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RESUMO 
 
 
O presente estudo analisou, por meio de pesquisa bibliográfica, as políticas públicas 
educacionais no Brasil, durante o governo Lula perante o que se divulgou ser uma 
nova forma de relação entre o Estado e a sociedade rumo à promoção de uma 
democracia mais participativa. O texto apresenta uma análise da democracia como 
um valor universal mostrando como ela tem sido reinterpretada de diferentes 
maneiras na atualidade. A partir dessa discussão, foi feita uma abordagem do 
Estado e da democracia no Brasil como uma forma de contextualizar o Governo Lula 
e as principais políticas educacionais por ele realizadas. A partir dos documentos de 
referência do MEC foram destacado aspectos da teoria e da prática democrática no 
referido Governo, tal como os documentos as divulgaram. O principal foco dessa 
pesquisa foi o Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 
entre outros textos de referência das políticas educacionais no período em questão. 
A pesquisa efetivou-se pela reconstrução de modelos teóricos de democracia e sua 
correlação com a educação. Indicou-se, como base crítica, que a democracia como 
valor universal é indissociável do compromisso com a igualdade, a liberdade e a 
participação política. Foram contrapostas também concepções liberais, 
comunitaristas e socialistas de democracia. Mostrou-se que as políticas 
educacionais do Governo Lula estiveram mais afinadas com o discurso comunitarista 
da democracia, aproximando também da concepção liberal da mesma. As principais 
referências para esta pesquisa foram Jean-Jacques Rousseau, Carlos Coutinho, 
Wanderlei dos Santos, Dermeval Saviani, Luiz Cunha, Luiz Dourado e Jamil Cury.   
 
 
Palavras Chave : Educação, Democracia, Políticas Públicas; Governo Lula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
The current study is a bibliographical analysis of the educational policies 
implemented in Brazil during the two Lula administrations with the promotion of a new 
relationship between the State and society through a more participative democracy. 
The text presents an analysis of democracy as a universal value, demonstrating how 
the concept has been reinterpreted in different ways today. Departing from this 
discussion, it went on to describe the State and democracy in Brazil as a way to 
contextualize Lula government and the main educational policies it put into practice. 
Based on documents for reference it emphasized theoretical and democratic 
practices by the government, taking documents by their words as they were 
published. The main focus of the research was on the Final Document of the National 
Conference on Education (CONAE) among other texts of reference of educational 
policies for the period. The research was framed on the reconstruction of theoretical 
models of democracy and its correlation with education. It started, as critical base, on 
the assumption that democracy as a universal value is inseparable from the 
commitment toward equality, freedom and political participation. Liberal, 
communitarian and socialist concepts of democracy were compared. The study came 
to the conclusion that the educational policies of the Lula government were more 
tuned with the communitarian interpretation, approaching it also to the liberal 
conception. The main references for this research were Jean-Jacques Rousseau, 
Carlos Coutinho, Wanderlei dos Santos, Dermeval Saviani, Luiz Cunha, Luiz 
Dourado and Jamil Cury.   
 
 
 
KEYWORDS: Education, democracy, public policies, Lula government 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema que esta pesquisa investiga está inserido na linha de pesquisa 

Políticas Públicas e Gestão da Educação. Esta investigação tem como objetivo 

contribuir para com o debate sobre a Política Educacional brasileira, inquirindo 

em que sentido as políticas governamentais do Governo Lula podem ser 

chamadas de democráticas. È uma discussão sobre como foi apurado um 

consenso em torno da educação a partir da relação entre Estado e sociedade 

na produção das políticas públicas. Trata-se de analisar a concepção de 

democracia divulgada pelo Governo Lula, especialmente como ela foi 

considerando-se como a base para a construção da CONAE/2010 

(Conferencia Nacional de Educação).  

O que se interpela é: em qual perspectiva se pode falar que as políticas 

educacionais do Governo Lula são democráticas? Tem-se assim um problema 

composto de vários núcleos, sendo que o ponto fundamental é a construção de 

uma abordagem das políticas educacionais do Governo Lula. Mas isso exige 

uma discussão do que é a democracia. O contexto “histórico-social” visado por 

esta investigação coincide com os oito anos de Governo Lula, isto é, o período 

2003 - 2010. Contudo, o foco de análise centra-se no PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Educação) e na CONAE (Conferência Nacional de 

Educação), a forma como ela foi construída e, especialmente, o consenso em 

torno do sistema nacional de educação apresentado no documento final da 

CONAE de 2010. Assim o debate em torno da relação entre democracia e 

políticas públicas educacionais perpassam esta investigação.  

 A concepção de democracia liberal, democracia comunitarista e 

socialista são analisadas para compreender as lutas em torno da política 

educacional brasileira, permitindo a construção de subcategorias definidoras 

de práticas que podem ser denominadas de democráticas. 

Vinculada à tradição iluminista, a democracia tem-se constituído como 

um ideário de emancipação voltado para a formação e o desenvolvimento 

civilizacional, político e econômico. Nesse sentido, a ideia de autonomia 

individual e coletiva é indissociável das concepções de democracia moderna. 
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A partir da obra de Rousseau, fica claro que a democracia diz respeito à forma 

como um povo depende em grande medida só de si mesmo, expressando com 

isso a centralidade da ideia de soberania nacional. Hoje, com a crise do 

Estado Nação, tal princípio tem sido questionado. Contudo, esse ideário 

continua sendo um importante eixo investigatório para se pensar as políticas 

públicas. Mesmo numa época de profunda internacionalização da política 

educacional, cabe ainda ao Estado um papel muito importante na consolidação 

ou realização dos consensos estabelecidos em âmbito mundial (AKKARI, 

2011).  

Desde Rousseau, fala-se do estabelecimento da vontade geral, 

traduzida por meio da lei. Isso se relaciona com a constituição da sociedade 

civil. Tem-se que indivíduo é livre porque a lei o protege, ou seja, o coletivo 

assegura a liberdade individual. Mas sua autonomia cidadã depende de sua 

participação na elaboração da lei e no controle do Governo. O ideário de 

democracia participativa na atualidade tem sido cada vez mais valorizado, 

embora muitos elementos da concepção rousseauniana parecem ser 

impossíveis de se implementar. A questão tem sido como viabilizar certa 

participação, como combiná-la com a estrutura representativa do Estado. Isso 

tem sido cada vez mais discutido nas atuais versões do republicanismo.  

Na tradição republicana mais radical a liberdade perante a lei e a 

igualdade de fato mostram-se indissociáveis. A promoção da liberdade e da 

igualdade econômica torna-se referência para se avaliar o alcance das 

políticas públicas em termos de promoção de justiça social, da mesma forma 

que a participação, autonomia política, permite compreender o alcance da 

democratização, da elaboração e implementação das políticas públicas.   

Toma-se como ponto de partida nesta dissertação que esses eixos da 

liberdade e da igualdade são pontos que justificam as políticas públicas no 

período do Governo Lula. Por um lado, destaca-se o Programa Bolsa Família, 

que, de certo modo, buscou garantir um benefício econômico mínimo aos 

indivíduos em situação precária de vida ou pobreza, no sentido de colocá-los 

na altura do que minimamente o coletivo deve aos “cidadãos”, cabendo, 

contudo, questionar até que ponto o próprio mínimo é decente e que tipo de 

cidadania ele garante. Por outro lado, as conferências nacionais ocorridas em 

diversos setores administrativos, até certo ponto, procuraram garantir a 



 12 

participação de amplos setores sociais na reelaborarão de políticas públicas, 

cabendo questionar, contudo, até que ponto isso foi uma forma direta de 

participação ou uma ampliação da representatividade social. Esse último ponto 

é o que mais interessa nesta dissertação. Segundo uma cartilha de divulgação 

do Governo Lula “Em quase oito anos, foram realizadas 67 conferências, com mais 

de cinco milhões de participantes” (BRASIL, 2010b, p. 39) Essas questões 

apontam para a discussão do tipo de democracia que prevaleceu no Governo 

Lula. 

A temática acima exige a análise da própria relação entre Estado e 

sociedade no Brasil no sentido de se compreender os rumos dados à 

educação no período de Governo Lula.  Em seus documentos, desde o início, 

a CONAE retoma essa relação como base para se redefinir a política 

educacional no Brasil. A CONAE teve como marco inicial a Portaria Ministerial 

nº 10, publicada no dia 3 de setembro de 2008, que constituiu a sua Comissão 

Nacional Organizadora (CONAE, 2010, p. 3). A CONAE foi finalizada em abril 

de 2010, em Brasília. Essa reunião nacional foi precedida por conferências 

Municipais e Estaduais e no Distrito Federal. Desde o início, buscou-se criar 

um espaço democrático para a construção das políticas educacionais, a 

inclusão social, a promoção da igualdade e o respeito à diversidade na 

sociedade civil. 

Assim propôs-se que, por meio das conferências com a participação de 

diversos segmentos da sociedade, se consolidasse uma educação 

democrática, capaz de promover o direito e a formação integral do indivíduo. 

