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GESTÃO DEMOCRÁTICA: A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO 

Notas conceituais 

Alexandre Silva Virginio1 

Não existe humanismo sem um posicionamento claro frente aos problemas históricos da 

época [...] O humanismo do presente consiste em criticar as formas de vida sob as quais 

hoje em dia a humanidade sucumbe e em se esforçar para transformá-las e um sentido 

racional (HORKHEIMER apud TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 213). 

 

 

Dividimos nossa breve intervenção em cinco dimensões para apresentar algumas notas 

conceituais e/ou idéias para nos ajudar a refletir: 1. Sobre os direitos humanos e/ou da 

cidadania democrática; 2. A educação como um direito; 3. Os contextos, políticas e temas 

de interesse público; 4. O conceito de educação; 5. A educação e a escola democrática. 

 

1. Sobre os direitos humanos e/ou da cidadania democrática (ou sobre de que direitos 

estamos falando): Liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, de 

pensamento, de expressão, de fé; o direito de defender todos os direitos em termos de 

igualdade (o direito à participação política, às facilidades econômicas, às oportunidades 

sociais, às garantias de transparência, à segurança protetora); o direito ao bem-estar e à 

dignidade humana; à saúde; à assistência social; à diversidade cultural; à paz; à democracia; 

ao ócio e ao lazer; ao patrimônio histórico e econômico; ao desenvolvimento sustentável; ao 

mundo digital/virtual; à educação pois que o direito à liberdade de palavra “[...] possui pouca 

substância se, devido a falta de educação, não se tem nada a dizer que vale a pena ser dito, e 

nenhum meio de se fazer ouvir se há algo a dizer (MARSHALL, 1967, p. 73).  

 

2. A educação como um direito (ensina a interpretar o mundo e a atuar sobre ele!):  

 

 Esta na base dos direitos sociais, sendo pré-requisito para a liberdade civil e política; 

 

 É o suporte para a participação e/ou luta pela conquista e garantia dos direitos 

humanos e na observação de valores universais como a igualdade, a justiça, a segurança, 

a participação cidadã, o direito à proteção social e o direito a ter direitos como 

pressupostos de uma sociedade democrática, socialmente e ambientalmente; 

 

 É a chave política para o conteúdo social e institucional da sociedade pois é ela que 

favorece o entendimento, a solidariedade e a tolerância entre os indivíduos, senão a 

construção de uma cultura democrática e o desenvolvimento sustentável; 

 

 Dela depende a qualidade das soluções, das políticas a favor das condições cidadãs e 

emancipatórias de existência; 

 

 É ela que realça a centralidade dos direitos humanos em todas as atividades; 
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 Dela esperamos o desenvolvimento do espírito democrático e cooperativo, do 

protagonismo e da participação exercitados no diálogo tolerante com o outro e com 

outros saberes, como também, do potencial crítico e criativo do ser humano e ao 

ambiente que o acolhe; 

 

 A educação como um direito é, ademais, refratária à discriminação, ao racismo, aos 

preconceitos, à intolerância e à injustiça social. 

 

 

3. Os contextos, políticas e temas de interesse público (sobre isto ver ANEXO 1); 

 

3.1. Os contextos (vivemos em sociedades locais/globais marcadas por 

revoluções/transformações em curso):  

 

 Nas tecnologias da informação e comunicação afetando distintos campos da vida 

(saúde, comércio, insdústria, transportes, lazer ... fazendo surgir novos campos 

científicos) mudando a maneira de viver, de se relacionar, de se comportar, de aprender, 

de trabalhar, de se divertir, de pensar e ser; 

 

 Nas comunicações, tanto físicas quanto virtuais desnudando cenários e situações sem 

paralelo na comunicação, interação, colaboração e aprendizagem. Hoje o mercado é 

controlado por grandes monopólios da indústria da mídia, informática e telefonia 

(distância digital); 

 

 Científicas, com a emergência da consciência de que a maioria dos problemas sociais, 

econômicos, educacionais, políticos, industriais, ambientais, pessoais, são transversais, 

multidimensionais, internacionais e planetários. Emerge a relação interdisciplinar entre as 

disciplinas, novas especializações, ecologia de saberes (complexidade); 

 

 Na estrutura das populações/nações, com mais da metade da população vivendo nas 

cidades, espaço de segregação, enclaves fortificados, bairros periféricos, „classes 

perigosas‟, medo, insegurança, possibilidades e oportunidades diferenciadas, de 

convivência e de sobrevivência, de pânico moral (reação conservadora – mídia, grupos 

abastados – a determinados grupos); 

