO, 2012).
O uso dos recursos, tanto os que são utilizados na relação homem-natureza
quanto na relação do homem com seus semelhantes, alcança, a um só tempo, para
Souza Filho e Gurgel (2016), as dimensões de produção e reprodução social. O
trabalho provém do homem, um ser histórico e social. As condições sociais nas quais
se trabalha e a diferença entre os momentos históricos e econômicos são
preconizados não pelo “o que” é produzido, mas “como”, com quê meios de trabalho.”
(MARX, 2015, p. 257).
A gestão/administração é condicionada pelos seus meios, fins e racionalidade.
Em termos concretos, ela determina e é determinada pelos embates sociais, culturais,
políticos e econômicos. Tais contradições sociais e a mútua determinação indicam a
característica progressista da gestão/administração. Paro (2012, p. 43) considera que
apesar de não se configurar como uma “força revolucionária autônoma”, suas
contradições intrínsecas podem colocá-la como coparticipante da evolução histórica
das forças produtivas e das relações de produção.
Em outras palavras, a gestão/administração poderá servir a fins revolucionários
ou conservadores. Na sociedade capitalista, ela tem servido para manter e perpetuar,
para uma minoria, o domínio exercido sobre as classes subalternas. Todavia, existem
possibilidades que esta contribua para a superação da estrutura social vigente, desde
que sua característica, naturalmente progressista, não permaneça no campo da
espontaneidade, mas se converta em “práxis reflexivamente revolucionária” (PARO,
2012, p. 44).
Para Marx e Engels (2016, p. 533), a “práxis” está concatenada à
“autotransformação”. Na Ideologia Alemã, práxis é associada a uma mútua
transformação, que ocorre na ação social, quando os homens transformam o mundo
e simultaneamente se autotransformam. De acordo com Schlesener (2016), Marx
define a práxis, como teórico/prática, um caminho para a emancipação humana,
redefinindo a sociabilidade do homem, que reconhece o seu semelhante como ser
universal e livre, sujeito da sua própria liberdade. Para a autora, Gramsci percebe na
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práxis um meio de suscitar a relevância da subjetividade e da vontade, como
apropriação da realidade do mundo.
Nosella (2017) e Dainotto (2017) consideram que, para Gramsci, a “filosofia da
práxis” é uma teoria completa que atende as necessidades de enfrentamento dos
problemas. Baseia-se na necessidade histórica dos homens transformarem sua
existência, agindo na concretude, com ações que atuam e modificam a realidade.
Semeraro (2006, p. 246) observa que, para Marx e Gramsci, a filosofia e o
desenvolvimento das relações sociais entre os homens se correlacionam. A filosofia
vincula-se ao trabalho, à “realidade concreta das massas populares”. Gramsci
compreende que “todos são filósofos” e, por isso, todos podem elaborar, crítica e
conscientemente, a sua concepção de mundo, fazer escolhas e ser parte ativa da
construção da história.
A gestão democrática da educação pode se configurar como ferramenta que
possibilite tanto as ideias preconizadas por Marx quanto por Gramsci, pois acreditase na educação como instrumento de autotransformação e transformação social; um
caminho inevitável para os que têm no horizonte uma democracia plena.
A democracia pode transformar as relações desiguais de poder e autoridade.
Processo que deve ser constantemente ampliado nas relações políticas, sociais e,
ainda, na concretização de direitos e equidade social, incluindo participação nas
decisões (SANTOS, 2016; PERONI; FLORES, 2014). Não existem, conforme Santos
(2016), sociedades democráticas e, sim, em processo de democratização. Portanto,
democracia é uma construção, um processo educativo contínuo, que tem na gestão
democrática e na participação elementos indispensáveis para seu êxito.

3.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA, RACIONALIDADE E FINALIDADE: O POLÍTICO E O
ECONÔMICO
Como exposto, na gestão/administração a racionalidade e a finalidade
permanecem

em

constante

relação.

O

capitalismo

necessita

que

a

gestão/administração esteja adequada as suas finalidades, que nesse modo de
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produção é a apropriação da mais-valia. Para alcançá-la, administra-se a força de
trabalho de maneira mais eficiente para esse fim (MARX, 2015).
No capitalismo, tanto a produção quanto a reprodução se constroem na maisvalia e na sua apropriação privada. Portanto, para o funcionamento dessa dinâmica
de acumulação contínua, torna-se necessária uma gestão/administração adequada
às finalidades e sustentada numa racionalidade de reprodução social, por meio da
organização social, política, jurídica, ideológica e cultural, garantindo a acumulação e
materializando a dominação nesse modo de produção (SOUZA FILHO; GURGEL,
2016).
Para Weber (2004), dominar basicamente significa ter alguém que domine e
outro alguém que é dominado, obedecendo a uma relação de mando/obediência. No
entanto, para Marx (2015) a dominação se dá no seio das relações de classes, não
podendo ser simplificada ao entendimento de mando/obediência. A classe dominante,
detentora dos meios de produção material, expande seu poder traduzindo suas
relações materiais em princípios de sua dominação, detendo, também, as ideias
dominantes de cada época (MARX; ENGELS, 2016).
Assim, dominação e exploração têm mútua determinação. O Estado atua
substancialmente na dominação, permitindo a exploração e reproduzindo socialmente
esse ideário, objetivando manter as relações estabelecidas pelo capitalismo. Nessa
perspectiva de interesses de classes, o Estado torna-se um instrumento de dominação
(SOUZA FILHO; GURGEL, 2016).
O Estado, como se configura nos dias atuais, difere de outras formas de
domínio político. Para Mascaro (2013), em outros modos de produção, que precedem
o capitalismo, não existiu a separação entre o domínio econômico e político, pois uma
mesma classe controlava ambos. É no capitalismo que essa separação ocorre e se
mostra complexa, pois, em alguns momentos, podem não coincidir os objetivos do
domínio econômico e do domínio político.
Ainda que a territorialidade e a soberania do Estado não sejam criações do
capitalismo, Wood (2015b) considera que a complexidade do Estado se deve a ele.
Tal complexidade possibilita certas dinâmicas no capitalismo, como a que se forja na
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apropriação, amparada pelo extra econômico, com a proteção local à acumulação.
Oportunizado pelo mercado, que se torna uma entidade com forças próprias, impondo
concorrência, acumulação e potencialização dos lucros, articulando-se sem a
necessidade de um Estado global, mas em cada Estado nação.
No capitalismo, a apropriação do produto da força de trabalho e dos bens,
conforme Mascaro (2013), não é mais garantida com a aplicação da força física, sendo
o Estado indispensável para o sucesso dessa dinâmica. Afinal, endossa a reprodução
da ordem do capital, consolida, por meio de instituições jurídicas, contratos e
mecanismos que legitimam relações entre exploradores e explorados.
Ademais, o capitalismo, segundo Wood (2015), mercantiliza a vida e a regula
para além do econômico, penetrando em nossas relações sociais, baseando-se na
impessoalidade mercantil, que cria, substancialmente, uma economia separada da
esfera política. O Estado não expressa o bem comum ou o interesse geral. Essa
impossibilidade reside no próprio capitalismo, visto que a estrutura de classes sociais
garante o poder nas mãos dos que se apropriam da mais-valia.
Mesmo quando o Estado atende parcialmente aos interesses da classe
trabalhadora, aparentando uma lógica universal, a racionalidade e os fins continuam
assimétricos. A um só tempo, o Estado, ao possibilitar melhorias para os que
participam do processo com sua força de trabalho14, garante a dominação e produz a
legitimidade (SOUZA FILHO; GURGEL, 2016).
Marx (2015) clarifica os condicionantes de ordem econômica que determinam
a vida social, a razão e as finalidades da gestão/administração no capitalismo:
[...] a estrutura econômica da sociedade é a base real sobre a qual se ergue
uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas
formas sociais de consciência”, de que “o modo de produção da vida material
condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. (MARX,
2015, p. 157).

A dominação na estrutura social viabiliza a produção e a apropriação privada
da mais-valia. Na superestrutura, geram-se condicionantes políticos, jurídicos,

14

Entendemos força de trabalho de forma diversificada, pois o capitalismo se apropria de variadas
formas de excedentes, como bens materiais, intelectuais e serviços.
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ideológicos e culturais, sem os quais não seria possível a reprodução social. A
racionalidade determinada pelas estruturas econômicas naturaliza a finalidade
(acumulação, exploração da força de trabalho) na gestão/administração, no
capitalismo. Essa relação é consentida tanto pela difusão do ideário dominante,
quanto pelas demandas atendidas pelo Estado, que segue uma racionalidade
instrumental, buscando, a um só tempo, a manutenção da ordem social, por meio da
difusão das ideias dominantes e realização parcial das demandas da classe
dominada. Uma gestão democrática substancial requer ir além da dimensão
instrumental e assumir uma concepção de racionalidade emancipatória, respeitando
os direitos sociais e construindo uma participação real da sociedade (SOUZA FILHO;
GURGEL, 2016).
Para tanto, torna-se necessário ter consciência dos limites impostos, assim
como das possibilidades. Compreender a organização de poder na sociedade,
métodos de opressão e possíveis formas de emancipação, admissíveis por essa
ordem material (WOOD, 2015).

3.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA
A maneira que se pensa e que se pratica a gestão educacional está
condicionada ao contexto histórico e a questões objetivas. Tanto a construção teórica
quanto a função concreta da administração/gestão na educação são construídas no
interior das relações sociais mais amplas. Isso implica uma gestão que se faz instância
de legitimação de uma determinada prática social, ou seja, experiencia a concretude
do mundo social e ao mesmo tempo o legitima. Esse mesmo contexto pode servir a
finalidades diferentes: o fortalecimento do status quo ou a associação da gestão à
transformação social, por meio de uma administração democrática.
Para manter-se uma relação radicalmente democrática como horizonte,
considera-se imprescindível combinar a representação e a participação. Essa última,
de caráter substantivo, visando a efetivação da democratização da gestão, que deverá
afastar-se da racionalidade economicista e de sua finalidade mercadológica. Para
Frigotto e Ciavatta (2001), é preciso lutar nesse plano, revelando elementos
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contraditórios do sistema capitalista, para que se faça oposição na dimensão éticopolítica. A orientação ético-política, ou seja, nossa na razão finalística, trata a gestão
educacional “[...] como uma das dimensões do processo de democratização, voltada
para uma sociedade efetivamente emancipada.” (SOUZA FILHO; GURGEL, 2016, p.
59). Considera-se, portanto, a gestão democrática da educação pública como
pertencente ao processo de democratização e, baseando-se nas prerrogativas
marxistas, aborda-se neste trabalho, em resumo, tanto seu caráter político quanto
humano.

3.4 EMANCIPAÇÃO
Marx (2015) explicita que a emancipação humana não se localiza no individual,
mas no processo histórico-social. Para ele, a práxis representa o caminho para a
emancipação do homem. Schlesener (2016) traduz essa visão marxista nas disputas
de classes pela criação de uma sociabilidade inteiramente nova, que abarca a espécie
humana em suas dimensões social e natural, em uma nova perspectiva
comportamental.
No contexto capitalista, necessita-se subverter a ciência e a educação, formas
de dominação e reprodução das classes dominantes, em modos emancipatórios. As
contradições do capitalismo, que abrangem visões de mundo diferentes e até opostas,
ora elaboradas pelos intelectuais que servem a essa ordem, ora pelo senso comum
ou pelas fragmentadas ideias que permeiam as classes subalternas, poderiam iniciar
um ambiente material e cultural, um ponto de partida para a organização de uma nova
hegemonia15. Para tal, deve-se considerar a verdade das classes subalternas,
englobando a sua consciência e a sua cultura (SCHLESENER, 2016).
É fundamental não fugir da perspectiva de que entre as classes oprimidas a
passividade e a submissão não são rigorosamente aceitas e seguidas. Para
15

No sentido de: “hegemonia política e cultural de um grupo social sobre uma inteira sociedade”
(GRAMSCI, 1977, apud COSPITO, 2017, p. 367). A hegemonia é entendida, nessa pesquisa, também
como uma relação pedagógica, como explicitado nos cadernos do cárcere um e dez: “sistemas ou
aparelhos hegemônicos: antes de tudo as instituições educacionais no sentido mais amplo do termo”
(COSPITO, 2017, p. 367). Para Gramsci (1977, apud COSPITO, 2017, p. 367) “toda relação de
hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica”.
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Schlesener (2016), existe um complexo que engloba, também, a subversão da ordem
posta em meio a contestações e rebeldias. É por esse caminho que existe a
possibilidade do desenvolvimento de uma oposição consciente em direção a uma
nova organização. Porém, para isso, é primordial que essa classe, ao mesmo tempo,
se auto eduque e seja educada com ações culturais/políticas permanentes.
O ambiente que se configura em local possível para esse processo pertence à
educação, a exemplo dos conselhos, das organizações que englobam toda a
comunidade escolar, dos grupos colegiados e dos grêmios escolares. Pois, nesse
contexto, a educação se insere em um todo organizacional que envolve uma formação
política e uma concepção de mundo.
[...] para Gramsci, a educação realiza-se ao longo da vida enquanto um
processo de conhecimento de si e do mundo por meio do qual construímos a
nossa identidade e nos inserimos no movimento da vida social e política.
(SCHLESENER, 2016, n.p.).