Segundo o documento final da CONAE, foram mobilizados 3,5 milhões de 

brasileiros e 450 mil delegados, bem como envolveu-se em torno de 2% da 

população com a participação da mídia e entidades parceiras. “O Documento 

Final da CONAE expressa, portanto, o processo democrático de sua 

construção e a significativa participação de trabalhadores/as, mães/pais, 

estudantes, dirigentes, demais atores sociais e todas e todos que se 

preocupam com a educação” (CONAE, 2010, p. 9). 

Segundo Dourado, com os movimentos sociais dos últimos dez anos 

solidificou-se a luta por uma educação que garanta a diversidade cultural e a 

valorização dos profissionais da educação. Em relação à primeira, ele diz “a 

luta é para que a diversidade e suas múltiplas expressões estejam presentes 
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na estrutura do Estado e de suas políticas de forma central e não de maneira 

subalterna” (DOURADO, 2011, p. 227). 

No Brasil, as políticas educacionais têm passado por mudanças 

constantes a cada Governo, influenciadas por interesses políticos e 

econômicos que extrapolam a esfera nacional (SHIROMA, MORAIS, 

EVANGELISTA, 2002). São consensos em torno de políticas educacionais que 

têm sido construídos por diversos grupos de interesses, cujos arautos aqui no 

Brasil apenas reproduzem e justificam como reformas necessárias. Nesse 

sentido, pode-se falar de uma internacionalização das políticas educacionais: 

“a adoção de modelos educacionais (ocidentais) conduz a semelhanças que 

transcendem as fronteiras” (AKKARI, 2011, p. 23). Isso tem afetado, 

sobretudo, o que se chama de soberania nacional na definição de políticas 

educacionais. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que se fala em direito 

à diversidade quando se trata de limitar o poder do Estado para definir 

parâmetros nacionais da educação, alegando que isso fere a autonomia local, 

tem-se uma subordinação do país a modelos homegeneizadores no âmbito 

internacional. 

Assim, pergunta-se até que ponto há um consenso em torno de uma 

política que contribua para uma educação de qualidade, comprometida com os 

valores democráticos de solidariedade e liberdade e com a participação da 

sociedade e que, apesar das imposições de padrões externos, represente 

também o interesse nacional democraticamente definido. Nesse sentido cabe 

perguntar ainda que democracia e que tipo de interesse comum pode ser 

construído num país com tamanha desigualdade social, como é o caso do 

Brasil.  

 Perante tais questões, qual a melhor forma de investigar as políticas 

públicas educacionais, no sentido de revelar sua base normativa ou a forma 

como ela se justifica perante as exigências de uma sociedade democrática, 

uma comunidade de pessoas livres e iguais, tal como a tradição republicana 

desde Rousseau preconiza (COHEN, 2010). Claro que essa comunidade de 

homens livres e iguais não existe historicamente; ela é uma categoria ético-

política, isto é, normativa, para se investigar políticas públicas. 

 Uma abordagem normativa exige discussão ético-política em que o 

empírico, as reformas, no caso as educacionais, dizem respeito a um 
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consenso que estabelece valores, princípios, ou seja, o que o coletivo 

expresso no discurso do Governo de plantão exige ou pelo menos deseja em 

termos do que deve ser efetivado. Nesse sentido uma metodologia precisa ser 

construída para a investigação.  

Entende-se o método como um modo, um caminho, que nos aproxima da 

realidade, do empírico, mas também do ideal do que é desejado, como este é 

construído, e como ele se articula com a ação, com a efetivação do método. 

Contudo, em um modelo, ou esquema metodológico, está implícita uma 

concepção de mundo; assim, questões de fatos e valores encontram-se 

indissociáveis. “O conhecimento é sempre uma representação daquilo que é 

possível fazer e, por conseguinte representação daquilo que poderia ser objeto 

de uma decisão na sociedade” (FOUREZ, 1995, p. 207). 

A metodologia com a qual se trabalha aqui está ligada com à 

interpretação de documentos, leis e relatórios de políticas, bem como de textos 

de estudiosos da área. Retomando Fourez, tomamos a abordagem científica 

da seguinte forma:  

 
Começamos sempre olhando o mundo já com certo número de ideias 
na cabeça: ideias preconcebidas, representações, modelos, sejam 
científicos, pré-científicos, ou míticos. Essas representações 
possuem sempre certa coerência, mesmo que, levadas ao extremo, 
possam revelar-se incoerentes. Chamaremos teorias, leis ou 
modelos todas essas representações que nos damos do mundo. 
Longe de provir unicamente das experiências que se acaba de fazer, 
elas dependem sempre das ideias que se aceitava de início 
(FOUREZ, 1995, p. 66). 
 
 

Segundo Fourez, a teoria molda a percepção dos fatos. A teoria molda 

nosso olhar, constituindo um modelo para se ver e julgar a realidade. De 

acordo com a concepção de modelo teórico de Fourez, “só vereis as coisas na 

medida em que elas correspondem a determinados interesses” (FOUREZ, 

1995, p. 40). Isso está ligado ao que o autor fala sobre noções que 

acompanham nossa descrição da realidade: “sem as noções que me permitem 

organizar a minha observação, não sei o que dizer” (FOUREZ, 1995, p. 40).  

Frente a isso, reconstruímos, de certo modo, aspectos do modelo de 

democracia que, desde os gregos vem se estabelecendo no mundo ocidental, 

tendo em Rousseau um dos momentos decisivos para sua redefinição 

moderna, a partir do qual se destacam os traços que possibilitam abordar a 
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problemática dessa pesquisa. O delineamento da democracia possibilitará 

“integrar certa visão na representação teórica que fazemos da realidade” 

(FOUREZ, 1995, p. 40). Como destaca Fourez, uma observação não deixa de 

ser uma interpretação. Interpretações se configuram de acordo com modelos 

teóricos ou paradigmas e está sempre perpassada por questões valorativas e 

ideológicas. 

 Fourez propõe uma abordagem hermenêutica vinculada a um método 

crítico dialético. “Este método é chamado de dialético, pois reproduz um 

esquema muito difundido desde Hegel. Primeiro se afirma uma tese, isto é, a 

maneira pela qual a realidade se apresenta” (FOUREZ, 1995, p. 37). Na 

investigação apresenta-se primeiro uma tese, em segundo lugar uma antítese 

e, por último, uma síntese. Apresentando-se no final um resultado crítico. 

 A síntese é uma nova maneira de ver o resultado da investigação. Esse 

método não produz uma verdade última, mas uma nova tese. “O processo 

pode continuar, e essa nova ‘tese’ pode ser negada, produzir uma ‘antítese’ e 

depois uma nova síntese. O refinamento crítico ocorrerá cada vez que a nova 

‘tese’ não satisfazer mais a nossos projetos” (FOUREZ, 1995, p. 38). 

 A pesquisa e a reflexão metódica resultam da atividade humana, que é 

fruto de um método de conhecimento; é uma descrição clássica do método 

científico que funciona como se segue: as ciências partem da observação da 

realidade. Na sequência dessa observação, tiram-se leis. Essas são então 

submetidas a verificações experimentais e, desse modo, postas à prova. 

“Estas leis testadas são enfim inseridas em teorias que descrevem a realidade” 

(FOUREZ, 1995, p. 38). O modelo dialético é uma forma de obter uma visão 

mais crítica do processo. Mas sempre de modo que já tenho uma ideia do 

objeto a ser pesquisado. Quando ocorre a ausência de um conceito teórico, 

buscam-se outros conceitos básicos. “De qualquer forma, observar é fornecer 

um modelo teórico daquilo que se vê” (FOUREZ, 1995, p. 42). 

 Segundo Fourez, não se pode observar sem utilizar a linguagem, seja 

material ou verbal; somos presos à linguagem por ela ser anterior a nós 

(FAUREZ, 1995, p. 44). Isso caracteriza também o que chamamos de objeto: 

 
É por isso que se diz com freqüência que o objeto são objetos a seu 
caráter institucional, o que significa que é em virtude das convenções 
culturais da linguagem que eles são objetos. Um objeto só é um 
objeto sob condições de ser determinado objeto descritível, 



 16 

comunicável em uma linguagem. Dita de outro modo, falar de 
‘objetos’ é decidir sobre uma relação de equivalência entre ‘aquilo de 
que se fala’ (FOUREZ, 1995, p. 48). 
 
 

 Essa concepção de Fourez nos orienta na construção teórica e na 

abordagem do objeto desta pesquisa. Frente a isso é que se estabelece a 

problemática decorrente das questões postas acima: em que sentido as 

políticas educacionais do Governo Lula (objeto) se dizem democráticas 

segundo perspectivas decorrentes da tradição republicana em suas 

reinterpretações atuais (prisma segundo o qual o objeto é mostrado e 

avaliado)?  

No capítulo I desta dissertação, abordam-se valores democráticos da 

tradição republicana que remonta aos gregos e chega Rousseau, fazendo 

alguns contrapontos com a atual situação do Brasil. 