 

 Nas relações sociais, onde os atuais processos de individualização tem gerado novos 

tipos de família (monoparentais, mosaico, em rede, multiparentais, pessoas divorciadas 

ou homosexuais) e a busca pela solução dos problemas de forma individual; 

 

 Econômicas, pois que a globalização traduz maior comunicação e interdependência entre 

as pessoas, povos, países e instituições; hegemonicamente há um culto à privatização, às 

empresas privadas, aos mercados, à desregulamentação e mais competência. As 

multinacionais, os bancos e instituições financeiras buscam fugir dos controles, evitar 

impostos, maximizar seus lucros, minimizar custos, homogeneizar o 

consumo/consumidor (sempre individualista, egoísta e insatisfeito), economicizar as 

políticas de educação, acelerar a criação do mercado da educação, construir o descrédito 

do público para precipitar outros processos de privatização; 
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 Ecológicas, na medida em que vivemos um progressivo avanço na deteriorização 

ambiental do planeta
2
; temos necessidades de novas políticas energéticas e novo modelo 

de desenvolvimento (biocombustíveis só a partir da reciclagem de resíduos!); empresas 

farmacêuticas e de alimentação praticam o racismo ambiental (violação dos direitos 

humanos, ataque à biodiversidade, usurpação dos recursos minerais, florestais, 

energéticos e agrícolas dos países do hemisfério sul); 

 

 Políticas, pois que os jovens, os que mais sofrem com a atual crise, são os que rechaçam 

a política e os partidos; de outro lado, os conservadores pretendem reduzir a política a 

medidas técnicas pensadas e implementadas por tecnocratas. A demonização da política 

(pós-política: mídia, grupos com maior poder econômico e político) visa reprimir o 

discurso, o debate político e silenciar outras concepções políticas sobre formas de 

organizar a convivência e a sociedade, comprometidas, sinceramente, com a justiça 

social;  

 

 Estéticas, porque desde o longo do século XX, os países e classes poderosas se servem, 

além dos exércitos e do controle dos meios de produção, da arte para ir conformando o 

mundo a seu gosto. A exploração dos oprimidos é paralela a desvalorização e/ou 

ridicularização de suas manifestações culturais e artísticas. O mercado desistoriciza e 

descontextualiza a arte, obnubilando a visibilidade das injustiças sociais, econômicas e 

laborais que marcam as realidades nas quais a produção artística foi gerada; 

 

 Nos valores, já que a grande maioria dos cidadãos compõem uma massa de 

consumidores desinformada, dominada e manipulada por campanhas publicitárias alheias 

à ética; na cultura do consumo, há o zelo pela reinvenção da identidade física; os 

problemas sociais são resolvidos a partir de cada um resolvendo seu problemas 

particulares dando azo a um egoísmo moral e psicológico submetendo os valores 

humanos ao olhar econômico, utilitário e instrumental. Em meio a cultura do medo, à 

insegurança, ao pânico moral, abdica-se da liberdade em nome da segurança; 

 

 Nas relações de trabalho e de lazer, porque no modelo pós-fordista em curso 

flexibilidade significa a busca constante de adaptação à exploração; autonomia, mais 

horas de trabalho; responsabilidade, avalizar o desemprego e a redução salarial; 

colaboração, esquecer de reivindicar e protestar. O tempo de lazer está condicionado pela 

indústria cultural e/ou digital; 

 

 Na educação, onde a escola não é a primeira preocupação dos jovens, os meios de 

comunicação reificam a representação social referente às insolvências das escolas 

públicas; os governos, desenvolvem políticas de educação tomando por modelo critérios 

de valor parciais e descontextualizados (PISA); os sistemas de ensino reproduzem, em 

muito, a domesticação da população. 