A construção dessa identidade passa também pela educação formal e a sua
gestão. Mas, como posto por Paro (2012), a educação formal poderá servir a fins
emancipatórios ou de reprodução da ordem vigente. Schlesener (2016) acrescenta
que a educação tem, muitas vezes, o objetivo de atender às expectativas tanto
materiais quanto simbólicas da classe dominante. Essas necessidades relacionam-se
com o processo de dominação, que possui padrões de ensino e aprendizagem, com
o propósito de atender à (re)produção, afastando-se das reais necessidades dos
indivíduos. A escola cumpre um papel posto pela estrutura social, que é a formação
para o trabalho, inserida em um contexto de divisão social marcada por classes. Nesse
limite de atuação da escola pública são identificadas muitas contradições, embates e
desafios no caminho da construção de novas subjetividades e de uma formação
integral, que tornaria as classes subalternas aptas para se reconhecerem e
compreenderem sua integração no mundo, na perspectiva de suas raízes sociais e
culturais. Tarefa que, para os autores, deveria ser central na escola pública.
Acredita-se que para alcançar a emancipação é necessário que o indivíduo
possa reconhecer e organizar seus “próprios poderes como poderes sociais, de tal
modo que não mais separe dele próprio esse poder social como um poder político”.
(MARX, 1969, apud BOTTOMORE, 2012, n.p.). A escola seria, nessa perspectiva, um
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local privilegiado e propício para esse desenvolvimento. Entretanto, Paro (2017)
atenta que, na sua atual organização e estrutura, a educação e a gestão escolar não
têm cumprido as finalidades ora expressas em pedagogias emancipatórias e
democráticas.

3.5 GESTÃO E PARTICIPAÇÃO
A gestão no campo educacional pode ser entendida como um processo de
organização, envolvendo a competência e a energia das pessoas que participam
efetivamente e fazem valer, dentro dos limites impostos, os desejos e anseios da sua
comunidade. Assim, Lück (2017, n.p.) compreende que a gestão deveria ter como
base a “maximização dos processos sociais como força e ímpeto para a promoção de
mudanças”, o que subentende a participação com trabalho coletivo que prevê, junto
aos associados, cooperação e análise para a tomada de decisões a respeito de
variadas situações, definindo caminhos e ações. Portanto, conceituar gestão no
âmbito da educação implica considerar a vontade coletiva, pressupondo-se que o
sucesso de uma organização social, no caso, a escola, tem interdependência com
uma construção coletiva, que reflita a vontade do grupo.
A gestão democrática é fundamental para uma educação emancipatória e para
o aperfeiçoamento da democracia. O ambiente escolar deve ser terreno de
aprendizagens democráticas e não de relações desiguais de poder, que oprimem e
reproduzem a dominação. Para Santos (2016), as relações de poder sempre são
desiguais. Para o poder ser democrático precisa ser exercido objetivando aprofundar
e alargar a democracia. Para tal, torna-se necessário compartilhar o poder, sendo um
dos caminhos a participação real. Essa racionalidade gestionária teria como fim a
manutenção da democracia e o seu fortalecimento.

3.5.1 Gestão Participativa
Acredita-se que não existe democracia sem participação. É ela que legitima, na
sociedade classes, as relações que se distinguem por diversidades de interesses. A
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participação e a emancipação devem caminhar juntas. Considerada uma modalidade
de gestão que contribui para o aperfeiçoamento da gestão pública e fortalecimento da
democracia, a gestão participativa se concretiza por meio da atuação do cidadão.
Essa participação deverá incorporar-se “em alguns níveis dos processos que
envolvem a formulação e o controle social de políticas públicas” (STANISCI, 2015, p.
402).
A Carta Magna reconheceu que a democracia representativa não atendia aos
anseios da sociedade civil e, diante da insuficiência desse sistema, possibilitou a
participação direta e indireta, categorias que se complementam. Nesse contexto, a
gestão participativa tem como objetivo “aumentar a eficácia das políticas públicas”,
pois orienta-se pelo compromisso com os sujeitos destinatários (STANISCI, 2015, p.
403). A Gestão democrática pautada na participação é um dos fundamentos da
democracia. Para Ferreira (2004, p.1243), ao defendê-la, na educação pública,
estaremos nos alinhando aos sentidos basilares idealizados pelos educadores na
década de 1980: fraternidade, solidariedade, justiça social, respeito, bondade e
emancipação humana. Esses princípios deveriam ser assimilados e incorporados com
consciência e compromisso para a construção da gestão democrática da educação,
possibilitando nortear decisões, para que essas tenham como base a humanização e
a emancipação. Afinal, a gestão democrática proposta pela sociedade civil, em seus
variados grupos e representações, nos anos de 1980, estava alinhada com o desejo
de superação do autoritarismo e de construção de uma sociedade justa e democrática
(FERREIRA, 2004).
Considerando que a gestão democrática é parte constituinte de um projeto de
democratização da sociedade brasileira, Peroni (2012) aponta que os mecanismos
gestionários de caráter democrático como conselhos, eleições para diretores,
participação na construção do projeto político-pedagógico e participação nas decisões
financeiras compõem um processo pedagógico, cuja a finalidade é a “aprendizagem
da democracia, tanto para a comunidade escolar quanto para a comunidade em geral,
porque a participação, depois de muitos e muitos anos de ditadura, é um longo
processo de construção” (PERONI, 2012, p. 26).
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Infere-se que uma sociedade radicalmente democrática se constituirá no
processo educativo, no contexto emancipatório, tendo como base uma gestão
participativa. O alcance desses objetivos, para Lück (2017), depende das relações e
das dinâmicas que se constroem no âmbito dos sistemas de ensino e das escolas,
responsáveis pela constituição de um esforço coletivo, que tem como fim relações
mais democráticas. Para a autora, a construção da autonomia, uma das finalidades
de uma educação pautada em uma racionalidade democrática, passa pela
participação real, em que os sujeitos se constituem como parte de uma realidade
social e não como instrumento de legitimação de objetivos institucionais. Essa prática
participativa poderá levar a superar o poder individual, em nome de uma unidade
social e coletiva.
Entretanto, Gadotti (2013) lembra que mecanismos de participação,
formalmente constituídos não garantem a participação. Para uma real participação
torna-se necessário a simultaneidade entre a legislação e os mecanismos para
garantir a participação efetiva, propiciando condições substanciais. “A participação
popular não pode ser alguma coisa episódica, paralela, mas estrutural; ela deve
constituir-se numa metodologia permanente da política educacional, num modo de
governar” (GADOTTI, 2013, p.10).
A materialização da gestão democrática participativa localiza-se em
determinado momento histórico mergulhada nas especificidades de determinados
movimentos. Nesse contexto, mesmo com os avanços no campo da formalização de
direitos nas legislações, a implementação ainda se constitui um desafio. Para Peroni
(2012, p. 25), esses obstáculos não se resumem às investidas neoliberais, posto que
a nossa “cultura democrática é ainda muito embrionária.” Uma das consequências é
o consenso que se constitui em torno da lógica de mercado e produto, enfraquecendo
a lógica democrática e a participação coletiva nos processos decisórios.

3.5.2 Gestão Democrática e Democracia Participativa: Outros Olhares
A participação, como um dos dispositivos da democracia, sofreu uma expansão
a partir dos anos de 1990, inserida no contexto da redemocratização e da reforma do
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Estado. Para Martins (2016), as reformas estavam pautadas na suposta necessidade
de um Estado mínimo, no que compreende os direitos sociais, e na sua superação
como único financiador desses direitos.
A gestão, nesse momento, apresenta uma racionalidade econômica, mantendo
relação direta com a ressignificação de conceitos e práticas. Razão gestionária
alinhada a finalidades comprometidas com a construção de uma educação eficaz, do
ponto de vista mercadológico. Assim, o economicismo relaciona-se diretamente com
a gestão gerencialista, atuante no controle da produtividade e da responsabilização
(MARTINS, 2016). A substituição do Estado burocrático para o gerencialista,
representa uma racionalidade historicamente localizada e pautada no mercado.
Para Sacramento e Pinho (2015, p. 389), o gerencialismo é um “novo
paradigma organizacional e administrativo” para o Estado que, de acordo com os
preceitos do neoliberalismo, necessitaria de uma profunda e urgente reforma, pois
estaria mergulhado em uma crise que atingiria o econômico, o social e o
administrativo. Devido a sua ineficiência e rigidez, o paradigma gerencialista seria um
caminho para a eficiência e flexibilização, opondo-se à rigidez burocrática.
Essa lógica mercantil traz consigo embates que afetam a democratização da
educação. As mudanças de caráter organizacional na educação incluem
reivindicações da sociedade civil, que abarcam a participação direta nas deliberações.
Todavia, é importante analisar que, nesse contexto, o apoio à participação pelo Estado
e pelo mercado agrega e introduz “mecanismos de gestão gerencial que avançam
concomitantemente e em hibridização16, com os discursos e as ações de alargamento
da participação democrática.” (MARTINS, 2016, p. 455). Para o autor, o cenário de
crescimento da participação estaria conectado aos elementos neoliberais. Considerase que uma possível explicação para essa contradição seria a proposta de
governança do Banco Mundial (BM), na década de 1990, pautada na ideia de que um
Estado eficiente deveria intervir o mínimo possível e ter uma administração
descentralizada. Tal proposta estaria articulada à promoção da participação social em
diversos níveis do governo, incluindo a educação.

16

Entende-se a hibridização, nesse contexto, como um complexo misto de distintas lógicas e
orientações dentro da mesma política, trazendo em seu bojo contradições (DOURADO, 2007).
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Documentos e proposições no campo das políticas educacionais nas últimas
décadas do Século XX, na América Latina, e, enfaticamente, no Brasil, tiveram, de
acordo com Nogueira (2011), um avanço da democratização e a efetivação do ideário
participativo no campo da gestão pública, deixando no passado a ideia da autoridade
centralizadora e decisória como único e eficiente caminho, assim como a ideia de que
a participação seria um impasse ao crescimento econômico, dificultando as decisões
rápidas e necessárias para a economia e a implementação de políticas.
A modificação dessas ideias caminhou-se para seu extremo oposto: a
participação, passou a ser considerada pelo seu valor intrínseco e como mecanismo
de fortalecimento, legitimidade e sustentabilidade das políticas públicas. A ideia da
participação da sociedade civil encontrou consenso e defensores em diferentes
ideologias e políticas e em agências internacionais de financiamento.
O BM17 teve um papel destacado nessas ações, efetivado a partir de Jomtien18,
que representou, como observam Vior e Cerruti (2014), o marco do Banco nas
estratégias educacionais para o mundo, apresentando recomendações para a
educação pública em países classificados como “em desenvolvimento” e firmando-se
como importante financiador da educação. Destaca-se, no quadro 2, a seguir, o que
foi recomendado especificamente para a o governo e gestão/ administração dos
sistemas de ensino, atentando para a necessária descentralização, de acordo com o
BM.

17

18

Banco Mundial, 1996.

Conferência celebrada em Jomtien em 1990, que culminou na Declaração Mundial sobre Educação
para Todos (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 1998) (VIOR;
CERRUTI, 2014, p. 117).
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Questões
levantadas pelo BM

Considerações
BM

Recomendações
BM

Critérios
BM

Administração das
escolas públicas

Excessivamente
centralizada

Reestruturação

-------

Nível Federal

Níveis estaduais e
municipais

Foco na melhoria da qualidade e
estabelecimento de normas;
Flexibilização na aquisição e uso de
insumos; e
Avaliação do rendimento escolar.
Gestão focada em administrar e
financiar as instituições;
Autonomia das escolas com a
participação das comunidades
locais; e participação da sociedade
civil.