 No capítulo II é investigado como se constitui a concepção de 

democracia na atualidade. Trata-se de delinear elementos institucionais e 

normativos que ajudem a construir um quadro ético-político, mostrando 

tendências da democracia e a forma como isso contribui para a compreensão 

de aspectos do quadro político nacional e as políticas educacionais no 

Governo Lula.  

 No capítulo III são estudadas as tendências das políticas públicas 

educacionais no período do Governo Lula, buscando identificar o sentido do 

que se chama democratização da Educação. Destacam-se, sobretudo, a 

análise do PDE e da Conferência Nacional de Educação e o consenso que se 

cristalizou em seu Documento Final. 

 Em síntese, visa-se compreender a concepção de democracia, a partir da 

tradição (dos valores) inaugurada pelos antigos atenienses e restabelecida por 

Rousseau, que de certo modo tem sido reatualizada na contemporaneidade, 

justificando-se assim o embasamento teórico da presente pesquisa. Dada essa 

abordagem, apresenta-se como objetivo geral o estudo da concepção de 

democracia presente nas políticas educacionais do Governo Lula, em especial na 

forma como se deu a CONAE. 

Destacam-se como objetivos específicos: a) reconstruir um crivo ético-

político para estudar políticas públicas educacionais; b) contrapor concepções 

de democracia que se apresentam no cenário político brasileiro atual e suas 
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concepções de formação humana; e c) identificar e avaliar, à luz das 

exigências democráticas, as orientações sobre a forma de gestão democrática 

da educação tida como um consenso nacional nos documentos do PDE e da 

CONAE/2010. 
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Capítulo 1  

 

 

DEMOCRACIA COMO VALOR UNIVERSAL E PRINCÍPIO FORMATI VO  

 

 

Não há democracia política que resista a tão 
dramáticas diferenças sociais. O 
agravamento das desigualdades é um 
convite às soluções de força.(Luis Inácio 
Lula da Silva). 
O consenso hoje quase unânime em torno 
do valor universal da democracia é a 
expressão subjetiva de um fenômeno 
primariamente objetivo. (COUTINHO, 2000, 
p. 17). 
 
 

Este capítulo tem por finalidade reconstruir elementos da concepção de 

democracia moderna, destacando como eles foram estabelecidos na obra de 

Rousseau, que passou a ser um dos marcos mais importante para se pensar a 

relação entre Estado, sociedade e formação humana no ocidente. Trata-se de 

apresentar a democracia como um valor universal. Universal significa que ela está 

vinculada a “determinado nível concreto do processo de socialização do trabalho, ao 

desenvolvimento correspondente de socialização da participação política” 

(COUTINHO, 2000, p. 23). Com isso se quer reafirmar que a democracia é um valor 

universal no sentido em que contribui para “explicitar e desenvolver os componentes 

essenciais do ser genérico do homem” (Idem, p. 23). 

 A democracia é um princípio formativo na medida em que a participação 

política e autonomia cidadã são bens que devem orientar a educação, que exigem a 

superação de toda forma de autoritarismo1 e de negação do ser humano como 

interlocutor do debate democrático. Nesse sentido cabe à educação formar as 

capacidades necessárias para a participação política e a inserção das pessoas nas 

diferentes esferas do espaço público de maneira ativa e consciente e bem informada 

a respeito de seus interesses e direitos individuais e coletivos.  

                                                 
 
1 Segundo Cury (2006, p. 123) “a educação escolar deve ser, em qualquer rede de ensino, um princípio anti-
autoritário que postula a circulação do pensamento divergente, rejeita posturas dogmáticas e, por isso, torna 
legítima e legal a participação do corpo docente nos projetos pedagógicos da instituição escolar”. 
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No século V a.C. os atenienses conceberam a democracia como uma forma 

de os cidadãos serem súditos apenas deles próprios, ou seja, estabeleceram o que 

passou a ser conhecido como liberdade política ou liberdade dos antigos, segundo 

Constant (1985). Solon, em 594 a.C., possibilitou que os pobres pudessem se 

expressar politicamente e Péricles, entre 443 e 429 a.C. radicalizaram a democracia 

tornando-a simultaneamente direta e igualitária. Essa experiência de democracia, 

contudo, não possibilitou à maioria da população ter direito à cidadania, no caso 

mulheres escravos e estrangeiros (HERMET, 2001).  

Para Aristóteles (1991, p. 36), não é a residência que define a cidadania. Para 

ele o que faz de alguém um cidadão é “direito de votar nas assembléias e de 

participação no exercício do poder público em sua pátria”. Essa definição resiste ao 

tempo, sendo reinterpretada em contextos diversos, de modo que a definição do que 

pode ser cidadão tem mudado historicamente. Nascido na Grécia, o conceito de 

cidadania, na época era utilizado para designar, segundo Abbagnano (2000), os 

direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava 

ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania, pressupunha, 

portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Sobre este 

assunto, Coutinho diz o seguinte: 

 
Os gregos conheceram na prática, as primeiras formas de democracia, nas 
quais um número relativamente amplo de pessoas interferia ativamente na 
esfera pública, contribuindo para a formação do Governo. E foi 
precisamente com base nisso que Aristóteles definiu o cidadão: para ele, 
“cidadão” era todo aquele que tinha o direito (e, conseqüentemente, 
também o dever) de contribuir para a formação do Governo, participando 
ativamente das assembléias onde se tomavam as decisões que envolviam 
a coletividade e exercendo os cargos que executavam essas decisões 
(COUTINHO, 2000, p. 48). 
 
 

 Foi na Grécia que surgiu o conceito de cidadania, depois retomado pelo 

Ocidente. O império romano no século V d.C. conquistou a Grécia, 

consequentemente esse conceito se espalhou pelo império que logo viria a dominar 

toda a Europa. Com o fim do império e a instituição dos feudos, o conceito de 

cidadania grego desaparece. Os senhores feudais tornaram-se seres supremos 

dentro de seus feudos decidindo o destino dos que nele habitavam. Isso ocorreu na 

Idade Média, ou seja, entre os séculos V até XV d.C. Após, somente com a 

instituição dos chamados Estados Nacionais e com a revolução provocada pelo 

pensamento iluminista é que alguns conceitos resurgiram e passaram por 
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modificações. Contudo entre os humanistas, em torno do século XV, os ideias de 

autogoverno foram retomados. Eles concebiam a “liberdade tanto no sentido de se 

estar livre da interferência externa quando no de se ter liberdade, de tomar parte 

ativa da república” (SKINNER, 1996, p. 99).  

No século XVIII, reafirma-se a ideia de que a soberania deveria basear-se na 

vontade do povo. Contudo, a soberania do povo sofreu uma espécie de golpe que se 

efetivou com o predomínio da democracia representativa. Segundo Hermet, tal 

“golpe de Estado” criou a futura democracia representativa. Ele foi produto de uma 

orquestração de parlamentares britânicos, desde 1750, e, posteriormente, por 

políticos americanos e depois pelos constituintes revolucionários franceses. Assim, 

“num abrir e fechar de olhos passou-se da soberania popular ao mito da soberania 

nacional, para conduzir, quase de imediato, ao da soberania parlamentar” 

(HERMET, 2001, p. 23). Trata-se de um contexto em que a obra de Rousseau se 

despontou e passou a fazer parte do debate político, constituindo-se num marco 

para se pensar a democracia. 

 Rousseau situa entre tradições de democracia que vem da Grécia e de 

Roma, bem como do seu restabelecimento no republicanismo renascentista. 

Maquiavel é um novo marco do republicanismo. Segundo ele, “o povo deseja não 

ser comandado nem oprimido pelos grandes, e os grandes desejam comandar e 

oprimir o povo; e desses dois apetites diversos nascem nas cidades um dos três 

efeitos: ou principado ou liberdade ou licença” (MACHIAVEL, 1971, p. 271). Para 

Rousseau, Maquiavel estava na verdade instruindo o povo e não os grandes. O 

republicanismo moderno passa a ser interpretado como resistência à dominação e 

participação política. Rousseau atrela a democracia também a exigências não só de 

liberdade, mas também de igualdade. A formação da virtude cidadã refere-se a 

essas exigências do republicanismo. Segundo Sá, “o republicanismo rousseauniano 

é, de forma geral, uma teoria política que objetiva resgatar o princípio de 

comprometimento dos cidadãos nos assuntos políticos e no destino comum de todos 

os envolvidos no corpo político, que possui uma forte conexão com a democracia.” 

(SÁ, 2011, p. 5). Para Rousseau, a virtude é fundamental tanto em relação ao 

Estado quanto ao Governo, que ele distingue da seguinte maneira: depois de 

estabelecido o poder legislativo, cabe estabelecer também o executivo. Segundo o 

autor,  
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Este último que só opera através de atos particulares, não sendo a essência 
do outro, está naturalmente dele separado. Se fosse possível que o 
soberano, como tal considerado, tivesse o poder executivo, o direito e o fato 
seriam de tal modo, confundidos que não mais se saberia o que é lei e o que 
não o é; e o corpo político, assim desnaturado, cedo seria presa da violência 
contra a qual havia sido instituído (ROUSSEAU, 1996, p.196). 
 