 

3.2. Políticas e temas de interesse público: 

 

As expectativas de „um outro futuro‟ buscam contemplar o desenvolvimento de uma 

racionalidade econômica submissa a garantia dos direitos humanos, à convivência democrática, a 

                                                             
2 O documento The Emissions Gap Report 2013 (Relatório sobre Emissões Excedentes), produzido por 44 grupos de 

cientistas em 17 países, esclarece que, até se as nações manterem suas promessas atuais de redução, em 2020 o 

carbono encontrado na atmosfera será de oito a 12 bilhões de toneladas acima do nível recomendado para evitar 

graves mudanças do clima (UNEP, 2013). 
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compatibilização da diversidade e/ou diferenças culturais, a ética da responsabilidade, a um 

estilo de vida não predatório, ao controle da produção e consumo de bens não básicos, a 

equalização das oportunidades sociais, étnicas e de gênero, a um pensar e planejar coletivo, onde 

governos, empresários, organizações comunitárias, movimentos sociais, mundo acadêmico, etc., 

estariam, juntos, refletindo e propondo outras formas de integração, social e regional, senão de 

outros termos e tempos de consumo e de convivência democrática (THERBORN, 2010; 

GADOTTI, 2008; GALEANO, 2008; JONAS, 2006; YUDICE, 2002; 2004; 2010). Com efeito, 

temos o direito de debater, discutir e deliberar sobre políticas e temas de interesse público. 

 

 

 A natureza, o volume e a intensidade das informações e da produção cultural 

(conhecimento) e comercial que compõe o conteúdo das mídias e/ou os meios de 

comunicação são de interesse público. Assim, temos o direito a informações valiosas e 

a conhecimentos de boa qualidade; 

 

 Temos o direito e o dever de garantir a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, 

temos o direito: à informação sobre a legislação ambiental; à conhecer os riscos em causa 

nos modelos e/ou propostas de desenvolvimento em curso; de participar da avaliação dos 

impactos ambientais das novas tecnologias; de recorrer à justiça para assegurar que as leis 

ambientais sejam cumpridas; a agir contra aqueles que não cumprem as obrigações 

ambientais. 

 

 Temos o direito à deliberar sobre as políticas de reconhecimento, de redistribuição e 

de participação (FRASER, 2002); 

 

 Na construção de um mundo mais justo, temos o direito de enfrentar o poder das 

corporações multinacionais e financeiras e as grandes disfunções sociais, econômicas, 

culturais e políticas que elas geram; 

 

 Temos o direito de democratizar as democracias atuais a partir da democracia dialógica 

fundada no reconhecimento do outro num processo mútuo de escuta, debate, 

negociação, complementaridade, reciprocidade e deliberação; 

 

 Temos o direito de conhecer os mecanismos e os efeitos da economia, como ela 

funciona, sua interconexão planetária; qual a posição dos países na mesma; quem se 

beneficia de sua lógica atual em sua relação com a desigualdade, o neocolonialismo, a 

degradação ambiental. Politizar a economia é educar para o desenvolvimento
3
!  

 

 Diante das questões éticas emergentes, temos o direito à transparência, à informação 

e ao debate de temas que envolvem os usos da biomedicina, da biotecnologia, do 

genoma humano, das células-tronco, da clonagem, da sexualidade, das células 

sintéticas de DNA, da adoção e matrimônio por e de casais homosexuais, da 

propriedade intelectual, da educação e de seus sistemas; 

 

 Na medida em que a expectativa de um futuro melhor é uma motivação sempre presente e 

que os anseios dos jovens são, em grande medida, os mesmos (empregos decentes, 

                                                             
3 Em concepção alternativa de sociedade, destaca Ellen Wood (2003, p. 242): “A democracia que o socialismo 

oferece está baseada na reintegração da „economia‟ à vida política da comunidade, que se inicia, pela sua 

subordinação à autodeterminação democrática dos próprios produtores”. 
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escolas adequadas, habitação acessível ou melhores, acesso e qualidade aos serviços 

públicos e tratamento justo por parte das autoridades e/ou de órgãos do Estado), a análise 

das condições de trabalho e das modalidades de exploração de trabalho e das políticas 

da e para a juventude ganham relevância e requerem debate público; 

 

 Premissa e potência de outros direitos, a educação é tema de interesse público. Temos 

que discutir e mostrar as dimensões políticas e ideológicas que condicionam decisões, 

o trabalho e a vida cotidiana nas escolas, que pressões institucionais, sociais e 

normativas (avaliações externas, discurso das competências, acordos e convenções entre 

países e organizações) interferem no projeto curricular. Ou seja, temos o direito de 

discutir os fins e os conteúdos culturais da educação; 

 

 Temos o direito de renovar e/ou de reinventar o conceito de política como atividade 

libertadora, digna e imprescindível para a consecução de outras concepções e/ou 

propostas de convivência e de organização da sociedade de modo a revitalizar o 

conceito de cidadania. Temos o direito de discordar, de avaliar e de repensar o tido de 

sociedade da qual participamos. A tarefa está em reinventar o valor das instituições 

comunitárias, reformar  o sentido da cidadania democrática responsável e solidária, 

recuperando o verdadeiro valor da política. Não vemos como transformar o mundo, suas 

instituições e o modo de vida se que a cidadania democrática seja praticada. Por outras 

palavras, a cidadania assume o controle e a decisão de como dever ser a vida em 

comunidade; 

 

 Vozes até então silenciadas tem o direito de participar da redefinição, gestão e 

avaliação dos serviços e das políticas públicas: além da educação, saneamento, infra-

estrutura, serviços sociais, transportes públicos, empregos públicos, urbanismo, 

saúde .... Precisamos de novos modelos de participação e de controle democrático. 