Quadro 2: Recomendações especificas do Banco Mundial para os sistemas de ensino
Fonte: Elaborada pela autora, de acordo com Vior e Cerruti (2014, p.118)

As autoras destacam que “participação” também foi utilizada, em alguns
episódios, para designar o pagamento de contribuições feitas pelos “usuários”, mão
de obra para construir escolas, taxas e fundos. “[...] Jomtien inaugurou a expressão
“parceria” (partnership) como referência às relações entre credores e devedores, e
entre governos e ONGs [...]” (VIOR; CERRUTI, 2014, p. 118), supondo total simetria
de interesses entre eles.
Um marco legal que traduziu tais proposições participativas da sociedade civil,
indicadas pelo BM, é a Lei 9.790, que versa sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, e institui e disciplina o Termo de Parceria (BRASIL, 1999).
A reforma do Estado, incentivada pelo BM por meio de auxílio financeiro,
político e ideológico, redefine o Estado enquanto provedor de direitos sociais e passa
para a iniciativa privada algumas dessas responsabilidades. A influência do ideário
neoliberal, que considera o tamanho do Estado excessivo, teve como primeira
estratégia a privatização e, segundo Peroni (2008), seguida pela Terceira Via19

19

A Terceira Via, segundo Peroni (2008) é o público não-estatal.
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Enquanto o neoliberalismo propõe a privatização e o Estado mínimo, a
Terceira Via pretende reformar o Estado, que passa a ser o coordenador e
avaliador das políticas, mas não mais seu principal executor (PERONI, 2010,
p.13).

Nessa perspectiva, concorda-se com Peroni (2010, p. 12), pois o “Estado
assumiu um espaço muito voltado aos interesses privados”, o que ameaça a
democratização da educação pública e a própria democracia. Na concepção da
Terceira Via, o entendimento de sociedade civil é abstraído, percebida como separada
do econômico e do político, inexistindo divisão de classes sociais.
A autora considera que tais ideias retiram do Estado a responsabilidade de
executar as políticas sociais, trazendo consigo um parâmetro de qualidade baseado
no mercado, levando a perder o entendimento das políticas públicas como a
materialidade de direitos sociais. Ideias justificadas tanto pelo Neoliberalismo quanto
pela Terceira via, que compreendem o financiamento de políticas sociais e universais
como um dos problemas que levaram o Estado à crise fiscal. Uma das soluções
propostas é o deslocamento das políticas sociais, que devem focar apenas no que se
configura como emergencial (PERONI, 2010).
Os embates pelo ideal participativo, ambicionando seu alargamento, a
manutenção e garantia dos direitos sociais, coexistem com os impasses para sua
concretização. Para Stanisci (2015), a exigência da participação vincula-se, também,
à economia globalizada, exercendo efeitos em todas as camadas sociais e relações.
Nessas circunstâncias, a participação da sociedade civil também significa contribuir
com a legitimação, o financiamento e o gerenciamento tanto de serviços como de
ações públicas. O crescimento da participação, além de atender aos anseios da
sociedade, surge conjuntamente como “resposta a problemas criados ou agravados
pelos processos de desregulamentação dos mercados e de enfraquecimento da
capacidade operacional dos Estados nacionais.” (STANISCI, 2015, p. 403).
A contínua luta pela gestão democrática da educação é uma realidade. Dentro
do quadro apresentado pela autora, essas parcerias, em muitos casos, ameaçam a
autonomia do professor, com aulas prontas a serem executadas, e incentivam e
reforçam valores competitivos entre os docentes e discentes, ofertando premiações
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aos mais eficientes (PERONI, 2010). Tais valores se conjugam aos ideais capitalistas
e trazem um novo entendimento de participação e democracia.
Peroni (2012) traz Hayek e Giddens; o primeiro como representante do modelo
neoliberal e o segundo da Terceira via.
Para Hayek (1983), a democracia é totalitária; já Giddens (2001), teórico da
Terceira Via, propõe democratizar a democracia, com maior participação da
sociedade civil. A sociedade civil a que ele se refere é a empreendedora, que
assumirá a execução das políticas sociais [...]. (PERONI, 2012, p. 22).

Ambos têm como princípio o individualismo e a meritocracia e não entendem a
transformação social como ocorrências da esfera social, mas da individual. A
participação, incômodo no neoliberalismo, é desejada nas novas configurações do
capital, a exemplo do terceiro setor.
É necessário refletir a respeito da qualidade dessa participação e do próprio
entendimento de democracia. Concorda-se, aqui, com Peroni (2006; 2012), ao
questionar

a

ressignificação

de

participação,

que

mais

se

aproxima

da

desresponsabilização do Estado e da responsabilização da sociedade civil, no que
concerne à execução de políticas sociais.
Esse contexto leva a refutar a participação e a própria democracia, pois nele,
participar se afasta do significado almejado no final dos anos da década de 1980,
quando se aspirava uma participação ampla, envolvendo o financeiro, o
administrativo, as decisões e a fiscalização, diferenciando-se da participação como
mera formalização e execução de tarefas. Esses acontecimentos, de acordo com
Peroni (2016), estão relacionados à reforma do Estado e às proposições dos
organismos internacionais, tendo como consequência as redefinições de conceitos e
do papel do Estado.
Em síntese, a gestão no capitalismo é imbuída de uma racionalidade, que tem
enfraquecido as instituições públicas. A racionalidade e a finalidade da gestão estão
inseridas no contexto dos novos arranjos para a execução e direcionamento das
políticas sociais. Como citado, a desresponsabilização do Estado como executor de
políticas sociais é a justificativa apontada pelas instituições privadas para a realização
das parcerias.
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Na democracia, de acordo com Peroni (2016, p. 8) “as instituições públicas
devem atuar em um processo de coletivização das decisões, com espaços de
participação que devem ser cada vez mais alargados.”. A autora destaca que esse
processo está associado à democratização. A participação é um processo de
aprendizagem que se opõe e se coloca em disputa à gestão gerencial e aos ideais
mercadológicos que ameaçam a democracia e a gestão democrática da educação
pública.
Diante disso, o próximo capítulo trata da análise de como a gestão democrática
foi formalizada em dez municípios que compõem a mesorregião das baixadas
litorâneas do estado do Rio de Janeiro.
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4 A DIMENSÃO LEGAL/INSTITUCIONAL DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA
MESORREGIÃO DAS BAIXADAS LITORANEAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Este trabalho integra a Rede Mapa, uma pesquisa de âmbito nacional sob
coordenação geral do prof. Elton Luiz Nardi, que objetiva estudar a gestão
democrática do ensino público, por meio do mapeamento das bases normativas e das
condições político-institucionais dos sistemas municipais de ensino.
A pesquisa norteia-se nas mesorregiões geográficas definidas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, a Rede Mapa é formada por
pesquisadores de dez universidades de oito estados brasileiros: Ceará, Maranhão,
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.
Assim, este estudo é um subprojeto no âmbito do estado do Rio de Janeiro,
coordenado pela profª. Alzira Batalha Alcântara, com a participação de mestrandos e
doutorandos. Como já explicitado na introdução, o recorte compreende os municípios
das Baixadas Litorâneas do estado do Rio de Janeiro.

4.1 O MUNICÍPIO COMO ENTE FEDERADO
O federalismo no Brasil é adotado com o regime republicano, embora tenha
havido momentos de supressão de liberdade, como na Revolução de 1930 e no
Estado Novo ou Regime Militar, períodos apontados por Arretche (2006, p. 124) como
momentos de exceção, em que os princípios federativos foram “suprimidos,
particularmente a autonomia política”. A Constituição Federal (CF) de 1988 buscou
superar o autoritarismo por meio da descentralização, traduzida, também, no processo
de municipalização.
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil está
expressa no artigo 18º, que prevê “a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).
Portanto, como enfatiza Abrucio, (2010, p. 46) o “Brasil se tornou uma das
pouquíssimas federações no mundo a dar status de ente federativo aos municípios”,
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tendo como pressuposto legal o compartilhamento do poder juntamente com a
manutenção de uma unidade central, bases expressas no regime colaborativo contido
no artigo 211º, da CF (BRASIL, 1988).
O Brasil, uma república federativa, de acordo com Arretche (2006), pressupõe
a existência de um governo central e a convivência equilibrada com as unidades
federativas autônomas. Estados, Distrito Federal e municípios brasileiros gozam do
autogoverno, podendo eleger os membros dos Poderes Executivo e Legislativo. Ou
seja, a autoridade local é derivada dos próprios eleitores. Portanto, os entes federados
têm liberdade, respeitada a distribuição constitucional, de legislar e adotar suas
políticas públicas. “Entretanto, diferentemente de outros Estados federativos, o
sistema de governo, bem como as regras eleitorais e de representação são
homogêneos em todo o território nacional” (ARRETCHE, 2006, p.125).
Apesar de a Constituição Federal (BRASIL, 1988) ter adotado um pacto
federativo pautado em um regime de colaboração com funções compartilhadas entre
os entes federativos, Cury (2008) alerta sobre a omissão do legislativo no que tange
à não elaboração da lei complementar, prevista constitucionalmente, conforme o
parágrafo único do artigo 23º:
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 1988).

Esse atraso de mais de trinta anos leva, nas palavras de Cury (2008, p. 1. 203)
“[...] não um federalismo cooperativo e mais a um federalismo competitivo, que põe
em risco o pacto federativo sob a figura da colaboração recíproca”. Os municípios
configuram-se como agentes ativos da política descentralizadora. Concorda-se aqui
com Meirelles (1993), ao afirmar que a CF de 1988 corrigiu falhas legislativas que a
precederam, ao reconhecer os municípios na organização política e administrativa do
país, elevando-os à condição de ente federados. Porém, não se pode ignorar os
argumentos de Cury (2008, 2012), que revela a urgência da regulamentação da
cooperação entre os entes.
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4.2 A MESORREGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: CONTEXTOS MUNICIPAIS
A mesorregião das Baixadas Litorâneas está situada no estado do Rio de
Janeiro, compreendendo dez municípios, apresentados no mapa1, que se dividem em
duas microrregiões: a) Bacia de São João: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Silva
Jardim; e b) Região dos Lagos: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo,
Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema.

Figura 1: Mapa da Mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado por Roseli Costa, a partir de IBGE, 1990

Intencionando compreender a região estudada, foram considerados alguns
fatos, como, por exemplo, a promulgação da Lei do Petróleo20, no final da década de

20

A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, foi sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
revogando a Lei nº 2004 de 1953, o que implicou na perda do monopólio da exploração e do refino de
petróleo no Brasil pela Petrobras (BRASIL, 1997).
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1990. Por meio desta, elevaram-se as arrecadações dos royalties pelos municípios,
em consequência da participação especial21, expressa no artigo 50º da referida lei e,
posteriormente, regulamentada pelo Decreto nº 2.705, de agosto de 1998. Assim, a
participação especial passou a ser aplicada aos grandes volumes de produção ou
rentabilidade (TCE RJ).
De acordo com o artigo 50, § 1º da Lei do Petróleo, a participação especial
será aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os
investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os
tributos previstos na legislação em vigor, com alíquotas entre 10% e 40%
(TCE RJ, p. 27).

Dentre os municípios estudados nessa pesquisa, destacam-se, no que se
refere às atividades ligadas ao petróleo, os seguintes: Armação dos Búzios, Cabo Frio,
Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, por pertencerem a principal zona de produção
petrolífera do Brasil: a Bacia de Campos. Nesse contexto, outros municípios da região
também se projetaram, atraíram novos empreendimentos, aumentaram as receitas e
as taxas de crescimento populacional (TCE RJ).
Apesar de as atividades de exploração do petróleo antecederem a década de
1990, foi a partir desse período que a mesorregião das baixadas litorâneas destacouse nacionalmente. De acordo com Moraes (2010, p. 252), as atividades petrolíferas
representaram um “motor propulsor da economia regional”, assumindo um papel
central no que se refere aos índices econômicos fluminenses.
Nos gráficos 4, 5 e 6, a seguir, são apresentadas informações atualizadas dos
municípios em questão. O primeiro gráfico mostra o Produto Interno Bruto (PIB) dos
municípios da mesorregião. Destaca-se que, referente ao PIB, os maiores índices
pertencem a Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Cabo Frio e Casimiro de Abreu,
integrantes da Bacia de Campos, que se sobressaem economicamente nas atividades
relacionadas à exploração do petróleo.