 

A relação entre democracia e educação perpassa boa parte da obra de 

Rousseau. Ele dedicou-se, inicialmente à música. Em 1750 escreveu o Discurso 

sobre as ciências e as artes (o primeiro discurso), ganhou o prêmio da Academia de 

Dijon. Em 1754, escreve o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das 

Desigualdades entre os Homens. Em 1755 escreve artigos sobre a Economia 

Política; em 1761 é publicada a Nova Heloisa e, em 1762, publicado o Contrato 

Social. Em 1764 começou a trabalhar no Projeto de constituição para a Córsega e, 

em 1770, As Considerações sobre o Governo da Polônia. Nestas últimas obras, a 

questão da educação sempre aparece. Em Rousseau, há uma preocupação em 

como justificar a formação da cidadania. Nesse sentido, seu conceito de democracia 

está vinculado com a formação do cidadão. Trata-se, como já foi exposto acima, de 

uma referência para se pensar a formação das virtudes necessárias para 

constituição da República.   

Em 1762, Rousseau tem um dos seus mais importantes trabalhos publicados: 

o Contrato Social. Nesse texto encontram-se as condições e os fundamentos do 

Estado legítimo. Assim diz o autor: “quero indagar se pode existir, na ordem civil, 

alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens como são e 

as leis como podem ser.” (ROUSSEAU, 1973, p. 27). No Contrato Social estão 

delineadas as principais questões da teoria política rousseauniana, que pode ser 

resumida na célebre frase que já mencionamos: “O homem nasce livre e por toda a 

parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais 

escravo do que ele” (ROUSSEAU, 1973, p. 28). Segundo o modelo rousseauniano, 

um Estado legítimo deve garantir a liberdade e a igualdade como princípios 

fundamentais como base para sua legitimação. A legitimidade é considerada 

também quando se leva em conta a formação e expressão da vontade geral, da 

soberania popular.  

No Projeto de Constituição para a Córsega, Rousseau lembra que há povos 

que, em quaisquer condições, não podem ser bem governados, porque não se 

submetem às leis. Segundo Rousseau, governos e governados não podem ser 
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separados. A separação só ocorre quando a constituição é abusiva. O povo da 

Córsega, reconhece o filósofo, encontra-se em condições possíveis para instituir-se 

uma constituição (ROUSSEAU, 2003, p. 180). Rousseau, em 1764, escreveu o 

Projeto da Constituição para a Córsega , onde retomou sua concepção de Governo. 

Ele acreditava que a Córsega seria o país ou povo ideal para ser legislado. Assim 

diz pensador:  

 
Qualquer que seja o objetivo da nação corsa ao instituir uma constituição, a 
primeira coisa que precisa fazer é alcançar, com seus próprios esforços, 
toda a estabilidade de que é capaz. Ninguém pode ser livre se depender 
dos outros e não dispuser de recursos próprios. Alianças, tratados, acordos 
de cavalheiros são coisas que podem ligar os fracos aos fortes, mas nunca 
os fortes aos fracos (ROUSSEAU, 2003, p. 181). 
 
 

 A Córsega, para Rousseau, deveria permanecer uma nação camponesa, ao 

contrário da Polônia, que, desde 1764, era governada por um rei. Este, em 1769, 

convocou pensadores, incluindo Rousseau, para apresentarem uma proposta de 

modificação da constituição polonesa. Rousseau apresentou as condições para 

desempenhar o papel do “legislador”. “De todo o modo, dentro do Estado o 

legislador é um homem extraordinário, pelo seu talento e não menos pela sua 

função, que não é a de governar, ou exercer a soberania” (ROUSSEAU, 2003, 

p.146). Como legislador, ele atribuiu grande importância aos costumes e gostos, 

enfatizou o amor ao país e a lealdade à nação e também sugeriu soluções no campo 

político e educacional. Mas, para Rousseau, cabe ao legislador expressar a vontade 

geral. 

A vontade geral é sem dúvida o termo chave para se compreender a 

democracia em Rousseau, sobretudo sua defesa da soberania popular e as 

formas de sua manifestação. O modelo democrático rousseauniano, ainda que 

sujeito a interpretações diversas, tem como centro a vontade geral. A 

compreensão desta é fundamental para o estudo do contrato social. Juntamente 

com o conceito de vontade geral, faz-se necessária uma explanação dos 

conceitos de soberania nacional, liberdade, igualdade e educação. Para alguns 

pensadores, como Charles Taylor, por exemplo, a vontade geral estaria na 

contramão das concepções de democracia que deveriam fundamentar as 

políticas públicas atuais, sobretudo quando se quer valorizar o multiculturalismo 

e o direito à diversidade.  
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A CONAE que reafirma a democracia como um processo de apuração de 

um consenso que busca respeitar a diversidade de perspectivas sociais: 

 

A Conae constituiu-se, assim, num espaço democrático de construção de 
acordos entre atores sociais, que, expressando valores e posições 
diferenciadas sobre os aspectos culturais, políticos, econômicos, apontam 
renovadas perspectivas para a organização da educação nacional e para a 
formulação do Plano Nacional de Educação 2011-2020. (BRASIL, 2010). 
 
 

 A CONAE resgata ainda um elemento fundamental da democracia: a 

participação. A democracia não pode deixar de ser entendida como um sistema 

de Governo em que o povo participa das decisões relevantes, tendo mesmo a 

última palavra sobre elas. Mas como se pode ouvir o povo e reconhecer a 

vontade geral? Como a vontade geral de Rousseau, pode ser reatualizada? 

Como pode-se apurar um interesse comum capaz de “generalizar” a vontade 

geral? Como evitar que essa vontade também se degenere em falso interesse 

comum? A abordagem dessas questões, sem pretender esgotá-las, é importante, 

pois está em questão nesta dissertação o estudo de um documento que, de certo 

modo, pode se dizer, buscou expressar uma espécie de vontade nacional.  

Vejamos agora alguns elementos fundamentais para se definir um modelo de 

democracia inspirado nos escritos de Rousseau. Esses elementos constituem-se em 

valores básicos para a Democracia, que nem sempre são incorporados na prática, 

sendo mesmo contestados como princípios democráticos por certas concepções de 

democracia, entre os quais se destacam a vontade geral, liberdade, igualdade e a 

educação para a cidadania. Contudo, é possível afirmar que alguns princípios 

discutidos e estabelecidos por Rousseau tornaram-se valores universais da 

democracia, embora não se possa falar numa unanimidade nas formas como são 

interpretados. 

 

 

1.1 - Sobre a vontade Geral e seus limites 

 

 

 O conceito de vontade geral ainda é significativo para se pensar a 

democracia na atualidade. Mesmo quando se sabe que tal vontade só tem sido 

possível de apurar, predominantemente, de forma plebiscitária e, sobretudo, 
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manipulada pela mídia e pelos partidos e governos populistas de plantão. Mas 

essa vontade tem sido consultada em conferências e conselhos, ainda que ela 

se manifeste de forma fragmentada, resultante de debates e discussões, o que 

contraria as ideias de Rousseau sobre o tema. De qualquer forma, hoje se tem, 

por parte de muitos pesquisadores, uma visão negativa da vontade geral: 

 
O princípio majoritário, em particular, assevera sobre a ficção que 
permitiria mostrar uma vontade geral imposta a todos, enquanto esta 
pretensão era falaciosa. Não só a minoria sempre existiu, ao ponto de 
representar facilmente até 49 por cento dos sufrágios nas democracias 
modernas, como também nada diz que não tem a razão do seu lado. 
Além disso, essa maioria substância pode muito bem transformar-se 
de um dia para o outro numa maioria que, em desacordo com as 
posições da véspera, só será, contudo, reconhecida alguns anos mais 
tarde, aguardando novas eleições. Finalmente a produção de uma 
minoria efêmera é apenas o fruto do acaso ou do trabalho das oficinas 
de opinião (...) (HERMET, 2001, p. 95-6). 
 
 

Contudo, é sempre problemático estabelecer relações diretas da vontade 

geral seja com a maioria, seja com a unanimidade. Mas o que acontece na 

atualidade, tal como Harmet expõe, poder-se-ia dizer, decorre das dificuldades 

de execução do modelo pensado por Rousseau, que, de qualquer forma, 

continua sendo uma referência para se pensar à questão.  