 

 

4. O conceito de educação: 

 
Educar pressupõe promover e optar entre diferentes valores humanos e ideais sociais 

(TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 167). 

 

 

 Educação é uma disposição social destinada a potencializar as capacidades humanas 

e as liberdades substantivas que, uma vez relacionadas, amplificam as possibilidades 

dos indivíduos de controlar seus destinos e/ou de ajudar uns aos outros. 

 

 Educar é cultivar a humanidade, desenvolvendo a auto-crítica e a atenção às tradições 

herdadas; reconhecendo os vínculos com os outros seres humanos em nossas 

necessidades, reciprocidades e preocupações mútuas e; alimentando a „imaginação 

narrativa‟, buscando a compreensão ao analisar a realidade a partir do ponto de vista do 

outro
4
. 

                                                             
4 Na relação como outro – em especial o mais fraco – temos uma relação de reciprocidade, sobretudo de 

reconhecimento4, senão de dependência, visto que o que somos decorre de nossas relações sociais. A intensificação 

de nosso intercâmbio social significa a potencialização de nós mesmos. Siempre necesitamos a alguien que nos 

necesita (TODOROV, 2008: p. 150). Em outras palavras, este autor assevera que não pode haver plenitude fora da 

relação com os outros, base da felicidade. Com efeito, nossa existência é sempre em referência ao „tu‟. Nestes 

termos, assumir a responsabilidade pela existência do outro é uma questão ontológica, uma questão ética. Ética, 
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 Educar, nos sistemas de ensino, é ter projetos curriculares multiculturais, cuja 

centralidade esteja no contato com fatos realmente fundamentais na história e da cultura 

de grupo muito diferentes; compreender que não somos os únicos o planeta e que não 

podemos dispor dele irresponsavelmente e egoísticamente. 

 

 “Educar é preparar as crianças e os adolescentes para serem pessoas autônomas, capazes 

de tomar decisões e elaborar julgamentos arrazoados e razoáveis, tanto sobre sua conduta 

como sobre a conduta dos demais; torná-los capazes de dialogar e cooperar na resolução 

de problemas e nas propostas de solução encaminhadas para a construção de uma 

sociedade mais justa [...] Educar é oferecer a cada pessoa conteúdos culturais 

relevantes que lhe permita compreender o mundo e desenvolver suas capacidades 

cognitivas, afetivas e sociais de modo a melhor exercer seus direitos e deveres como 

cidadãos , integrando-se aos tecidos profissional, cultural, político e social” 

(TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 215-216). 

 

 Educar implica ajudar os alunos a construírem sua própria visão de mundo [...] 

privilegiando o conhecimento das [...] maneiras pelas quais as conquistas sociais, 

culturais, políticas e científicas foram obtidas no passado e ainda são obtidas no presente 

[...] significa estruturar os discursos e o trabalho escolar nas dimensões e estratégias que 

os diferentes grupos sociais e povos enfrentava, e ainda enfrentam e procuram soluções 

para os problemas pessoais, sociais, econômicos, culturais, científicos e religiosos que 

surgem em seu caminho” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 277). 

 

 A educação apresenta um caráter universal, sendo própria a todos os grupos humanos 

como expressão cultural do modo de vida de cada qual, como forma de reprodução dos 

saberes, dos códigos sociais de conduta, das regras do trabalho, bem como dos segredos 

da arte, do artesanato ou da tecnologia. É através dela que se define e promove os termos 

das trocas sociais contribuindo, por vezes, a ajudar a explicar seus meandros, ou mesmo, 

a inculcar ou esconder seus predicados. Diante da maior ou menor extensão da liberdade 

e da igualdade social, ela oscila entre elemento de ordem e movimento de contestação, 

entre a consagração do instituído e a subversão inovadora (BRANDÃO, 2007). 