21

Compensação financeira extraordinária relacionada aos concessionários que exploram e/ou
produzem petróleo ou gás natural (BRASIL, 1997).
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Gráfico 4: PIB da mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de IBGE (2016)

Os próximos gráficos apresentam a densidade demográfica e a população dos
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Gráfico 5: Densidade demográfica da mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de
Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de IBGE (2016)
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Gráfico 6: População da mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de IBGE (2016)

Considerando o foco nos municípios, o gráfico a seguir apresenta os Índices de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da região. O IDH é uma medição
tridimensional que considera como base do desenvolvimento humano a renda, a
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educação e a saúde, pretendendo medir o progresso dessas três dimensões (PNUD,
2017). O IDHM refere-se às três dimensões citadas, considerando a territorialidade
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Gráfico 7: IDMH da mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de IBGE (2010)

Para compreender como a dimensão “educação” é medida, elaborou-se o
quadro a seguir, tendo como referência os dados do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) (PNUD, 2017).
INDICADOR

MEDIÇÃO

Escolaridade da população

Percentual da população a partir de 18 com o ensino
fundamental completo

adulta
Fluxo escolar da população
jovem

Média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos
frequentando a escola, do percentual de jovens de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental regular, do
percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo e do percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino
médio completo.

Quadro 3: Medição da dimensão educação no IDHM
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD, 2017)

O município mais populoso é Cabo Frio, seguido por Araruama e Rio das
Ostras. Os melhores índices de IDHM na mesorregião pertencem, em ordem
decrescente, aos municípios de Rio das Ostras, Iguaba Grande e Cabo Frio. Em
relação à taxa de escolarização22, os municípios com melhores índices são Arraial do
Cabo, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, denotando que não houve uma relação direta
entre o PIB e a taxa de escolaridade (IBGE, 2010).

22

Índice que considera os alunos matriculados entre seis e quatorze anos, e representa-se pela razão
entre o número de matrículas de alunos com idade prevista para cursar determinada etapa de ensino
e a população total na mesma faixa etária (IBGE, 2017).
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Buscando entender o contexto da mesorregião, apresenta-se os dados das
matrículas nos municípios mais populosos: Cabo Frio, Araruama e Rio das Ostras e
dos três municípios com as piores taxas de escolarização em ordem crescente:
Saquarema, Cabo Frio e Armação dos Búzios. No gráfico 8 são exibidos os dados
percentuais das matrículas para cada rede, tanto na educação infantil quanto no
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Gráfico 8: Taxa de escolarização mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2010)

Os gráficos 9, 10 e 11 exibem o percentual de matrículas na educação infantil
nas redes pública e privada dos três municípios mais populosos da região.
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Gráfico 9: Cabo Frio - Matrículas na educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)
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Gráfico 10: Araruama - Matrículas na educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 11: Rio das Ostras - Matrículas na educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)

Os gráficos 12, 13 e 14, com a progressão, ao longo de dez anos, das
matrículas no ensino fundamental em escolas da rede privada nos municípios mais
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populosos da região estão apresentados a seguir.
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Gráfico 12: Cabo Frio - Matrículas escolas privadas - educação infantil
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Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 13: Araruama - Matrículas escolas privadas - educação infantil
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Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 14: Rio das Ostras - Matrículas escolas privadas - educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Os gráficos seguintes, 15, 16 e 17, apresentam dos percentuais de matrículas
no ensino fundamental nas redes pública e privada dos três municípios mais
populosos da região.
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Gráfico 15: Cabo Frio - Matrículas no ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)
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Gráfico 16: Araruama - Matrículas no ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)
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Gráfico 17: Rio das Ostras - Matrículas no ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)

Os próximos gráficos,18, 19 e 20, trazem a progressão, ao longo de dez anos,
das matrículas no ensino fundamental em escolas da rede privada nos municípios
mais populosos da região.
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Gráfico 18: Cabo Frio - Matrículas no ensino fundamental
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Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 19: Araruama - Matrículas escolas privadas - ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 20: Rio das Ostras - Matrículas escolas privadas - ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)

De acordo com os critérios apresentados nessa seção, são apresentados a
seguir, o desempenho dos municípios com as três piores taxas de escolarização,
considerando as matrículas na educação infantil e ensino fundamental nas redes
pública e privada dos três municípios e as respectivas taxas de aumento de matrículas
na rede privada.
Os gráficos 21, 22 e 23 destacam o percentual de matrículas na educação
infantil nas redes pública e privada dos três municípios com piores taxas de
escolarização da região.
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Gráfico 21: Saquarema - Matrículas na educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)
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Gráfico 22: Cabo Frio - Matrículas na educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)
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Gráfico 23: Búzios - Matrículas na educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)

Os próximos gráficos, 24, 25 e 26, exibem as matrículas da educação infantil
nas escolas da rede privada de ensino, ao longo de uma década, nos municípios com
piores taxas de escolarização.
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Gráfico 24: Saquarema - Matrículas escolas privadas - educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 25: Cabo Frio - Matrículas escolas privadas - educação infantil
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Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 26: Búzios - Matrículas escolas privadas - educação infantil
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)

Já os gráficos 27, 28 e 29, exibidos a seguir compilam os dados das matrículas
no ensino fundamental nas redes pública e privada nos municípios com piores taxas
de escolarização.
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Gráfico 27: Saquarema - Matrículas no ensino fundamental -2017
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2017)
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Gráfico 28: Cabo Frio - Matrículas no ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 29: Búzios - Matrículas no ensino fundamental - 2017
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)

O aumento das matrículas no ensino fundamental na rede privada, ao longo de
uma década, nos municípios com piores taxas de escolarização é ilustrado nos
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próximos gráficos.
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Gráfico 30: Saquarema - Matrículas escolas privadas - ensino fundamental
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Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 31: Cabo Frio - Matrículas escolas privadas - ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)
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Gráfico 32: Búzios - Matrículas escolas privadas - ensino fundamental
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do IBGE (2007-2017)

Nota-se um crescimento expressivo das taxas de matrícula, na rede privada,
nessas duas etapas da educação básica, ao longo de uma década. Entretanto,
observa-se duas exceções: os municípios de Araruama e Saquarema. O primeiro,
pertencente ao grupo dos mais populosos da região, apresentando redução nas taxas
de matrícula, exclusivamente, na educação infantil. O segundo, pertencente ao grupo
dos municípios com piores taxas de escolarização da região, apresentando redução
de matrículas na rede privada tanto na educação infantil quanto no ensino
fundamental.
De acordo com Cury (2008, 2012,), a educação é um direito social
juridicamente protegido, que poderá ampliar as capacidades participativas dos
membros da sociedade: sujeitos únicos e políticos. Sendo a educação um dever do
Estado e um direito do cidadão, compreendendo as dimensões civil, política e social,
entende-se que sua efetivação está diretamente relacionada à manutenção da
democracia. Essa responsabilidade, de acordo com a Constituição Federal (BRASIL,
1988), localiza-se no âmbito dos poderes públicos, perpassando o nacional, regional
e o local. Entretanto, sem a regulamentação do regime de colaboração, os municípios
tendem a ficar sobrecarregados.
A política de municipalização ganha força no contexto da reforma do Estado,
com as políticas de financiamento, que pretendiam descentralizar a gestão do ensino,
por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério (Fundef) e da LDBEN, aprovados em 1996. Os gráficos dos
municípios selecionados apontam para a municipalização da educação infantil e do
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ensino fundamental, como previsto na LDBEN (9.394/1996)23, porém, como diz a
mesma lei, nos artigos 5º e 10º, essa prioridade não se traduz em dever exclusivo.
Aliás, o parágrafo 2º do artigo 5º evidencia que todos devem assegurar o acesso à
educação obrigatória, que foi ampliada dos 4 aos 17 anos de idade.
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo,
contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino,
conforme as prioridades constitucionais e legais.
Os Estados incumbir-se-ão de:
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;
[...]
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio.
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;
(Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

Portanto, mesmo sendo etapa de atuação prioritária dos municípios, o
atendimento à demanda do ensino fundamental está previsto em regime de
colaboração com os estados, que devem contribuir para assegurá-lo, como expresso
no artigo 10º. Contudo, o que se pode constatar nos dados é a ausência ou uma
inexpressiva participação estadual. Considera-se que esse comportamento poderá
causar prejuízos a essas fases da educação básica. Deste modo, retoma-se Cury
(2008, 2012) para enfatizar importância de se regulamentar a cooperação federativa
(artigo 23º, parágrafo único - CF/88) e o regime de colaboração (artigo 211º - CF/88).
A educação infantil, definida como responsabilidade municipal na LDBEN
(BRASIL, 1996), compõe a educação básica, parte do ensino obrigatório previsto
constitucionalmente no artigo 211º, parágrafo 4º: “Na organização de seus sistemas
de /ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a
assegurar a universalização do ensino obrigatório” (BRASIL, 1988, grifo nosso).

23

Os municípios têm como atribuição prioritária as fases iniciais da educação básica: a educação
infantil e o ensino fundamental, expressa no artigo.211º: “§ 2º. Os Municípios atuarão prioritariamente
no ensino fundamental e na educação infantil. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de
1996 (BRASIL, 1988).
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O ensino obrigatório consiste no atendimento a estudantes entre 4 e 17 anos24, fato
que incluiu parte da educação infantil e o ensino fundamental.
Vale ressaltar o crescimento das matrículas privadas na educação infantil no
período entre 2007 e 2017 na região investigada. Em Cabo Frio, as matrículas
privadas ocupam 25% do total de matrículas (dados de 2017), tendo um crescimento
de 51,16% no período apresentado. Em Rio das Ostras, as matrículas privadas
atingem 24% do total, tendo o expressivo aumento de 161,85%.

Embora, as

matrículas privadas, hoje, ocupem 15% do total em Armação dos Búzios, nesse
município ocorreu o maior crescimento de matrículas privadas na educação infantil25,
na ordem de 165,57%. Não existem escolas públicas federais nem estaduais atuando
na educação infantil, tampouco no ensino fundamental em Búzios e, apesar de ter o
maior PIB da região, ocupa a terceira pior colocação nos índices de escolarização.
Considerando o quadro apresentado, é possível inferir que os dados apontam
a ocorrência de uma crescente privatização da educação. A hipótese formulada aqui
é que esse contexto foi incentivado por uma série de fatos, tais como:
a) repasse dos recursos do Fundeb às escolas conveniadas com o
Poder Público. Antes o fundo era destinado exclusivamente à rede
pública. Todavia, após a Lei Federal nº 12.695/201226 (BRASIL,

24

De acordo com a emenda constitucional nº 59, promulgada em 2009 (BRASIL, 1988).

25

Considerando os municípios mais populosos e os de piores índices de escolarização da Mesorregião
das Baixadas Litorâneas.