No Discurso sobre a Economia Política, a vontade geral é definida em 

relação à administração pública. Para Rousseau, a administração pública difere 

da administração doméstica. Eis como ele difere esses dois domínios da 

administração:  

 
A palavra economia vem do grego oikos, ‘casa’, e nomos, ‘leis’, e a 
princípio significava apenas a administração prudente e legítima de 
uma casa, tendo em vista o bem comum de toda a família. 
Posteriormente, o sentido do termo foi ampliado para denotar o 
Governo da grande família representada pelo Estado. Para distinguir 
essas duas acepções, elas são denominadas de economia geral ou 
política e economia privada ou doméstica e só a primeira é 
considerada no presente estudo. Mesmo se houvesse entre o Estado e 
a família uma analogia tão próxima como a indicada por muitos 
autores, não se seguiria que as regras de conduta apropriadas para 
uma dessas sociedades fossem igualmente adequadas para a outra. 
Elas diferem demais em extensão para que pudessem ser reguladas 
do mesmo modo; e haverá sempre uma grande diferença entre a 
administração doméstica, em que um chefe de família pode decidir 
sobre tudo, e o Governo civil, cujo chefe tudo vê praticamente através 
de olhos alheios. Assim, para manter essa igualdade o talento, a 
energia e todas as faculdades do chefe de família, e o espírito de um 
monarca poderoso precisaria manter, comparativamente ao de uma 
pessoa comum, a proporção representada pelo seu império a um 
patrimônio particular (ROUSSEAU, 2003, p. 3). 
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Rousseau retoma uma visão antropológica do Estado. “Considerado 

individualmente, o ente político considerado como um organismo vivo 

semelhante ao do homem” (ROUSSEAU 2003, p. 6). Assim a cabeça seria a sede 

do poder soberano, e o cérebro ligar-se-ia às leis e aos costumes, sendo a boca 

a sede da agricultura, comércio e da indústria. Caberia ao estômago cuidar da 

subsistência comum. O sangue é tomado como as finanças públicas. Por fim, os 

cidadãos “são o corpo e os membros que fazem com que a máquina se 

movimente viva e trabalhe.” (ROUSSEAU, 2003, p. 7). Segundo o autor, o 

organismo político é uma espécie de ser moral que possui uma vontade, isto é, 

uma vontade geral (ROUSSEAU, 2003, p. 7). A vontade geral é então a fonte das 

leis, sem o que não se poderia manter a preservação e o bem-estar comum. 

Assim, é a vontade geral, expressa na lei, que define o que é o justo e o 

injusto2. (ROUSSEAU, 2003, p. 9).  

  Segundo Rousseau, os indivíduos livres formam a vontade da sociedade. 

Eles, voluntariamente, fazem um pacto ou um contrato e transferem ao 

soberano o poder para dirigi-los. Contudo não se trata de uma alienação da 

soberania. Ocorre uma transmutação da liberdade isolada em liberdade social. 

 Do ponto de vista social, a vontade geral é o princípio legislativo e 

organizador das vontades particulares, de modo que a liberdade do indivíduo 

está centrada no bem comum. A liberdade individual, na sociedade civil, está 

diretamente relacionada com o coletivo, isto é, está protegida pela lei. O coletivo 

está expresso nas leis. A questão está em como apurar a vontade geral, em 

como torná-la prática do ponto de vista da legislação e do Governo.  

Para a expressão da vontade geral não é suficiente uma mera agregação 

ou soma de vontades particulares, dadas pela soma de votos. Contra as visões 

agregacionistas da formação da vontade geral, há uma “relação intrínseca” entre 

                                                 
 
2 Cabe lembrar que a CONAE embora expresse o que é justo e injusto para a educação no Brasil, não é ela 
própria uma Lei enquanto tal. Contudo serve de base para a construção da lei, no caso o Plano Nacional de 
Educação, que, no momento, encontra-se em avaliação no Congresso Nacional. Mas é interessante observar que 
a CONAE é uma iniciativa no âmbito do executivo que quer servir como uma forma de influenciar o legislativo, 
sobretudo com o apelo ao fato de que o documento final da CONAE expressa uma vontade construída 
coletivamente, nas conferências ao longo do Brasil. Em relação à lei maior do país, a Constituição de 1998, a 
CONAE se coloca como uma intérprete dela, no sentido de fazer com que os princípios estabelecidos pela lei 
maior realmente se concretizem na sociedade brasileira.  Contudo, a CONAE representa um momento de 
confronto entre vontades particulares, no sentido de apurar uma querer comum para a educação no Brasil.  
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vontade geral e bem ou interesse comum, que seriam concebidos “como interseção 

dos interesses particulares” (REIS, 2010, p. 5). Segundo Reis (2010), a vontade 

geral e a vontade particular muitas vezes se opõem no indivíduo, mas isso não 

é sempre necessário. 

 Um complicador da harmonia entre as vontades particular e geral deve-se 

ao fato de quanto maior o Estado mais forte ele se torna, mas difícil fica apurar 

a vontade geral. Quanto maior o Estado mais difícil administrá-lo, sobretudo 

devido à desconfiança de Rousseau em relação à representação política. Para 

ele, a vontade geral, a soberania, não pode ter representante (ROUSSEAU, 

1973, p. 40). 

Numa grande nação, o povo passa a se interessar menos pela política do 

Governo porque dificilmente vê o governante. Conclui-se que o Estado tem que 

ter uma proporção de forças para sua conservação. “Uma constituição sábia e 

forte é a primeira coisa que é preciso alcançar” (ROUSSEAU, 1973, p. 69). 

Contudo, quanto maior o número de habitantes de um Estado, mais difícil será 

reuni-los para formar a vontade geral. 

 A vontade particular volta-se para o indivíduo, expressando seu interesse 

privado. Esse é um sentimento natural da preservação do homem como 

indivíduo. Refere-se à preservação da sua vida, visando assegurar o bem-estar 

ou o amor próprio. Mas isso não pode ser critério público, pois, em tal situação, 

comprometem-se os princípios da democracia, isto é, a liberdade e a igualdade. 

 A vontade particular pode querer oprimir outros e não aceitar o igual 

tratamento de todos perante a lei. Quando um homem está subordinado, o que 

é bem típico quando a vontade particular de uma minoria prevalece sobre a 

vontade geral, uma parte da sociedade não é participante na formação da 

vontade geral, perdendo a sua autonomia diante do coletivo. 

 O papel do legislador é fundamental para se estabelecer a vontade geral. 

A sociedade pode encontrar-se de tal modo dominada pelos vícios de 

instituição, que se torna apenas uma multidão cega incapaz de distinguir o bem 

do mal, necessitando de uma força superior que lhes assegure o bem comum e 

o fixe num sistema de leis, ou seja, necessitando de um legislador. 

(ROUSSEAU, 1973, p. 87). Em relação ao poder executivo, este deve claramente 

estar subordinando ao legislativo. Rousseau defende a ideia de que a base sólida do 

Estado seja a lei e não o Governo. “Portanto, o mais relevante é a existência de leis 
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enunciadoras da vontade geral” (VITAL, 2009, p. 98). Mas até que ponto o Governo 

poder ser um agente capaz de articular canais para que a vontade geral se 

expresse? Estaria ele se corrompendo ao fazer isso? A CONAE expressa uma 

situação em que o executivo convocou o povo, na forma das conferências, para se 

expressar. As conferências são espaços de discussões e referem-se, até certo 

ponto, a um modelo de democracia deliberativo e participativo, que em muitos 

pontos destoa da concepção de Rousseau.  

 A vontade geral visa ao bem comum de todos protegendo cada indivíduo 

como parte integrante da comunidade. Segundo Reis (2010), a vontade geral 

corresponde ao interesse comum e à concordância de todos os seus membros. Na 

teoria rousseauniana, é essencial a participação de todos os homens na formação 

das leis. O autor não é muito claro em relação a como isso pode se efetivar, 

sobretudo no tocante aos canais da manifestação da vontade geral e ao controle do 

poder executivo.   

 A noção de vontade geral desempenha um papel central na explicação de 

Rousseau sobre a origem da lei justa e eficaz (DENT, 1996, p. 216). Segundo 

Rousseau, há muita diferença entre a vontade geral e a vontade de todos. A primeira 

se prende ao interesse comum e a segunda ao interesse privado que não passa de 

uma soma das particulares. O conflito, caso ocorra, entre interesse geral e o 

particular e a vontade geral e particular não pode ser resolvido com a extinção de 

uma ou de outra. Contudo deve ocorrer um ajuste entre as vontades particulares 

para que elas se articulem como vontade geral. “Quando se retiram, porém, dessas 

mesmas vontades, os a-mais e os a-menos que nela se destroem mutuamente, 

resta, como soma das diferenças, a vontade geral” (ROUSSEAU, 1973, p. 53). 

Assim a unanimidade seria uma forma ideal de manifestação da soberania, embora 

esta nem sempre possa acorrer. Contudo, a vontade geral não poder ser expressa 

quando há facções e discussões.  