 

 A educação é uma forma de ação social destinada a conferir um outro cariz de atmosfera 

social. Constitui-se em projetos e processos de intervenção designados a fomentar e a 

desenvolver uma prática sócio-cidadã capaz de resistir e enfrentar adversidades, tecer 

interpretação crítica aos condicionantes sócio-culturais da existência, nutrir e partilhar os 

valores de liberdade, de tolerância e de solidariedade. Ter educação é ter consciência de 

que a garantia dos direitos humanos passa pela participação ativa na luta pelo direito em 

definir os termos da participação política que, em última instância, incide na qualidade de 

suas condições de vida, de trabalho, de pensar, de se relacionar e de imaginar.  

 

 

5. A educação democrática e a escola democrática 

 
Não há meio de evitar a revolução nas ruas senão realizando a revolução nos espíritos, 

nem possibilidade de termos a democracia na vida social e nas instituições políticas, 

                                                                                                                                                                                                    
mormente, pois que envolve a escolha

4
 de assumir a responsabilidade por ter responsabilidade para com este outro 

(BAUMAN, 2009). 
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enquanto não a tivermos no sistema educacional, organizado e estruturado com espírito 

e em bases verdadeiramente democráticas (AZEVEDO apud FERNANDES, 1989, P. 

34-35). 

 

5.1. A educação democrática  

 

 

 É aquela que promove a tolerância e o respeito mútuo como valores próprios à 

cidadania democrática;  

 

 Uma educação reflexiva de modo a favorecer os cidadãos no desenvolvimento de sua 

capacidade de se expressar, criticar, opinar e avaliar toda a informação e 

conhecimento que tem acesso;  

 

 Uma educação sensível destinada ao desenvolvimento da sensibilidade de modo que se 

possa ler o mundo com mais lucidez, sobretudo a partir do uso de várias linguagens 

(romance, a música, a escultura, a pintura, a fotografia, o cinema, a dança, os videogames 

...). Em propostas interdisciplinares, a educação estética é o eixo motivador dos alunos, 

conferindo relevância e significado aos conteúdos. As palavras não abarcam a 

sensibilidade ou os sentimentos (DUARTE Jr.; 1988). A arte-educação aperfeiçoa nossa 

capacidade de olhar, interpretar e criticar o mundo e a duvidar do que se sabe e do que ser 

está a aprender. Uma educação lúdica (jogos) pode ajudar a recuperar e/ou a criar novos 

valores humanos, ensaiar novos modelos de vida, mais justos e democráticos, além de 

promover maior comprometimento com os assuntos públicos
5
 (TORRES SANTOMÉ, 

2013); 

 

 Uma educação caracterizada pela empatia, pela compaixão, pelas emoções para que se 

aprenda o significado de sofrer juntos; para compreender o estado emocional do outro; 

para que se aprenda a valorizar e respeitar o outro como um igual, de modo a fomentar a 

ajuda mútua. Uma educação que se preocupe com o ser humano em todas as dimensões; 

onde à infância e à juventude seja oferecida uma educação integral, aprendendo que a 

educação não começa e não termina na incorporação ao sistema produtivo (mercado 

de trabalho) e no consumo.  

 

 O compromisso com políticas de igualdade, de equidade, de aposta em uma maior 

coesão social e inserção na comunidade, de luta contra as discriminações, exige um maior 

envolvimento comunitário das instituições educacionais. Esta é uma perspectiva 

concreta de formação para as famílias de restrito capital cultural e econômico e de 

favorecer sua inserção e/ou importância na comunidade. 

 

 

5.2. A escola democrática  

 

                                                             
5 A cultura e a arte, pelo que se sabe, participam da visitação do inesperado (unexpected event), da anomia e do 

original, e até do extravagante. Elas não somente produzem estoques de conhecimento, mas fornecem quadros 

plásticos para colocá-los em jogo; elas estabelecem aproximações que a racionalidade comum jamais ousaria fazer, 

elas transgridem as rotinas e deslocam as fronteiras que a razão razoável se esforça incessantemente para erguer. 

Numa palavra, elas habituam os espíritos a um tipo de visitação da inovação que permite capitalizar a agilidade 

interpretativa e conjuga-la com a possibilidade de buscar soluções, que seria impossível, sem ela, sonhar em buscar. 