26

Art. 13. A Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 8º.
§ 1º Será admitido, para efeito da distribuição dos recursos previstos no inciso II do caput do art. 60 do
ADCT, em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e
conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas efetivadas:
I - na educação infantil oferecida em creches para crianças de até 3 (três) anos;
II - na educação do campo oferecida em instituições credenciadas que tenham como proposta
pedagógica a formação por alternância, observado o disposto em regulamento.
[...]
§ 3º Será admitido, até 31 de dezembro de 2016, o cômputo das matrículas das pré-escolas,
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e
que atendam às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos incisos
I a V do § 2o, efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado até a data de publicação desta Lei.
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2012),

permitiu-se

distribui-lo

às

instituições

comunitárias,

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos;
b) como senso comum, as famílias acreditam que a escola particular é
superior em diferentes parâmetros;
c) terceirização dos serviços educacionais; e
d) segurança: o medo da violência urbana no interior das unidades
escolares.
Apesar da defesa assumida aqui da autonomia municipal, é necessário
considerar o que sinaliza Nogueira (2015), quando assinala que a descentralização
na década de 1980, convertida em “imperativo democrático”, no contexto das
reformas, transfigura-se, em muitos aspectos, em responsabilização dos municípios e
torna-se sinônimo da capacidade de assumir encargos. Nesse sentido, Duarte (2005,
p. 827) observa que os municípios não têm grandes recursos financeiros sob sua
gestão; muitos dependem de transferências de recursos “intergovernamentais” para
conseguirem arcar com suas despesas. Portanto, esse processo de descentralização,
como completa Arretche (1999, p.171), não se constituiu com homogeneidade, e “[...]
vêm transferindo, paulatinamente, um conjunto significativo de atribuições de gestão
para os níveis estadual e municipal de governo”.
Pereira (2018, p. 1372) destaca que “[...] ao promover maior descentralização
ao Estado brasileiro, outorgou novas competências e atribuições aos entes federados,
o que não se constitui em uma benesse do capital, mas, ao contrário, em uma
estratégia de sua própria sobrevivência”. As estratégias para alcançar concordância e
participação dos governos subnacionais, traçam-se em dois caminhos: a) Constituição
Federal, que impõe os “comportamentos dos governos subnacionais” e/ou b) o
controle dos “recursos fiscais”, utilizado pela União como “instrumento de indução de
escolhas” (ARRETCHE, 2012, p. 171).
O protagonismo municipal, possibilitou transformações no campo legal, como
a institucionalização dos seus próprios sistemas de ensino e a ingerência sobre a
administração do dinheiro e dos recursos públicos. Entretanto, também parece que a
descentralização está atrelada a certos determinantes, como a unidade nacional, que
ultrapassa a autonomia regional. Para Arretche (2012), a liberdade dos municípios se
torna relativa, pois as decisões e as execuções de políticas públicas são influenciadas,
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de forma muito contundente, pelas regulações federais. Esse quadro leva a questionar
se a descentralização não estaria mais aproximada da desresponsabilização, típico
do ideário neoliberal.

4.3 SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA MESORREGIÃO DAS BAIXADAS
LITORÂNEAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONDICIONANTES POLÍTICOS
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO
A gestão democrática da educação pública é um projeto político que inclui a
descentralização, a divisão do poder e a cooperação entre os entes federados. Todas
essas ideias inserem-se no contexto da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que
propõe um novo formato político-administrativo, complementado pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Tais propostas, mais tarde, foram
incorporadas, e algumas ressignificadas, no projeto de reforma do Estado, incluindo
discussões sobre a política de descentralização.
Nessa perspectiva, os municípios deveriam desempenhar um papel políticoinstitucional, embasado em medidas que respeitem as regionalidades e as
características próprias de cada um na construção e execução de políticas sociais,
como a educação. A esse ente federado, após a CF/88, coube a possibilidade de
organizar seus sistemas de ensino, o que poderia possibilitar o direcionamento das
políticas educacionais de acordo com as necessidades locais. Entretanto, é mister
concordar com Pereira (2016), quanto a sua seguinte afirmação em relação a esses
movimentos:
São as consequências dos novos tempos de economia globalizada, pela qual
as contradições inerentes ao próprio sistema capitalista permitem que
estruturas centralizadas percam espaço para decisões locais, colocando
novos desafios para os cidadãos que, se compreendidas politicamente no
contexto em que vivem, também possibilitam novos espaços a serem
assumidos conscientemente pela sociedade. (PEREIRA, 2016, p. 1.372-73).

Em outras palavras, ao criar seus próprios sistemas de ensino, os municípios
abrem oportunidades, possibilitando novos espaços para o fortalecimento da
participação da sociedade civil e, consequentemente para o fortalecimento da
democracia. A participação consciente, como propõe a autora, depende da autonomia
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e um dos caminhos para essa conquista é a educação, que se formaliza no espaço
escolar, inserido nos sistemas de ensino.
Pode-se notar uma interdependência e um possível paradoxo, já que a
qualidade da educação está diretamente ligada à construção dessa autonomia tão
necessária para uma participação consciente e para a percepção de novos espaços
e oportunidade de fortalecimento democrático. Nesse contexto, os municípios
obtiveram uma ampliação de transferências vindas da União e dos estados e, de
acordo com a LDBEN (BRASIL, 1996), devem investir, no mínimo, 25% de seus
impostos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino.
É atribuída, ao poder municipal, a responsabilidade de garantir o acesso
gratuito à educação infantil e ao ensino fundamental. Atender as necessidades locais
e organizar-se para tal é um dos pressupostos para a criação de um Sistema Municipal
de Ensino (SME). Entretanto, muitos municípios assumem suas incumbências
prioritárias sem a devida colaboração dos outros entes federados. Por um lado,
acredita-se que ao decidir por constituírem seus sistemas de ensino com leis e normas
próprias, os municípios podem cunhar seus caminhos para uma gestão educacional
mais autônoma que, para Monlevade (1997), consiste em uma rede de unidades
escolares mantidas e administradas pelo município, por meio da gestão, normatização
e fiscalização, instâncias que efetivam sua relativa independência na área
educacional.
Segue figura 2, ilustrando, de acordo com Monlevade (1997), a organização
para uma gestão educacional mais autônoma:

Poder Municipal

Rede de Escolas
Municipais

Orgão gestor da Rede:

Orgão normativo e
fiscalizador:

Secretaria Municipal
de Educação

Conselho Municipal de
Educação

Figura 2: Organização para uma gestão educacional mais autônoma, de acordo com Monlevade
Elaborado pela autora, de acordo com Monlevade (1997)
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Contudo, nessa balança, pesam outras questões, pois a descentralização,
insere-se, também, em uma concepção que, de acordo com Souza Filho e Gurgel,
(2016), serve ao projeto político que a define e a fundamenta: o neoliberalismo.
Na concepção neoliberal, prevê-se a diminuição da intervenção estatal,
especialmente na área social e executam-se certas estratégias para alcançar
objetivos, como: “a redução de gastos sociais — via focalização, descentralização e
privatização — e a consequente redução do funcionalismo público” (2016, p. 141).
Tais afirmações levam a definição de gestão/administração apresentada no capítulo
3, em que se apresenta a finalidade da gestão imbricada aos condicionantes
concretos expressos no capitalismo. Assim, a reforma do Estado está condicionada a
um projeto político hegemônico, em que a finalidade da administração/gestão é o
mercado e a redução do Estado. Portanto, existe uma balança de difícil equilíbrio. Se,
por um lado, estão as possibilidades de ampliação de mecanismos democráticos via
participação e descentralização, por outro, há um projeto de finalidade mercadológica
e gerencialista utilizando-se das mesmas vias.

4.3.1 Instrumentos Legais dos Sistemas de Ensino Relacionados à Gestão
Democrática do Ensino
A municipalização encontra-se tanto na transferência de responsabilidades
quanto de recursos, que são indispensáveis para o desempenho de funções como:
“[...] coordenação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação
e auditoria de uma série de políticas públicas que antes estavam sob responsabilidade
federal ou estatal” (LEVI, 2015, p. 601). Para a autora, tais preceitos configuram-se
como descentralizadores político-administrativo, levando ao fortalecimento da
autonomia municipal e a uma maior proximidade com os cidadãos que devem
desfrutar de determinados serviços, assim como fiscalizá-los, cabendo ao ente
subnacional controlá-los e regulá-los.
Como foi apresentado anteriormente, a maioria absoluta de matrículas, assim
como as unidades escolares da Mesorregião, concentram-se na instância municipal,
configurando-se um desafio para a garantia do acesso, como também da qualidade
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do serviço prestado. Nos municípios da Mesorregião das Baixadas Litorâneas do
estado do Rio de Janeiro todos constituíram seus próprios sistemas de ensino, como
exposto no quadro 4, a seguir.
Municípios

Lei

Decreto

Parecer

Nº e Ano

Araruama

X

nº 1209/2002

Armação dos Búzios

X

nº 006/1998

Arraial do Cabo

X

Cabo Frio

nº 1414/2005
X

CEE 070/99 de 28/07/1998

Casimiro de Abreu

X

nº 033/1999

Iguaba Grande

X

nº 055, de 25/01/2000

Rio das Ostras

X

nº 1403/2009

São Pedro da Aldeia

X

nº 1048/1996

Saquarema

X

Lei nº 9394/1999

Silva Jardim

X

nº 1540- 28/05/2013

Quadro 4: Sistemas Municipais de Ensino da Mesorregião das Baixadas Litorâneas do estado
do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com as leis dos sistemas municipais

A institucionalização dos sistemas na mesorregião se deu em um intervalo de
17 anos, entre a primeira, no ano de 1996, em Saquarema, e a última realizada pelo
município de Silva Jardim, em 2013. Entre 1996, ano de aprovação da LDBEN e o
final da década de 1990, metade dos municípios da região já havia instituído sistema
próprio. Na primeira década dos anos 2000, 40% municípios também o fizeram.
Um fato relevante é que entre os municípios da região, Silva Jardim, no início
dos anos 2000, ainda apresentava um percentual de matrículas, na dependência
administrativa estadual, o mesmo fato ocorreu em outros dois municípios: Casimiro
de Abreu e Rio das Ostras.
O PIB e o IDHM de Silva Jardim são os menores da mesorregião. É possível
que esse fato, além de um percentual mais significativo de matrículas estaduais, tenha
adiado a institucionalização do seu sistema.
Apresenta-se, a seguir, nos gráficos 33, 34 e 35 os percentuais de matrículas
em 2005, quando havia uma participação de 20% do estado no atendimento ao ensino
fundamental. Verifica-se que em 2012 o percentual caiu para 16%, ano que antecede
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a institucionalização do sistema, e que em 2017, não há mais oferta alguma de
matrículas estaduais.
Escola Privada
0%

Escola Pública
Federal
0%

Escola Pública
Estadual
20%

Escola Pública
Municipal
80%
Silva Jardim - Matrículas no Ensino Fundamental 2005

Gráfico 33: Silva Jardim - Matrículas no ensino fundamental 2005
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2005)
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Silva Jardim - Matrículas no Ensino Fundamental 2012

Gráfico 34: Silva Jardim - matrículas no ensino fundamental 2012
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2012)

Escola Privada
2%

Escola Pública
Federal
0%
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Gráfico 35: Silva Jardim - Matrículas no ensino fundamental 2017
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2017)

A LDBEN confirma, em seu artigo 3º, especificamente no inciso VIII a “gestão
democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino”. Ao tratar dos princípios da gestão democrática contido na LDBEN, é possível
interpretar que, apesar de ser facultado aos municípios compor seus próprios
sistemas (podendo integrar-se ao sistema estadual), ao decidir por fazê-lo, deverão
regulamentar a gestão democrática, em observância a legislação nacional. Portanto,
além das leis, decretos e pareceres que instituíram os sistemas, conforme foi visto no
quadro anterior, buscou-se, nesta pesquisa, por outros instrumentos normativos
relacionados à gestão democrática do ensino, que indicassem uma previsão de meios
para possibilitá-la. Desta forma, foram encontrados, em maior número, três
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instrumentos: a) Plano Municipal de Educação (PME); b) Conselho Municipal de
Educação (CME); e c) Fórum Municipal de Educação (FME).

4.4 PREVISÕES DE PARTICIPAÇÃO FORMALIZADAS NOS SISTEMAS DE
ENSINO DA MESORREGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS
O quadro 5, a seguir, sintetiza os documentos normativos que compõem a
formalização do Conselho Municipal de Educação, do Plano Municipal de Educação
e do Fórum Municipal de Educação, dos dez municípios da Mesorregião das Baixadas
Litorâneas do estado do Rio de Janeiro, no período de 1996 a 2018.

Municípios

Araruama
Armação dos
Búzios
Arraial do
Cabo
Cabo Frio

Conselho Municipal
de Educação
Lei Nº 950/1998
Alterada pelas leis:
nº 1.105/2001
nº 2264/2018
Lei Municipal não
disponibilizada.
Lei Municipal não
disponibilizada
Lei Nº 1.399/1997
Alterada pelas leis
Nº 1.561/ 2001,
Nº 1.957/ 2006, e
Nº 2154/2008.