 
Se quando o povo suficientemente informado deliberar, não tivessem 
os cidadãos qualquer comunicação entre si, do grande número de 
pequenas diferenças resultaria sempre a vontade geral e a deliberação 
seria sempre boa. Mas quando se estabelecem facções, associações 
parciais a expensas da grande, a vontade de cada uma dessas 
associações torna-se geral em relação a seus membros e particular 
em relação ao estado: poder-se-á então dizer não haver mais tantas 
vontades quantas são os homens, mas somente tantos quantos são as 
associações (ROUSSEAU, 1973, p. 53). 
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A vontade geral, segundo Reis (2010), seria a vontade do corpo político, 

tomado como corpo moral. Nesse sentido compreendê-la seria identificar a 

extensão de tal corpo, o âmbito da soberania, e sua relação com o que 

vulgarmente se chama “a voz do povo”. Para o autor, há uma duplicidade na 

vontade geral, que manifesta um sentido substantivo e outro decisionista: 

 
Rousseau usa a mesma expressão para se referir a duas coisas diferentes: 
às próprias decisões coletivas, consubstanciadas nas leis (a vg-decisão), e 
ao padrão do bem comum, em certo sentido anterior e independente das 
decisões coletivas, servindo como referência para elas (a vg-padrão). A 
questão genérica sobre como podemos vir a conhecer a vontade geral, 
portanto, deve ser desdobrada em duas: Como podemos vir a conhecer a 
vg-decisão? E Como podemos vir a conhecer a vg-padrão? (REIS, 2010, p. 
1). 
 
 

Destaca-se que a vontade geral preexiste ao procedimento, sendo assim, 

para votar, o cidadão deve consultá-la. Por outro lado, a vontade geral é também o 

resultado do processo deliberativo, ou seja, “após o voto, declara-se a vontade 

geral” (REIS, 2010, p. 17). Assim, o que está em questão é saber como se pode 

conhecer a vontade geral em sua primeira acepção, como vontade geral - padrão, e 

na segunda, como vontade geral - decisão. Para Rousseau o que torna um povo um 

povo é o compartilhamento de um bem comum. Este expressa a vontade geral - 

padrão (REIS, 2010, p. 26).  

 Para conhecer a vontade geral – decisão é necessário seguir o “procedimento 

confiável”, tal como apontado por Rousseau. Nesse caso, “aquele que tem seu voto 

vencido pode reconhecer sem medo que sua derrota não significa que seu interesse 

foi desconsiderado ou mesmo prejudicado, mas apenas que sua opinião sobre o que 

é a vontade geral estava errada” (REIS, 2010, p. 26). Mas como conhecer vontade 

geral-padrão, ou seja, o bem ou interesse comum, que expressa também a “nossa 

vontade coletiva? Aquilo que queremos coletivamente é nos termos mais geral que 

podemos pensar o nosso bem comum ou coletivo” (REIS, 2010, p. 27). Reis chama 

a atenção para o aspecto ambíguo da vontade geral.  

Trata-se do que efetivamente desejamos (ou seja, o conjunto dos fins que 

queremos, com nosso esforço conjunto, alcançar) ou do que deveríamos desejar? 

Por se tratar de uma regra, a vontade geral - padrão tem necessariamente um 

sentido normativo: sua orientação pode, eventualmente, ir contra aquilo que 

efetivamente desejamos (a vontade geral não se identifica com a vontade de todos, 

como sabemos) (REIS, 2010, p. 17). 
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Assim o bem comum não resulta de escolhas ou construções a partir de 

nossas decisões coletivas, pois, na verdade, ele é “condição de possibilidade dessas 

decisões mesmas” (REIS, 2010, p. 28). Contudo, como foi visto, para Rousseau 

somente um legislador vindo de fora poderia assumir essa tarefa tão magnífica e 

excepcional. Sua tarefa é “não apenas dar uma formulação, uma articulação visível 

do que seja o bem comum, mas, também, criar condições para que a interseção dos 

interesses seja a mais ampla possível” (REIS, 2010, p. 29). Reis lembra que esse 

papel cabe à educação, às festas públicas, à censura, à religião civil, ou seja, aos 

eventos que alimentam e reforçam o amor à pátria.  

 
Todas essas instituições prolongam o trabalho daquele Legislador mítico 
que Rousseau exemplifica, com alusões a Moisés, Licurgo e Numa – a tal 
ponto que poderíamos mesmo, quem sabe, identificar o Legislador, agora 
despersonalizado, com a atuação continuada desse conjunto de 
instituições, que agem direta ou indiretamente sobre os costumes e, a partir 
daí, sobre os próprios “corações” (REIS, 2010, p.19). 
 
 

 Para Rousseau, a justiça social deve estar em consonância com o querer da 

vontade geral e vice-versa. Assim, ele mostra que a liberdade e a igualdade são 

condições para se manter a democracia, quanto objetivo da administração pública. 

Paradoxalmente, parece que para Rousseau, onde não há liberdade e igualdade, a 

vontade geral não pode ser ouvida e onde esta não é ouvida não se poder garantir 

políticas que as produzam. A democracia, ao se constituir num valor universal, 

acompanha-se de uma família de valores que podem ser considerados intrínsecos a 

ela, na medida em que ela não pode se dar sem um comprometimento com eles, no 

caso trata-se da liberdade e da igualdade. A democracia que se descompromete 

com a ampliação da liberdade e da igualdade torna-se falsificada, incoerente e mero 

engodo coletivo ou instrumento de dominação ideológica. Pode-se dizer que os 

limites da vontade geral relacionam-se com o nível de liberdade e igualdade que 

reina no seio de um povo. 
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1.2 - A democracia e os valores da igualdade e libe rdade 

 

 

Democracia com fome, sem educação e 
saúde para a maioria é uma concha vazia 
(Nelson Mandela). 
Se quisermos saber no que consiste, 
principalmente, o maior de todos os bens, qual 
deva ser a finalidade de todos os sistemas de 
legislação, verificar-se-á que se resume nestes 
dois objetivos principais: a liberdade e a 
igualdade. A liberdade, porque qualquer 
dependência particular corresponde a outro 
tanto de força tomada ao corpo do Estado, e a 
igualdade, porque a liberdade não pode 
subsistir sem ela. (ROUSSEAU, 1973, p. 72). 

 
 

A liberdade é um valor que não pode ser dissociado da igualdade. Isso 

tem sido uma exigência de quem combate a opressão humana. A liberdade, 

nesse sentido, deixa de ser referida apenas ao poder de autodeterminação 

individual e passa a ser pensada em sua dimensão coletiva. Segundo Mament 

(1990), a concepção de democracia de Rousseau tem uma irredutível dimensão 

social, de modo que o termo sociedade tem um sentido específico em sua obra, 

que contraria a doutrina liberal do contrato social. É frente a isso que os termos 

igualdade e desigualdade são também articulados. 

 
A doutrina liberal baseara-se na distinção entre sociedade civil e Estado. 
Rousseau estabeleceu que essa distinção só era possível por terem ambos 
os termos origem e fundamento num terceiro que os abarcava, um terceiro 
termo que batizou com um nome que persistiria “a sociedade”. Ele fez o 
homem moderno perceber que não vivia essencialmente num corpo político 
ou Estado, nem num sistema econômico, mas, antes de mais nada, “na 
sociedade”. Aos olhos de Rousseau, o que fazia o homem moderno viver 
primariamente dentro dos balizamentos da sociedade era o fato de ele 
adotar nas relações com seus semelhantes o ponto de vista da 
desigualdade não desta ou daquela desigualdade econômica ou política, 
mas simplesmente desigualdade, determinação abstrata e, portanto, 
onipresente da vida social. No mesmo movimento, Rousseau destacou a 
ideia contrária, igualdade abstrata e destinada a se tornar também 
onipresente: a de igualdade. (MAMENT, 1990, p. 120). 
 
 

Para Rousseau, a força das coisas tende sempre a destruir a igualdade, 

cabendo a força da legislação sempre buscar mantê-la (ROUSSEAU, 1973, p. 

108). Nesta seção, pretende-se correlacionar a democracia com a igualdade 

social e a liberdade. Essa igualdade como valor democrático não é tomada 

apenas no seu aspecto formal de igualdade perante a lei e de tratamento 
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perante o poder público, mas como igualdade de condições sociais e de 

capacidade e possibilidade de participação política, não apenas de votar e ser 

votado, mas de participar efetivamente da definição de leis e políticas públicas, 

através de iniciativa popular, referendos e de conferências públicas.  

Há algo que mais tem desencantado o povo com o recente processo de 

redemocratização pelo qual o Brasil vem passado desde a década de 1980. É o 

fato de que com as eleições generalizadas não se mudou a estrutura social 

injusta. Isso tem colocado não só o princípio da representatividade em jogo, 

como também a ideia de democracia como um todo, ou seja, se ela não 

consegue ser acompanhada de promoção de maior igualdade social, a que 

serve então? 

Contudo, o Governo Lula afirma que mudou essa forma de ver a 

democracia no Brasil, pois com ele se teria começado a reverter de fato a 

situação de desigualdade no país, promovendo também autonomia, tanto na 

forma de independência econômica, garantida inicialmente por meios públicos, 

no caso o Bolsa Família, quanto pela geração de empregos e rendas. Num 

relatório oficial de 2010, denominado o Brasil no rumo certo, se diz que: 

 
Com o modo petista de governar, temos conseguido aumentar o poder 
aquisitivo dos segmentos mais pobres da população, o que representa 
mais qualidade de vida e mais cidadania. Há mais empregos, mais renda e 
mais dinheiro em circulação. (BRASIL, 2010b, p. 4). 
 