(TOLILA, 2007, p.97) 
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 Uma escola que pratica a pedagogia democrática, onde predomina a valorização da 

diversidade, da inclusão, do cultivo da dúvida, um currículo integrado, 

metodologias adequadas ao desafio de educar cidadãos responsáveis, críticos, justos, 

solidários e democráticos. Dessa forma, o conteúdo, o conhecimento, as relações e 

informações partilhadas com os alunos assumem um conteúdo colaborativo. Assim, 

professores, alunos e comunidade vão refletindo, debatendo e negociando o projeto 

curricular das aulas ao longo de sua implantação;  

 

 Uma escola em cujos espaços todas as pessoas interagem e se sentem tratadas com 

respeito, carinho, afeto e amor. De um lado, temos que aprender a explicar o mundo, 

nos explicar para ele e, por outro, escutar os demais, aprender a duvidar (estímulo à 

personalidade democrática: demonstração de que continuamos refletindo, 

aprendizado indispensável para poder viver numa sociedade democrática), buscar o 

melhor argumento, debater a validade de nossas opiniões e razões; 

 

 É aquela que prepara os alunos adolescentes para o mundo do trabalho e produtivo a 

partir de ênfases comunitárias, onde cada pessoa sustenta sua contribuição para a 

produção de bens e serviços cuidando para que não se efetivem situações de exploração, 

dominação, opressão ou de alienação; 

 

 É aquela que converte cada estudante em um autêntico cidadão: comprometido e 

solidário com seus vizinhos; que usa seus conhecimentos e capacidades para analisar, 

argumentar e decidir sobre a natureza das políticas, os modelos econômicos e soais em 

seu funcionamento; que busca saber como são produzidas as distintas realidades de 

discriminação, de desigualdade, de exploração, de alienação, de injustiça; que se 

preocupa em compreender os mecanismos que legitimasm este ou aquele padrão cultural 

ou estilo de vida; que está atento a seus direitos, bem como não se aquieta diante da 

inobservância dos direitos humanos; que é vigilante ao usos e aplicações dos recursos 

tecnológicos, da comunicação e da informação; que associa a busca do conhecimento, 

seus hábitos e valores a uma vida digna e à sustentabilidade do planeta; que está aberto 

para aprender, para perceber o que os outros grupos e culturas podem aportar enquanto 

exemplos de reconhecimento mútuo, de justiça distributiva e de participação 

democrática; 

 

 É aquela que congrega em seu currículo a riqueza do mundo, da pintura, da escultura, 

da música, da dança, do teatro, da literatura, da poesia, do atletismo, dos esportes, das 

ciências, do artesanato, do cultivo da terra, das ocupações e profissões humanas, das 

experiências da memória...; 

 

 É aquela que mostra aos estudantes que são mais alegres e auto-realizados os que 

questionam do que os que aplaudem; que existe mais amor e amizade verdadeiros no 

questionamento, na autonomia e na autenticidade do que na submissão à autoridade;  

 

 É aquela que ensina a reconhecer as diferenças como potência para o enriquecimento 

mútuo e a igualdade de direitos e oportunidades como pressuposto de uma justiça 

verdadeiramente redistributiva; 

 

 É aquela que procura continuamente o aperfeiçoamento de seu projeto e que tem no 

trabalho curricular a atenção e o respeito pela diversidade cultural e pelas diferenças entre 

indivíduos e grupos;   
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 Diante no inacabamento do projeto curricular, os professores são aqueles que, tomando a 

cultura como matriz curricular, pensam, coletivamente, conjunturalmente e 

contextualmente, as mudanças na e da escola (PARO, 2011); 

 

 É aquela que mantém viva a memória das lutas sociais por meio das quais se viveu a 

experiência de situações de exclusão e de dominação; 

 

 É aquela que dá voz ao mundo feminino; à infância, à juventude e à terceira idade; às 

pessoas deficientes; às culturas gays, lésbicas e transexuais; às classes trabalhadoras 

e aos pobres; ao mundo suburbano, rural e marinho; às nações sem estado; às etnias 

minoritárias ou sem poder; aos países orientais e do terceiro mundo; às outras 

religiões, ao agnosticismo e ateísmo; 

 

 É aquela que mais do que transitar pelo conhecimento científico, trata de demonstrar sua 

provisoriedade, seus vínculos e vícios com a subjetividade e com o poder (toda 

pesquisa científica pode ser manipulada. Todo conhecimento científico não passa de 

interpretação!) 