Fórum Municipal de
Educação
Lei específica
Sem
Previsão
Sem
Previsão
Sem
Previsão

Plano
Municipal de Educação

Lei Nº 1.961/2015
Lei Nº 1.114/2015
Lei Nº1931/2015

Sem
Previsão

Lei Nº 2.644/2015

Casimiro de
Abreu

Lei Nº 034/1997

Portaria nº. 001/2017

Lei Nº 1.693/2015

Iguaba Grande

Lei N.º 035/1997

Sem Previsão

Lei Nº1174/2015

Rio das
Ostras

Lei Nº236/1997

Decreto nº 803/2013,

Lei Nº 1.898/15

Lei Nº 1048/1996
Lei nº 2.606/2015
Alterada pela lei
Lei Nº 2006/2015
Nº 2503/2013
Lei Municipal não
Saquarema
Decreto 1803/2018
Lei Nº1427/2015
disponibilizada
Silva Jardim
Lei Nº 1.104/1996
Sem previsão
Lei Nº1663/2015
Quadro 5: Documentos normativos que compõem a legislação municipal referente à gestão
democrática dos dez municípios mesorregião das baixadas Litorâneas do estado do Rio de Janeiro –
1996 a 2018
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com dados das leis municipais.
São Pedro da
Aldeia

Todos os municípios possuem CME, sendo que, em termos percentuais, 70%
têm leis específicas instituindo os Conselhos, enquanto 30% não disponibilizaram qual
mecanismo legal legitima a existência desse órgão colegiado. Vale dizer que a
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confirmação de que tais Conselhos existem foi possível por meio da localização de
decretos, regimentos internos, pareceres e/ou deliberações relativas à educação
infantil ou mesmo atas dos próprios Conselhos.
No que tange ao Plano Municipal de Educação (PME), todos (100%) os
municípios apresentaram leis específicas e o próprio plano, divulgados em seus sítios
eletrônicos e/ou outros meios digitais e impresso.
Já em relação aos Fóruns Municipais, apenas 40% foram instituídos por meio
de leis/decretos específicos, isto é, voltados para esse fim. Entretanto, no corpo de
outras legislações, como o PME, há previsão de criação de Fóruns Municipais de
Educação (80%), como também de Conferências Municipais de Educação (70%). A
constituição dos Fóruns Municipais de Educação está em sintonia com a meta 19 do
Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/14:
[..] incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem
Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as
conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o
acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de educação.
(BRASIL, 2014).

Considera-se que os percentuais que preveem a criação do Fórum e da
Conferência representam avanços, pois estes poderão se tornar espaços de debate,
ampliando a participação por meio da presença de grupos não contemplados em
outros órgãos colegiados.
Previsão de fórum
Previsão de
municipal de educação
conferência municipal de
e/ou Permanente de
educação
educação e/ou de
avaliação
Araruama
Sem Previsão
Sem Previsão
Armação dos Búzios
Previsto
Informação não encontrada
Arraial do Cabo
Informação não encontrada
Previsto
Cabo Frio
Previsto
Sem Previsão
Casimiro de Abreu
Previsto
Previsto
Iguaba Grande
Previsto
Previsto
Rio das Ostras
Previsto
Previsto
São Pedro da Aldeia
Previsto
Previsto
Saquarema
Previsto
Previsto
Silva Jardim
Previsto
Previsto
Quadro 6: Previsões de fórum e Conferência Municipal de Educação.
Fonte: Elaborado pela autora
Municípios
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4.4.1 Conselhos
O CME é um órgão articulador das demandas sociais da educação no
município. Embora não haja previsão legal explicitada na Constituição Federal
(BRASIL, 1988), este órgão tem um caráter consultivo, normativo, fiscalizador e
deliberativo e, por isso, o CME torna-se inerente ao sistema municipal.
Nos quadros7 e 8 são apresentadas as características dos CMEs, previstas
nos documentos citados. Em relação aos municípios de Armação do Búzios, Arraial
do Cabo e Saquarema, não foi encontrado documento específico que constituísse o
CME. Assim, quando a informação não foi encontrada em outros documentos, na
impossibilidade de afirmar ou negar a sua existência, classificamos como “Informação
não encontrada”.

Municípios
Araruama
Armação dos
Búzios
Arraial do
Cabo
Cabo Frio
Casimiro de
Abreu
Iguaba
Grande
Rio das
Ostras
São Pedro
da Aldeia
Saquarema

Assessorar/
orientar
Previsto
Informação
não
encontrada
Informação
não
encontrada
Previsto
Sem
Previsão

Finalidades
Fiscalizar
Deliberar
Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Normatizar
Previsto
Informação
não
encontrada

Informação
não
encontrada
Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Composição
Propositivo
Paritário
Previsto
Previsto

Previsto
Previsto

Informação
não
encontrada
Previsto
Sem
Previsão
Sem
Previsão

Informação
não
encontrada
Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto
Previsto

Silva Jardim
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Quadro 7: Finalidades e características dos Conselhos Municipais de Educação dos municípios
estudados
Fonte: Elaborado pela autora
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Municípios

Formação/
Capacitação

Araruama
Armação dos
Búzios
Arraial do Cabo

Previsto
Previsto

Espaço
Físico para o
funcionamento
Previsto
Não encontrado

Previsão de recursos
próprios no Orçamento
municipal
Previsto
Não encontrado

Previsto

Previsto

Previsto

Cabo Frio
Previsto
Sem Previsão
Previsto
Casimiro de Abreu
Previsto
Previsto
Sem Previsão
Iguaba Grande
Previsto
Previsto
Previsto
Rio das Ostras
Previsto
Previsto
Sem Previsão
São Pedro da
Previsto
Sem Previsão
Sem Previsão
Aldeia
Saquarema
Previsto
Previsto
Previsto
Silva Jardim
Previsto
Sem Previsão
Sem Previsão
Quadro 8: Condições para o funcionamento dos Concelhos Municipais de Educação
Fonte: Elaborado pela autora

A incidência das finalidades do CME nos municípios, em termos percentuais,
se

configura

da

seguinte

maneira:

60%

preveem

a

finalidade

de

assessoramento/orientação; 20% não têm essa previsão e 20% sem dados.
A função fiscalizadora foi encontrada em 90% dos municípios e 10% sem
dados. Todos os CMEs são deliberativos (100%), e 90% têm a função normativa,
sendo que 10% sem dados.
Em relação à função propositiva, 70% têm essa previsão, 20% não preveem e
10% sem dados.
Quanto à composição social, 90% preveem a paridade, enquanto não há dados
em 10%. No quadro que aponta as condições de funcionamento dos conselhos, todos
os municípios preveem a formação, o que é um avanço pois o conselheiro carece de
conhecimentos técnicos, e demonstram sintonia com o PNE (BRASIL, 2014), que
prevê programas de formação de conselheiros.
Para que a participação reflita a vontade de um cidadão autônomo, deve se
configurar, de acordo com Lück (2017, n. p), como estratégia de democratização dos
processos sociais, “[...] de modo que se construam nas instituições ambientes e
práticas

educacionais

caracterizados

pela

construção

da

autonomia

da

responsabilidade social e da cidadania”. Portanto, a formação dos conselheiros é peça
basilar para o êxito da gestão democrática. Conhecer os processos e mecanismos
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das políticas públicas torna-se condição fundamental para uma participação
substancial, embasada em uma formação humana/social.
A formação dos conselheiros prevista em 100% dos municípios, é citada de
maneira genérica nos documentos, utilizando-se termos como “fortalecer” e
“estimular” seguidos do prenúncio de programas de formação, sem que se adjetive a
formação ou capacitação.
A perspectiva assumida nesta pesquisa recai em uma formação/capacitação
para o exercício da cidadania, que de acordo com Ferreira (2004), deve estar
comprometida com a qualidade da formação humana. Acredita-se que somente com
uma formação ancorada nos conceitos democráticos e cidadãos será possível
construir a gestão democrática. Para Ferreira (2004), a formação, de modo geral, está
mergulhada nas relações capitalistas, que correspondem às relações econômicas e
as preocupações com a eficiência, a eficácia, a competitividade, a produtividade,
tendo como consequência a “entropia da formação humana e da cidadania”.
(FERREIRA, 2004, p.1.235). Não se nega a importância da formação dos
conselheiros. Tendo em vista a impossibilidade de sua neutralidade diante de políticas
que refletem um Estado mergulhado em ideários neoliberais, torna-se necessário
qualificar essa formação, que diante das lutas e pressões sociais, precisa ser
ferramenta para o fortalecimento democrático.
O percentual dos municípios que preveem espaço físico é de 70%, enquanto
30% sequer preveem e 10% sem dados. Quanto ao item referente aos recursos
próprios oriundos do orçamento municipal, 50% apresentam essa previsão, 40% não
preveem e 10% não apresentam tais dados. Embora a maioria reconheça o papel
deliberativo, normativo e fiscalizador, a falta de previsão de dotação orçamentária e
de espaço físico pode comprometer as funções previstas.
Diante da leitura e análise dos documentos institucionais que se referem aos
Conselhos Municipais de Educação das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de
Janeiro, é possível tecer as seguintes considerações: um percentual considerável não
possui sede (40%) nem dotação orçamentária (40%) próprias, o que leva a deduzir
que mantêm vínculo administrativo com suas respectivas Secretarias Municipais de
Educação. Esse indicativo permite inferir que esses Conselhos possuem significativas
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restrições que comprometem sua autonomia e sua finalidade como órgão de controle
social. O funcionamento desses órgãos colegiados aponta para um comprometimento
com os governos locais, quando deveria compor uma política que os ultrapassasse,
tornando-os um órgão de Estado.

4.4.2 Outras Previsões de Participação e o Plano Municipal de Educação
Da mesma maneira que se compreende nesta pesquisa os CMEs como órgãos
colegiados que devem ultrapassar as perspectivas de governos, o PME, igualmente,
deverá versar sobre propostas que reflitam os anseios da sociedade, mirando o
progresso da educação em uma perspectiva cidadã, inserida em um projeto de
Estado.
Seguem nos próximos quadros a previsão de participação, princípios da gestão
democrática e sua caracterização, formalizadas nas legislações. Cabe destacar que
a maior incidência das previsões de participação recai sobre PMEs.

Municípios

Previsão de Projeto
Político Pedagógico

Araruama
Armação dos
Búzios
Arraial do Cabo

Previsto
Informação não
encontrada
Previsto

Cabo Frio
Casimiro de
Abreu
Iguaba Grande
Rio das Ostras
São Pedro da
Aldeia

Previsto
Previsto

Previsão de
associação de pais e
Professores
Sem Previsão
Informação não
encontrada
Informação não
encontrada
Sem Previsão
Sem Previsão

Previsão de
conselhos
escolares
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto

Previsto
Sem previsão
Previsto
Previsto
Previsto
Previsto
Sem Previsão no
PME
Informação não
Previsto
Previsto nas diretrizes
encontrada
Saquarema
Previsto
Sem Previsão
Previsto
Silva Jardim
Previsto
Previsto
Previsto
Quadro 9: Previsão de mecanismos de participação no corpo das legislações municipal
Fonte: Legislação municipal

A previsão de Conselhos escolares na legislação dos sistemas de ensino é de
100%. O Projeto Político-Pedagógico (PPP) apresenta 90% de previsão e 10% sem
dados. Quanto às associações de pais e professores, a previsão cai bastante: 30%
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preveem, 50% não preveem e 30% não apresentam dados. A previsibilidade dos
Conselhos escolares sintoniza-se com as estratégias 19.5 da meta 19, do PNE:
“estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares [...]” (BRASIL,
2014). Considerando que todos preveem esse mecanismo, infere-se que a
mesorregião avançou nessa formalização.
O PPP, presente tanto na LDBEN (BRASIL, 1996) quanto no PNE (BRASIL,
2014), pode ser considerado um progresso da região, em harmonia com as
legislações federais. Todavia, no município de São Pedro da Aldeia, não foi
encontrada essa previsão no PME, como ocorreu nos outros municípios.
O PME (SÃO PEDRO DA ALDEIA, 2015) prevê apenas projeto pedagógico. Na
ausência desse dado, pesquisou-se outras legislações, o que possibilitou encontrar
um documento de 2019 que prevê e sistematiza as diretrizes para a atuação das
equipes diretivas nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino de São
Pedro da Aldeia e dá outras providências, como consta na transcrição a seguir:
Art. 3º. São atribuições de cunho pedagógico as previstas no Regimento
Escolar da Educação Básica da Rede Municipal de
Ensino, levando em conta o cumprimento dos prazos estabelecidos e
entrega, na Secretaria Municipal de Educação, da seguinte documentação:
I. ...
II. ...
III. Projeto Político Pedagógico (PPP) atualizado e em arquivo digital até o
último dia do primeiro trimestre letivo. (SÃO PEDRO DA ALDEIA, 2019).