 

Independentemente do real impacto do Governo Lula na redução da 

desigualdade, há certo reconhecimento de que nesse período mudanças 

significativas ocorreram. Afirma-se também que estaria ocorrendo uma reversão da 

“estabilidade da concentração de renda observada no Governo FHC. A melhoria da 

desigualdade de renda aconteceu em todos os anos do Governo Lula”. (BRASIL, 

2010b, p. 10). Esse parece ser um dos aspectos que mais teria legitimado o 

Governo Lula e mantido o alto nível de popularidade do presidente até o final de seu 

último mandato.   

A igualdade como valor democrático é fundamental no modelo 

republicano de Rousseau. Uma das razões para se estabelecer o contrato social 

é garantir condições de igualdade sem o que não se poderia ter liberdade, uma 

vez que, para o filósofo, a desigualdade pode levar a uma situação em que uns 

cidadãos poderiam comprar outros, o que seria mesmo um inaceitável, pois, 
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com isso, nem se poderia falar de cidadania, mas de uma corrupção da 

República.  

Rousseau esteve atento a esse tipo de relação da democracia com a 

igualdade. A igualdade e a liberdade são princípios fundamentais da sua 

concepção de República. Elas são consideradas o maior de todos os bens, 

devendo constituir-se na finalidade de todo sistema social. Sem a igualdade, a 

liberdade não poderia subsistir (ROUSSEAU, 1973, p. 91). No caso, nem a 

liberdade pessoal em relação a outros particulares, nem a liberdade de 

participação nas decisões públicas.  

Assim, a democracia rousseauniana implica em algumas condições tais como: 

igualdade de participação e liberdade. A desigualdade está vinculada à riqueza, à 

nobreza e ao poder, fatores que influenciam quem vai ter mais probabilidade de 

determinar a vontade geral.  

 A desigualdade das condições sociais é o principal problema da organização 

política na humanidade. Conseqüentemente “ao considerar a igualdade para o 

funcionamento da República, proposta no Contrato Social, é necessária à existência 

de um mínino de homogeneidade entre os homens. Rousseau está consciente desta 

necessidade e refere-se, em diversas oportunidades, aos perigos das grandes 

diferenças numa sociedade”. (VIERA, 1997, p. 95). Por conseguinte, a desigualdade 

só serve para a manutenção da injustiça. Para o autor do Discurso sobre a Origem e 

Fundamento das Desigualdades entre os Homens, o progresso do homem dá a 

dimensão do progresso da desigualdade. O processo de corrupção do homem 

relaciona-se com fato de que o progresso das ciências e da técnica tem contribuído 

para aumentar a desigualdade. Em tais condições, a vontade geral não pode ser 

apurada e jamais poderá reinar na vida de povo.  

Para assegurar a sua liberdade, propõe Rousseau, o cidadão, como 

participante da sociedade civil e submetido à vontade geral, torna-se livre 

enquanto estiver fazendo parte do corpo social. Ou seja, a liberdade individual 

deve estar ligada ao bem de todos e a participação de todos os indivíduos como 

membros do corpo político. O contrato visa manter a liberdade. Trata-se de 

descobrir “uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens 

de cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a 

todos, só obedece, contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto 

antes”. (ROUSSEAU, 1973, p. 38). Trata-se de unir o que há de bom no estado 
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de natureza, a liberdade e a igualdade entre os homens, com o que há de bom 

no estado de sociedade, a defesa dos bens e a proteção do indivíduo. 

(ROUSSEAU, 1973, p. 42). 

 É a lei que assegura ao homem a sua independência em relação aos 

seus semelhantes e faz com que ele obedeça unicamente às leis que estatui 

para si por meio da participação na legitimação da ordem social. No Discurso 

sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, logo se 

vê que a primeira formação do pacto social, cuja legitimidade se questiona, foi 

entre ricos e pobres, destacando como fator o fato de que os ricos tinham seus 

bens ameaçados. 

 
Assim, os mais poderosos ou os mais miseráveis, fazendo de suas 
forças ou de suas necessidades uma espécie de direito ao bem alheio, 
equivalente, segundo eles, ao de propriedade, seguiu-se à rompida 
igualdade a pior desordem; assim as usurpações dos ricos, as 
extorsões dos pobres, as paixões desenfreadas de todos, abafando a 
piedade natural e a voz ainda fraca da justiça, tornaram os homens 
avaros, ambiciosos e maus. Ergueu-se entre o direito do mais forte e o 
do primeiro ocupante um conflito perpétuo que terminava em combates 
e assassinatos (ROUSSEAU, 1973, p. 274). 
 
 

 Os poderosos são os ricos e, portanto, os que levaram os homens a 

formação do Governo. No estado de natureza os indivíduos viviam em igualdade 

e com direitos iguais. A propriedade é assegurada por lei, os ricos possuem a 

propriedade e os pobres dependem dos ricos para sobreviver. Desse modo, o 

processo de desigualdade tem como estabelecimento as leis e o direito à 

propriedade, os magistrados, que criam os fracos e poderosos e finalmente a 

relação entre senhor e escravo.  

 A desigualdade se expande sem dificuldade entre os homens. Quanto 

mais isso acontece, mais o Governo passa a ser a lei do mais forte. Nesse 

sentido, para Rousseau, o principal problema da organização política é a 

desigualdade humana. Pois não existe liberdade sem igualdade, pois isso revela 

relações de subordinação entre os homens. 

 Segundo Rousseau (1973), a desigualdade é proporcionada pela 

distinção entre ricos e pobres e faz com que um homem dependa do outro para 

sobreviver. Os ricos ameaçados buscam iludir os homens por meio de um 

contrato.  
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Instituíamos regulamentos de justiça e de paz, aos quais todos sejam 
obrigados a conformar-se, que não abram exceção para ninguém e 
que, submetendo igualmente a deveres mútuos o poderoso e o fraco, 
reparem de certo modo os caprichos da fortuna (ROUSSEAU, 1973, p. 
275). 
 
 

 A igualdade, para Rousseau, é básica em relação ao prestígio moral e 

civil, de modo que ninguém esteja em servidão, que todos compartilhem 

igualdade, direito e autoridade. O autor admite que  mesmo no melhor Estado 

poderiam existir diferenças de propriedade e riqueza; contudo defende que 

nunca se deve permitir que tais desigualdades se “tornem tão grandes a ponto 

de fazer com que uma pessoa qualquer fique dependendo da vontade e do favor 

de alguma outra pessoa para sua sobrevivência e segurança” (DENT, 1996, p. 

143). A desigualdade está relacionada ao trabalho e ao surgimento da 

propriedade. Mas ela acaba sendo uma ameaça para todos, pois não há 

garantia para ninguém em tal situação social. Na verdade, ricos e pobres 

dependeriam perversamente uns dos outros, e a usurpação e a pilhagem 

levariam ao estado de guerra. (ROUSSEAU, 1989, p. 24). 

 Rousseau concebe dois tipos de desigualdade, sendo uma natural ou 

física, que se estabelece “pela natureza, e que consiste na diferença de idades, 

de saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma”. A 

outra, denominada de desigualdade moral, ou política está relacionada com as 

convenções estabelecidas ou, de certo modo, autorizada pelo consentimento 

dos homens: esta nos consiste diferentes privilégios que alguns gozam em 

prejuízo dos outros, “como o de serem mais ricos, mais homenageados, mais 

poderosos ou mesmo o de se fazerem obedecer” (ROUSSEAU, 1989, p. 48). 

Para Rousseau, a desigualdade moral, autorizada pela lei positiva, é 

contrária sempre que não se mostrar em proporção com uma certa  

desigualdade física. Contudo, deve se entender isso no sentido de que seria 

contra a lei natural “que um menino comande um velho, que um imbecil guie um 

sábio e que um pequeno grupo de homens tenha coisas supérfluas em 

abundância, enquanto uma multidão faminta não dispõe do necessário” 

(ROUSSEAU, 1989, p. 95). 

O combate à desigualdade para Rousseau ganha as mais diversas 

frentes. Ele precisa ser feito no âmbito da forma de Governo: acabar com o 

despotismo do Governo. No âmbito pedagógico: uma criança não pode ser 
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criada como um tirano desde o seu nascimento. No sentido econômico: 

necessidade de um sistema de cobrança de imposto que ataque os mecanismos 

econômicos de concentração de renda, como o consumo luxuoso. 

 No texto sobre a economia política, o autor afirma que, embora a 

propriedade seja um dos mais sagrados direitos, seria difícil garanti-lo de um 

lado, sem atacá-lo de outro (ROUSSEAU, 2003, p. 26), na medida em que todos 

os proprietários são obrigados a contribuir para a manutenção das despesas 

públicas. Rousseau fala também numa forma de cobrar imposto em que “a vida 

dos pobres será facilitada, e os ricos serão onerados, tornando possível evitar o 

aumento contínuo da desigualdade de fortuna” (ROUSSEAU, 2003, p. 40). Com 

isso, diz o autor, evitar-se-ia o aumento incessante de trabalhadores pobres e 

inúteis, reduzindo a multiplicação dos desempregados nas cidades, bem como a 

fuga do homem do campo (ROUSSEAU, 2003, p. 40).  