 

 É aquela que propicia às novas gerações uma cultura mais universalista e o 

desenvolvimento de uma personalidade mais solidária e acolhedora, enfatizando o que 

todas as culturas tem em comum e reconhecendo que a maioria dos homens e 

mulheres desta planeta aspira e desejam levar uma vida digna, ser aceitos e aceitar, 

ajudar e se ajudados, ser tratados com justiça, ser considerados como iguais; 

 

 É aquela que associa educação e política, nunca esquecendo de se perguntar: que tipos 

de conteúdos? Quais? Quando? Onde? Em que condições? Com que finalidade? Por 

quais razões? A serviço e/ou promovidos por quem? 

 

 É aquela que educa os jovens no otimismo e na confiança nas possibilidades do ser 

humano; que desenvolve sua capacidade de reflexão, análise e comprometimento com 

a luta pela justiça e pela democracia; 

 

 É aquela que ajuda a explicar às crianças dos grupos desfavorecidos por que elas tem 

de viver em casas piores, ter brinquedos piores (quando os tem!), se alimentar com 

comidas menos gostosas e em menor variedade, vestir roupas piores ... Responder que 

é menos porque seus pais não se esforçaram na escola e mais em razão das condições 

adversas sob as quais tiveram como contexto de suas formações; 

 

 É aquela que facilita e favorece a compreensão das situações de exclusão e 

marginalidade social, destacando como as estruturas econômicas, sociais e políticas 

geram e reproduzem tais situações, enquanto beneficiam certos grupos em prejuízo de 

outros; 

 

 É aquela que desafia a ver na perspectiva global; que mostra as relações de poder; que 

deixa claro os condicionantes e a historicidade do conhecimento e da realidade; que 

integra as experiências práticas em esquemas de análises cada vez mais gerais e 

integrados; que promove a discussão de diferentes alternativas para resolver 

problemas e conflitos; que ensina os alunos a se comprometer com a aceitação de 

responsabilidades e com a tomada de decisões;  
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 Diante de processos de socialização caracterizados por racismo, sexismo, homofobia, 

classismo, monoculturalismo e etnocentrismo, é aquela que estimula os alunos a 

revisar criticamente seus códigos culturais e os valores que sustentam e/ou com os 

quais entram em contato; 

 

 É aquela cujas salas de aula promovem a cultura do diálogo, do debate sobre o contexto 

social, político, cultural e científico e onde a curiosidade é a chave do pensar e a 

dúvida o estímulo para seguir pensando. Ali, na aula e na escola, se aprende a pensar 

junto, a não esquecer o outro; 

 

 É aquela que busca conhecer a comunidade onde está inserida, quem são seus 

estudantes e quais as peculiaridades de suas famílias; 

 

 É aquela que procura na família e em outras instituições a promoção do 

desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e psicomotor das crianças;  

 

 É a escola que promove e beneficia o contato com o legado cultural da comunidade de 

modo que seus problemas e propriedades possam ser pensados e vividos 

conjuntamente; 

 

 Na medida em que não há cidadania sem participação, as famílias são chamadas a 

compartilhar decisões e responsabilidades com os professores sobre questões como: 

política educacional; projeto curricular mais adequado ao contexto sociocultural no 

qual a escola está inserida; modelo de gestão democrática mais apropriado à realidade 

do momento; formas de avaliação democrática da escola; análise dos recursos didáticos 

mais adequados; planejamento de atividades extra-curriculares; estabelecimento de 

relações e parcerias com outras instituições (associações de bairro, Prefeitura, 

diferentes centros e institutos de cultura, partidos políticos, ONGs, etc.). Os pais tem o 

direito de discordar! 

 

 É uma escola aberta que compartilha com a comunidade os seus recursos nos dias e 

horas em que não acontecem atividades letivas; 

 
As instituições escolares são lugares privilegiados para imaginar outras possibilidades e 
outros modelos de sociedade, mais humanos e justos e para se refletir sobre eles e se 

esforçar por eles (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 322). 
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ANEXO 1 

 

A realidade social: mudanças mais ou menos cíclicas, mais ou menos generalizáveis (pós-45) 

 

 Oscilações nos regimes de acumulação, regulação, de dominação, mediação e 

repressão (início e fim do Welfare State; Estado „desenvolvimentista-populista‟ – 

Terceiro Mundo); 

 

 Convivência entre modos de produção e reprodução social contraditórios e 

complementares (capitalismo/socialismo; democracias/autocracias; 

taylorismo/fordismo); 

 

 Ascensão e que queda dos mercados (emergência e crise do neoliberalismo); 

 