Esse fato induz a conclusão de que o PME de São Pedro da Aldeia, nessa
previsão, não se sintonizou com a legislação da União.
O quadro 10 apresenta os resultados da previsão de participação nos
Conselhos escolares e no Projeto Político-Pedagógico previstos no PME de cada
município.
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Participação dos
Participação
Participação da
profissionais da
dos
comunidade
educação e da
profissionais
Municípios
escolar na
Comunidade
da educação
elaboração do
escolar na
na elaboração
PPP
elaboração PPP
do PPP
Araruama
Previsto
Sem Previsão
Previsto
Sem Previsão
Armação dos Búzios
Previsto
Previsto
---------------------- ---------------------Arraial do Cabo
Previsto
Sem Previsão
Sem Previsão
Sem Previsão
Cabo Frio
Previsto
Sem Previsão
Sem Previsão
Sem Previsão
Casimiro de Abreu
Previsto
Previsto
----------------------------------------Iguaba Grande
Previsto
Previsto
---------------------- ---------------------Rio das Ostras
Previsto
Previsto
--------------------- ---------------------São Pedro da Aldeia
Previsto
Sem Previsão
Sem Previsão
Sem Previsão
Saquarema
Previsto
Previsto
--------------------- ---------------------Silva Jardim
Previsto
Previsto
--------------------- ---------------------Quadro 10: Previsão de participação de pais, profissionais da educação e comunidade nos conselhos
escolares e elaboração dos Projetos Políticos-Pedagógicos encontrados na legislação dos sistemas
municipais da mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Legislação municipal
Participação
da
comunidade
escolar em
Conselhos

O mecanismo de maior incidência foi a participação da comunidade escolar em
conselhos, prevista em 100% dos municípios, o que aponta a total congruência com
a estratégia 19.5 “estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares
[...]”, do PNE (BRASIL,2014).
Em relação à participação na elaboração dos PPPs, 60% preveem participação
dos profissionais da educação e da comunidade escolar na sua elaboração; 10% das
previsões de participação referem-se exclusivamente ao termo comunidade escolar e
nenhum município prevê participação, apenas, dos profissionais da educação.
Não existe previsão de participação em 30% dos municípios, o que considerase um número elevado, tendo em vista que existe uma previsão legal na LDBEN27
(BRASIL, 1996) e no PNE, na meta19, estratégia 19.6 “[...]estimular a participação e
a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação
dos projetos político-pedagógicos [...]” (BRASIL, 2014), o que indica uma inadequação
à legislação. Ao mesmo tempo, a maioria (60%), em relação a LDBEN, amplia a
participação e mantem correspondência com o PNE, combinando a consulta aos

27

Artigo 14º, inciso I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola. (BRASIL, 1996)
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profissionais da educação e à comunidade escolar. Infere-se que esses resultados
apontam para o alagamento da formalização da participação na região.
Como pode ser visto no próximo quadro, 20% dos municípios não têm previsão
participação da comunidade escolar na aplicação dos recursos, ao passo que 80%
possuem tal previsão.
No quadro 11 pode ser observado que a previsão de autonomia na gestão
financeira também atinge 80%. Esse percentual elevado indica a consonância das
legislações municipais com o artigo15º da LDBEN, que prevê autonomia na gestão
financeira das unidades escolares, e com a meta 19 do PNE, estratégia 19.7. Entendese que formalizar a participar nas decisões, incluindo a aplicação de recursos, poderá
contribuir na ampliação do processo de autonomia e fortalecer a participação da
comunidade escolar.
Quanto à participação da comunidade escolar, dos profissionais da educação
e outros atores sociais no planejamento educacional do município, verificou-se que
40% possuem previsão e 60% não possuem previsão. Já em relação as discussões
intersetoriais integrando escola e comunidade, constatou-se que 60% dos municípios
possuem previsão, enquanto os 40% restantes não apresentam previsão.
Considera-se que ultrapassar os muros da escola e participar das discussões
que incluem toda a rede demonstra um esforço para ampliar o princípio participativo,
mesmo que não se configure na maioria dos municípios (40%). Ao formalizar a
integração escola e comunidade, considerando em assuntos intersetoriais28 a maioria
dos municípios (60%), denota que o entendimento da natureza do trabalho
educacional passa, como enfatiza Lück, (2017, n. p.), pela “participação coletiva e
integrada dos membros de todos os segmentos das unidades de trabalho envolvidos.”,
reforçando a importância de considerar a gestão educacional democrática, além do
proposto nas legislações da União, entendendo-a como vivência e aprendizagem
democrática que inclui seus participantes (LÜCK, 2017).

28

Em todos os PMEs os assuntos intersetoriais referiam-se à violência.
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Participação da
comunidade escolar,
Participação por
Participação da
profissionais da
meio da integração
comunidade
educação e outros
escola-comunidade
escolar na
atores sociais no
Para discussão de
Municípios
aplicação dos
planejamento
questões
recursos
educacional do
intersetoriais
município
Araruama
Previsto
Sem Previsão
Sem Previsão
Armação dos Búzios
Sem Previsão
Sem Previsão
Sem Previsão
Arraial do Cabo
Previsto
Previsto
Sem Previsão
Cabo Frio
Previsto
Sem Previsão
Previsto
Casimiro de Abreu
Previsto
Sem Previsão
Previsto
Iguaba Grande
Previsto
Previsto
Previsto
Rio das Ostras
Previsto
Previsto
Previsto
São Pedro da Aldeia
Previsto
Sem Previsão
Previsto
Saquarema
Sem Previsão
Sem Previsão
Previsto
Silva Jardim
Previsto
Previsto
Sem Previsão
Quadro 11: Princípios da gestão democrática encontrados na legislação dos sistemas municipais da
mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com a legislação municipal

Progressivos graus de
Participação autônoma de
autonomia pedagógica,
pais, servidores, estudantes
administrativa e de gestão
em suas diversas
financeira às escolas
organizações
Previsão parcial:
Araruama
Excluindo a administrativa e
Sem Previsão
pedagógica
Armação dos Búzios
Previsto
Sem Previsão
Arraial do Cabo
Sem Previsão
Sem Previsão
Cabo Frio
Previsto
Previsto
Casimiro de Abreu
Previsto
Sem Previsão
Iguaba Grande
Sem Previsão
Sem previsão
Rio das Ostras
Previsto
Sem previsão
São Pedro da Aldeia
Previsto
Sem Previsão
Saquarema
Previsto
Previsto
Previsão parcial:
Silva Jardim
Previsto
Excluindo a administrativa
Quadro 12: Princípio da autonomia
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com a legislação municipal
Municípios
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Fortalecimento da
descentralização da gestão
educacional, nas dimensões
pedagógica, administrativa e
financeira
Previsão parcial:
Araruama
Previsão
Excluindo a administrativa e
pedagógica
Armação dos Búzios
Previsto
Sem previsão
Arraial do Cabo
Previsto
Sem Previsão
Cabo Frio
Previsto
Sem Previsão
Casimiro de Abreu
Previsto
Sem Previsão
Iguaba Grande
Previsto
Sem Previsão
Rio das Ostras
Sem Previsão
Sem Previsão
São Pedro da Aldeia
Previsto
Previsto
Previsão parcial:
Saquarema
Previsto
Excluindo a administrativa e
pedagógica
Silva Jardim
Previsto
Sem previsão
Quadro 13: Princípios da gestão democrática encontrados na legislação dos sistemas municipais da
mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com a legislação municipal
Municípios

Transparência da
utilização dos recursos
públicos aplicados em
educação

Tanto o artigo15º, da LDBEN, quanto a estratégia 19.7, da meta 19, do PNE,
incubem aos sistemas de ensino de assegurar o processo de autonomia pedagógica,
administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. Neste aspecto,
como destaca o quadro anterior, em 20% dos municípios não há tal previsão; em 20%
ocorre previsão parcial (não contempla todos os itens) e 60% dos municípios preveem,
demostrando adequação à legislação. Quando a autonomia se refere à organização
de espaços participativos de pais, servidores e estudantes, a previsão é de apenas
30%, enquanto os outros 70% não preveem.
A autonomia é preceito participativo e tem centralidade no processo da gestão
democrática do ensino, para permitir que sujeitos sociais se organizem com liberdade,
sem que se limitem ao cumprimento das regras postas pela legislação, ou que
simplesmente as reproduza. De acordo com Lima (2014, p. 1. 072), autonomia é “um
regime em que é possível, ao menos parcialmente e no respeito pelo quadro
constitucional e jurídico público, construir as próprias regras”. Mesmo que em
consonância com outras legislações, ser autônomo requer não estar totalmente
subordinada às regras de outros. Portanto, promover a construção coletiva de novas
organizações deve ser intrínseco ao processo democrático.
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A transparência da gestão está ligada à participação e relacionada com o
controle social. É um mecanismo de acesso com poder de acompanhar, investigar e
fiscalizar, apresentando reciprocidade com a estratégia 19.5 do PNE (BRASIL, 2014).
A transparência da utilização dos recursos públicos aplicados em educação não é
prevista em 10% dos municípios da região, enquanto 90% apresentam essa previsão,
demonstrando um entendimento fundamental da gestão democrática.
Algo que surpreendeu foi a previsão do fortalecimento da descentralização da
gestão educacional nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira: 20%
apresentaram previsão parcial, 10% preveem e 70% não apresentam previsão. A
surpresa está no cruzamento desses dados com os dados da previsão de
“progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira
às escolas” que apresentou apenas 10% sem previsão. Como ter autonomia se o
financeiro, o pedagógico e o administrativo se preservam centralizados? A autonomia
e a descentralização se auto alimentam. Sem a transferência de poderes com a
participação democrática dos atores sociais, a relação se desfaz, impossibilitando
ambas. O pressuposto democrático está para além de se tomar decisões. Ele envolve
a construção de uma unidade social (LIMA ,2014; LÜCK, 2017).

4.5 PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS:
DISSONÂNCIAS
A eleição para diretores escolares, de acordo com Paro (2016, p. 123), é
necessária e faz parte do processo democrático. Contudo, se “desvinculada de outras
medidas que transformem radicalmente a estrutura administrativa da escola”, eleger
um dirigente escolar não corresponde a uma gestão democrática. Para Lück (2017),
a democratização da escola, quando separada de uma prática participativa plena,
pode ficar limitada a legitimação de trocas ou a permanência do poder, sem que se
vivencie um processo substancialmente participativo. Segundo Paro (2015, p. 41), no
“[...] conceito de direção do senso comum, em que poucos exercem seu comando
sobre muitos, que vige em nossos sistemas de ensino”, o diretor assume o papel de
administrador escolar, zelando “pela adequação de meios a fins” e de coordenador do
esforço, e é ele que também ocupa o posto mais alto na hierarquia da escola. Mesmo
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que a unidade escolar apresente mecanismos de participação na gestão com
atribuições deliberativas ou não, como os conselhos escolares, a responsabilidade
última recai sobre o diretor. Portanto, para Paro (2015, p. 42), o tratamento dado ao
diretor escolar e o que se espera dele é “cada vez mais semelhantes ou idênticos ao
modo de considerar o típico diretor da empresa capitalista”. Considera-se que o PNE
e, por indução, os PMES encontram-se mergulhados nesse paradigma.
Nos próximos dois quadros, 14 e 15, observa-se que a participação da
comunidade escolar na escolha da equipe gestora e/ou dirigentes das escolas tem
40% de previsão e que 60% não preveem. No corpo dos PMEs esse mecanismo é
apresentado de maneira genérica, sem que fique claro como essa participação
acontecerá.
A previsão de apenas 20% refere-se à participação da comunidade escolar na
eleição direta dos diretores/ gestores das unidades escolares. Esse é o mecanismo
menos afirmado nos municípios da mesorregião. Em termos comparativos, quando a
análise recai sobre as LOMs, o cenário muda drasticamente, configurando-se como
um extremo oposto, como apresentado no quadro subsequente.
Previsão de participação da
Previsão de participação da
comunidade escolar na
comunidade escolar na
escolha dos da equipe gestora eleição direta para diretores/
Municípios
e/ou dirigentes das unidades
gestores das unidades
escolares
escolares
Araruama
Sem Previsão
Sem Previsão
Armação dos Búzios
Sem Previsão
Previsto
Arraial do Cabo
Previsto
Previsto
Cabo Frio
Previsto
Sem Previsão
Casimiro de Abreu
Previsto
Sem Previsão
Iguaba Grande
Sem previsão
Sem Previsão
Rio das Ostras
Previsto
Sem Previsão
São Pedro da Aldeia
Sem Previsão
Sem previsão
Saquarema
Sem Previsão
Sem Previsão
Silva Jardim
Sem Previsão
Sem Previsão
Quadro 14: Previsão de participação da comunidade escolar na escolha dos dirigentes encontrados
no Plano Municipal de Educação dos sistemas municipais da mesorregião das baixadas litorâneas do
estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com a legislação municipal
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Municípios