 Novos processos de globalização, de transnacionalização e de degradação 

ambiental (aumento da participação do fator humano na criação dos atuais 

problemas da humanidade e da natureza); 

http://www.unep.org/pdf/UNEPEmissionsGapReport2013.pdf
http://www.campus-oei.org/pensariberoamerica/ric01a02.htm
http://www.gestioncultural.uabjo.mx/cuarto/desarrollo/22.pdf
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 Reconhecimento de novos sujeitos sociais (gênero, crianças, juventudes, minorias 

étnicas e sexuais, refugiados, quilombolas); 

 

 Surgimento de novas esferas de direitos (ecologia, reprodução, informação); 

 

 Declínio de direitos sociais aparentemente consolidados (mundo do trabalho); 

 

 Democratização de bens públicos (educação; segurança; infraestrutura; energia ...) 

ainda que em condições e efeitos desiguais; 

 

 Crise das utopias coletivas e crescente individualização dos valores e das relações 

sociais (fragilização dos sentimentos de segurança ontológica); 

 

 O indivíduo „livre‟ passa a ser responsável „tão só por si‟, como de resto por seus 

fracassos e problemas (dominação anônima: não há quem culpar pelos males 

cotidianos); 

 

 Confiança e instituições em crise, demandando uma procura por novas formas de 

pertencer, de proteção e de reconhecimento social; 

 

 A luta pela igualdade é ofuscada pela luta pela diferença e a desigualdade é tão 

mais insuportável quanto mais relevante  é o grupo de pertença; 

 

 Invasão do espaço público por questões de natureza privada; 

 

 Ocupação do espaço público em torno de reivindicações, com exigências de 

gratificação imediata, ao Estado de temas específicos (no passado a luta era pelo 

poder do Estado; hoje, é contra o Estado – pode até reformar práticas do poder 

público, porém, com o risco de deslegitimar as instituições, expressão da 

alienação do cidadão de suas responsabilidades côo agente da ordem política e/ou 

pública); 

 

 Substituição das utopias universais por utopias particulares; 

 

 Questionamento da política e do sistema de representação, como expressão do 

esvaziamento do sistema político-partidário [“O conflito entre as expectativas 

produzidas pela cultura democrática e a realidade político-institucional se 

expressa numa perda de confiança na própria democracia como regime político” 

(SORJ, 2004, p. 109); 

 

 Relativa ascensão das forças e valores democráticos e aumento da desigualdade 

socioeconômica (maior degradação do e no trabalho; maior desigualdade de 

renda); 

 

 Crescente percepção da sociedade civil como único universo portador de virtudes 

e como única autorizada a falar por si mesma (autorepresentação); 

 

 A limitada autonomia dos subsistemas sociais e o sentimento de pertencer a uma 

sociedade marcada mais por problemas do que por predicados próprios; 
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 Hibridismo cultural. Mais do quetudo, o povo reage e manifesta um conjunto de 

maneiras, identidades próprias, representações e modos de vida que em nada 

permite agrupá-lo em uma referência homogênea (BRANDÃO, 1985). O que 

temos presenciado hoje é uma mescla das culturas tradicionais organizadas, 

hierarquizadas e/ou classificadas num processo de desterritorialização e 

reterritorialização de símbolos, de conflitos, de forças sinérgicas, de identidades. 

À margem dos contextos tradicionais surgem novas configurações que inauguram 

novas modalidades, novas relações sociais, novas formas de lidar com o poder. 

Não é demasiado afirmar que as fronteiras entre as culturas nunca foram tão 

pouco identificáveis. Nunca foi tão evidente a multidimensionalidade que envolve 

o diálogo entre as culturas, dimensão tão mais rica quanto mais desafiadora à 

compreensão e à tolerância diante da diferença cultural (CANCLINI, 2008, 

2008
a
); 

 

 Intensificação /ou aceleração da inovação tecnológica em movimento simétrico à 

emergência e consolidação de novas ciências. 

 

 emergência de outras, novas ciências e/ou tópicos científicos: Cibernética; 

Epistemologia genética; Computação; Biologia molecular; Neuropsicologia;  

Nanotecnologia Novas ciências da comunicação e da organização; Novos usos 

das matemáticas; Linguística computacional; Teoria do controle; Teoria do caos; 

Redes neuronais; Fractais; Inteligência artificial; Vida inteligente; Realidade 

virtual; Sistemas complexos adaptativos; Biodiversidade; Genoma humano; 

Sistemas especialistas; Autômatos celulares; Conjuntos difusos; Lógica difusa; 

Biosferas espaciais; Máquinas de teraflop; Novas formas de produção e nova 

cultura. 

 

 