Promulgação

Previsão de eleição para diretor/gestor

Art. 161
VIII – eleições diretas, na forma da lei, para funções de direção
15 de outubro
Araruama
das unidades de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal, com
de 1996
a participação da comunidade escolar, obedecidos os princípios
normativos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art.190
11 de
Armação dos
VI - a eleição direta para direção das unidades da rede municipal
novembro de
Búzios
de ensino, público, com a participação de todos os segmentos da
1997
comunidade escolar, através de lei criada pelo Poder Executivo.
Art216
III - eleições diretas, na forma da Lei, para as funções de direções
Arraial do
5 de abril de
em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, com a
Cabo
1990
participação de todos os segmentos da comunidade escolar
(professores, funcionários não docentes, alunos e responsáveis dos
alunos).
Art.228
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da Lei,
atendendo as seguintes diretrizes:
05 de Abril de
Cabo Frio
c) eleições diretas na forma da Lei a ser encaminhada no prazo de
1990
sessenta dias, para as funções de direção de todas as instituições
de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal, com a
participação da comunidade escolar;
Art179
Casimiro de
1º de abril de
§ 2º - Eleição direta para o Corpo Administrativo com a participação
Abreu
1990
da Comunidade Escolar.
Art. 184
26 de
VIII –[...]
Iguaba
dezembro de XI - Eleição direta para direção das unidades da rede municipal de
Grande
1997
ensino público, com a participação de todos os seguimentos da
comunidade escolar, na forma da lei, realizada bianualmente;
Art. 194
Rio das
09 de junho
§ 2º - Eleição direta para o Corpo Administrativo e Direção das
Ostras
de 1994
entidades escolares da rede municipal, com a participação da
comunidade escolar.
Art. 174
§3º [...]
São Pedro
05 de abril de VIII - as eleições diretas para a direção das instituições de
da Aldeia
1990
ensino mantidas pelo Poder Público Municipal às quais se refere o
inciso XII do Art. 305 da Constituição Estadual, serão realizadas
bianualmente e regulamentadas por lei complementar.
Art. 173
§ 3°[...]
X [...]
5 de abril de
Saquarema
XIII - eleições anuais diretas com direito a reeleição pelo mesmo
1990
período para Direção das escolas da rede municipal, com a
participação
dos
professores,
pais
e
funcionários,
regulamentada por lei complementar;
Art. 197 - Para nomeação dos diretores das escolas municipais, o
Prefeito acatará a escolha, pelo voto direto e secreto, feito pela
05 de abril de comunidade escolar.
Silva Jardim
1990
§ 1º- Por comunidade escolar, para efeitos desta Lei, entende-se: os
professores; os pais ou responsáveis pelos alunos; os próprios
alunos e todos os funcionários que atuam na escola.
Quadro 15: Previsão de participação da comunidade escolar na escolha dos dirigentes encontrados
na Lei Orgânica Municipal dos sistemas municipais da mesorregião das baixadas litorâneas do
estado do Rio de Janeiro
Fonte: Elaborada pela autora de acordo com legislação municipal
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Constatou-se que nas Leis Orgânicas Municipais (LOMs), todas promulgadas
na década de 1990, 90% dos municípios previam, como posto em tela, a efetiva
participação da comunidade escolar na eleição direta de diretores. Entre os 90%, Rio
das Ostras acrescentou a previsão de escolha da equipe administrativa, enquanto
Casimiro de Abreu apresentou a previsão de eleição direta do corpo administrativo,
sem explicitar seus componentes, não aclarando se a figura do diretor está
contemplada.
Em 80% dos Planos Municipais de Educação (PMEs) aprovados na primeira
década dos anos 2000 não há referência à participação dos professores e da
comunidade escolar na escolha dos diretores, apesar das indicações nas LOMs. Os
PMEs apresentam aspectos de gestão gerencial, opondo-se à grande maioria (90%)
das LOMs, que priorizam a participação da população.
Nos PMEs, em sintonia com o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL,
2014), a escolha do diretor está embasada em critérios de mérito e a consulta à
comunidade escolar é facultada. Tais determinações estão expressas nos planos
municipais de 40% dos municípios, visto que 60% sequer preveem a consulta e 80%
não se referem à eleição de diretores. É possível inferir que o PNE teve um efeito
indutor sobre 40% dos sistemas. Como o PNE não faz referência à eleição para
diretores, os dirigentes locais não consideraram necessário o cumprimento da lei
municipal.
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5 IDAS E VINDAS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa partiu da análise da gestão democrática do ensino e da
participação, um dispositivo democrático inerente a ela. Mas, no contexto da
mundialização e das crises que levam o capitalismo a reinventar-se e buscar novas
formas de manter sua hegemonia, a participação, por vezes, serve ao modelo
democrático liberal, compreendendo racionalidades e finalidades específicas do
capitalismo. Atendendo às determinações mercadológicas refletidas em uma gestão
que se apresenta como democrática, mas que se encontra comprometida com a
reprodução de ideários dominantes e com a despolitização, pretensa na expansão da
participação social, tornando-a cada vez mais formal e menos autônoma, afastada dos
ideais emancipatórios.
Portanto, para se alcançar uma gestão que tenha sua racionalidade imbricada
nas perspectivas libertárias e sua dimensão finalística na emancipação humana, só é
possível percorrer um caminho: o democrático. Alcançar esse objetivo demanda
grande esforço do governo e da sociedade civil, necessitando da formalização nas
políticas e do caráter substancialmente participativo, conquistados com autonomia,
emancipação e lutas.
A gestão democrática do ensino público insere-se no contexto das reformas
iniciadas na década de 1990, que se distanciam dos ideais dos anos de 1980,
rompendo conceitualmente com um Estado provedor e afastando-se dos princípios da
gestão democrática. Tais metamorfoses e ressignificações, presentes na reforma
administrativa do Estado, absorveram, segundo Nogueira (2011, p. 58-59), ideias
próprias do discurso democrático, “descentralização, participação, cidadania e
sociedade civil”, adaptando-as ao vocabulário da cultura mercantil e hegemônica.
As políticas públicas, emanadas do Estado, anunciam-se nesse paradigma e,
mediatizadas por lutas, pressões e conflitos, abrem-se para possibilidades de
implementar sua “face social”. Diante desse cenário, Ferreira (2004, p. 1.235),
considera que formação humana integral, alicerçada na ética, encontra-se
secundarizada “pelos ditames da produtividade e da competitividade que o
neoliberalismo impõe”. O que evidencia a importância de se compreender e atuar nos

106

limites impostos por esse ideário e, nesse espaço, beneficiar-se das possibilidades
visando a construção mais humana do mundo.
Nesse contexto, ainda que tenhamos avançado na formalização da gestão
democrática do ensino público, com a Constituição Federal, a LDBEN e o PNE,
marcos legais que representam um importante progresso por criar e ampliar
possibilidades participativas, não se pode ignorar o “cabo de guerra” que as políticas
públicas refletem, entre os interesses do capital e as lutas pela manutenção e
ampliação dos direitos sociais.
Ao investigar o quadro legal dos municípios presente nas leis que instituíram
os Conselhos Municipais de Educação (CMEs), os Planos Municipais de Educação
(PMEs), os Fóruns Municipais de Educação (FMEs) e as Leis Orgânicas Municipais
(LOMs), constatou-se que houve avanços e retrocessos do ponto de vista
participativo. Quanto aos avanços na formalização de mecanismos de participação,
destaca-se que 100% dos sistemas possuem CME, preveem a constituição de
Conselhos Escolares e preveem formação para seus conselheiros. A combinação das
previsões de participação e formação são dimensões que podem proporcionar o
exercício da democracia e da cidadania.
Outro progresso relaciona-se ao Plano Político Pedagógico (PPP), pois nos
marcos legais municipais pode-se notar a ampliação da participação nesse
mecanismo. Previsto por 90% dos sistemas, mantem correspondência com o PNE em
60% dos municípios, ampliando, em relação a LDBEN, os sujeitos sociais que
participam de sua elaboração. Isso aponta, também, para certo grau de autonomia,
pois, mesmo que parcialmente, construíram suas próprias regras, em consonância
com outras leis, mas sem demonstrar total subordinação (LIMA, 2014).
No que se refere aos mecanismos legais de institucionalização dos sistemas
de ensino dos municípios da mesorregião das baixadas litorâneas do estado do Rio
de Janeiro, não foram estabelecidas diretrizes para a gestão democrática, tampouco
houve referência à participação dos professores e/ou da comunidade escolar.
Ao analisar a gestão democrática da educação nos sistemas municipais
pesquisados, foram avaliadas as bases normativas expressas nas LOMs e nos PMEs
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dessa mesorregião, com o intuito de verificar se havia sintonia, dissonância ou
ressignificações com o princípio constitucional. Encontrou-se dissonância em relação
à previsão de participação na eleição direta para diretores, posto que as LOMs,
explicitam a eleição direta para os dirigentes escolares e preveem, em sua maioria
(90%), a participação da comunidade escolar, levando a considerar que possuem um
caráter mais progressista, quando comparadas aos PMEs, que impõem uma
concepção gerencialista, em relação, especialmente, a esse mecanismo de
participação, pois nenhum apresenta previsão de eleição direta. Nesse aspecto,
considera-se a constatação de que houve um retrocesso do ponto de vista
participativo.
Cada sistema apresentou sutis diferenças na normatização da gestão
democrática da educação, reconfigurando, em maior ou menor medida, o seu sentido
atribuído originalmente. De modo geral, todos têm previsão participativa em seus
documentos legais, garantindo a formalização do princípio, apesar de incongruências,
como a falta de autonomia dos CMEs e a formalização do seu caráter fiscalizador.
Da mesma forma, os Planos Municipais de Educação (PMEs), apresentam
aspectos de gestão gerencial, opondo-se às LOMs, que priorizam a participação da
população. Nos PMEs, em sintonia ao Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL,
2014), a escolha do diretor está embasada em critérios de mérito e apenas 30%
preveem a consulta à comunidade escolar, pois em 10% ela é facultada. Apesar de
tais determinações estarem expressas na estratégia 29.9, sequer se previu, na
maioria dos sistemas, a consulta à comunidade. Neste caso, o retrocesso é duplo, em
relação a LOM e à dissonância com o PNE.
Cada sistema apresentou diferenças na normatização da gestão democrática
da educação, reconfigurando, em maior ou menor medida, o seu sentido atribuído
originalmente. Apesar da previsão da participação e dos elementos para a efetivação
estarem presentes no aparato legal, as normas legais que criaram os sistemas de
ensino são muito concisas, não indicando a gestão democrática, por outro lado, os
Planos Municipais de Educação não preveem eleição e apresentam a gestão com
elementos pautados numa concepção gerencialista, contraria às Leis Orgânicas
Municipais.
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Conclui-se, desse modo, que na região das Baixadas litorâneas ocorreu um
enfraquecimento na gestão democrática, especialmente no que tange aos
mecanismos de participação e eleição de diretor.
Para Cury (2009, p. 26), um “[...] Estado Democrático de Direito vai além de um
Estado de Direito porque incorpora esse último e transcende por postular uma
mobilização e participação dos interessados na defesa e conquista de seus
direitos[...]”. A gestão democrática é um “local” de disputa, de mobilização e de
participação e, para lutar nesse campo, é fundamental compreender o outro lado da
balança, o peso das possibilidades de ampliar a democracia por meio da participação
e da descentralização e o peso dos planos com fins mercadológicos e gerenciais que
fazem uso das mesmas vias. Portanto, manter a perspectiva de que mesmo entre os
oprimidos há uma dimensão subversiva, e reconhecer essa rebeldia, é fundamental
para nos inspirar e nos fortalecer (SCHLESENER, 2016).
Acredita-se que a democratização da sociedade passa pela gestão
democrática da educação, porque a democracia requer práticas coletivas
participativas. Portanto, faz-se necessário compreender os seus contornos, que se
constroem nas relações edificadas em uma sociedade de classes.
No contexto atual, entendemos a gestão democrática do ensino como uma
arena, onde devemos lutar, aprender e ensinar rebeldias.
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