 A correlação entre liberdade e igualdade na democracia diz respeito à 

participação política. Os cidadãos são iguais quanto não há disparidade em termos 

de oportunidades e efetiva participação nos processos coletivos de definição dos 

rumos a serem tomados por uma coletividade3. Assim a efetiva liberdade de 

participação política exige igualdade em termos de formação básica para 

compreender as relações de poder e de uso da palavra ou de expressão de opiniões 

e vontades.  Mas cabe lembrar que a igualdade de liberdade política só pode se 

estabelecer na medida em que a igualdade de condições sociais, econômicas e de 

educação também se estabelecerem. Nesse caso é possível falar que há uma 

dependência mútua entre elas. 

Rousseau trata a educação nacional, considerando um ponto de extrema 

importância à liberdade. Segundo Vieira,  

 
A Educação Pública é uma preocupação central na obra 
rousseauniana. Podemos, inclusive, afirmar que o projeto político de 
Rousseau é um projeto pedagógico. Nas Considerações sobre o 
Governo da Polônia e no projeto de constituição para a Córsega o autor 
sublinha este aspecto fundamental da formação do cidadão de 
qualquer república. Porque, como afirma no Emílio, “só nos tornamos 
homens depois que nos tornamos cidadão”, ou em outra oportunidade, 

                                                 
 
3 Na definição de democracia, como recorda Bovero (2002) há uma estreita relação entre isogonomia: igualdade 
diante e perante a lei, igualdade de direitos políticos, tanto de votar e ser votado, mas também de “exercer ofícios 
públicos”, “participar da elaboração dos discursos políticos no conselho e na assembléia”; isegoría: liberdade da 
palavra, “direito de falar em alta voz onde mais importava, na assembléia de todos os cidadãos; isotimía: 
“acessibilidade formal para todos, sem barreiras econômicas e sociais, aos papéis institucionais de comando”.  
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a pátria não pode subsistir sem a liberdade, nem a liberdade sem a 
virtude, nem a virtude sem o cidadão (VIEIRA, 1997, p. 108). 
 

 

Liberdade, tal como a igualdade, é fundamental para se estabelecer e manter 

uma nação soberana. A formação da virtude também é essencial nesse processo. 

Num país desigual como o Brasil, a liberdade também é comprometida, pois uma 

grande maioria dos assim chamados cidadãos não têm meios para sobreviver 

dignamente, não são livres, portanto, nem para escolher no mercado, muito menos 

para participar da vida política, forma de liberdade fundamental para uma república 

de homens livres e iguais. Sem liberdade nem igualdade entre os cidadãos, a 

própria soberania seria ameaça, quer na expressão da soberania do povo, quer na 

expressão da soberania nacional.   

 

 

1.3 - Sobre a soberania  

 

 

A soberania precisa ser pensada no espaço e no tempo (HERMET, 2001). 

Mas de qualquer forma, do ponto de vista conceitual, Rousseau é uma referência 

para a discussão desse conceito. A soberania vincula-se com a vontade geral: “a 

soberania de uma comunidade só se efetiva mediante a permanente manifestação 

da vontade comum nas questões de interesse geral”. (VIEIRA, 1997, p. 96).  

Segundo Vieira (1997), o conceito de democracia rousseauniana deve ser 

visto não apenas como uma forma de Governo, mas como uma concepção de 

existência humana, com valores morais constitutivos da formação de um povo 

virtuoso, em que os cidadãos são capazes de sacrificar o interesse particular ou bem 

comum. Sem isso, não se pode falar de soberania nacional, pois ela e caracterizaria 

como um conceito jurídico, vago, sem suporte político e sem força para se 

estabelecer. Rousseau indica os elementos fundamentais para a constituição do 

Estado nacional e sua soberania ou sua capacidade de autodeterminação.  

 Vieira reafirma que, para Rousseau, a participação política é a única forma de 

se fazer garantir a soberania de um povo. Por isso, a participação política é a parte 

fundamental para o conceito rousseauniana da democracia. A participação é 

fundamental para se estabelecer a vontade geral.  
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 Como foi visto, Rousseau separa a soberania nacional do Governo ou do 

poder executivo. Ele afirma que a soberania é exclusivamente do povo enquanto o 

governo é um simples encarregado de cumprir as normas e sujeito à fiscalização. A 

soberania do povo manifesta-se em duas circunstâncias essenciais:  

 
1) nas decisões fundamentais, como a aprovação das leis básicas que 
estabelecem os objetivos, as regras superiores da comunidade e a forma 
de administração bem como a escolha dos governantes; 2) na fiscalização 
permanente da atividade do Governo, que é um comissário do Soberano. 
Esta é a única forma de evitar a usurpação. Quanto mais forte o Governo, 
sustenta Rousseau, tanto mais o soberano deve se manifestar. A 
soberania, portanto, só se manifesta quando se fixa o bem público, 
expresso pela vontade geral. Isto, contudo, só é possível onde a 
desigualdade não faz com que um esteja subordinado a outro e, 
conseqüentemente, onde haja livre oportunidade de expressão de opinião 
(VIEIRA, 1997, p. 96). 
 
 

 A soberania se mostra em manifestação pública. Se as leis provêm da 

vontade geral, para que haja a vontade geral, o povo teria que ter acesso a reuniões, 

assembléias, convocado pela lei. Isso seria a base da coesão política nacional. 

Quanto mais forte o Governo mais deve responder ao soberano. Para Rousseau, o 

cidadão é constituído pela vontade geral e, também, é membro do soberano. Este 

soberano é formado por todos os cidadãos. O indivíduo é formador das leis que ele 

mesmo irá cumprir. Ele é soberano e súdito ao mesmo tempo. No contrato 

rousseauniano, o homem, enquanto cidadão, reafirma as leis visando ao bem 

comum, ao qual ele se submeterá como um súdito. “Quanto aos associados, 

recebem eles, coletivamente, o nome de povo e se chamam, em particular, 

cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos enquanto 

submetidos às leis do Estado” (ROUSSEAU, 1989, p. 71). 

 O povo é súdito enquanto subordinado às leis e ao poder do Estado e 

soberano quando produtor das leis que ele mesmo irá cumprir, sendo que o 

poder legislativo delibera e o poder executivo é apenas depositário do poder 

soberano e a ele deve prestar contas (ROUSSEAU, 1973, p. 64). Portanto, 

democracia significa, de certo modo, ser o próprio povo o magistrado e o 

elaborador direto das leis. Para Rousseau, a democracia é também uma forma 

de Governo, uma técnica de decisão, submissa à soberania popular. A esse 

respeito ele escreve no Contrato Social: 

 
O soberano em primeiro lugar pode confiar o Governo a todo o povo 
ou á maior parte do povo, de modo que haja mais cidadãos 
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magistrados do que cidadãos simples particulares. Dá-se a essa forma 
de Governo o nome de democracia (ROUSSEAU, 1973, p. 88). 
 
 

 Nesse sentido, pode-se pensar que a participação do povo em conselhos 

gestores localmente estabelecidos como uma forma de democratização das 

decisões do executivo4.  

A soberania constitui-se no exercício da vontade geral, que dirige as 

forças do Estado para o bem comum, formando o liame social, e, por isso, 

jamais pode alienar-se. O soberano é um ser coletivo que só pode ser 

representado por si mesmo, porque a soberania pertence ao povo na totalidade 

e não a um só. A soberania é, ainda, indivisível. Como escreve Rousseau: 

 
A soberania é indivisível pela mesma razão por que é inalienável, pois 
à vontade ou é geral, ou não o é: ou é a do corpo do povo, ou somente 
de uma parte. No primeiro caso, essa vontade declarada é um ato de 
soberania e faz lei; no segundo, não passa de uma vontade particular 
ou de um ato de magistratura, quando muito, de um decreto 
(ROUSSEAU, 1972, p. 50). 
A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que 
não pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a 
vontade absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, 
não há meio-termo. Os deputados do povo não são, nem podem ser 
seus representantes; não passam de comissários seus nada podendo 
concluir definitivamente (ROUSSEAU, 1989, p. 187). 
 
 

 A soberania se correlaciona com a participação política, a liberdade 

positiva de participar da vida pública. A partir da participação de todos os 

cidadãos como membros do corpo político, a vontade geral pode formar-se e 

estabelecer-se. No corpo político, de uma nação livre, o poder legislativo 

pertence ao povo, com a representatividade política. 

O parlamento só faria afastar o povo do exercício da soberania popular, 

porque os parlamentares passariam a legislar em causa própria, aparentemente 

legislando a favor do povo. Muito menos se poderia dizer que o poder executivo 

é representante do povo. O poder executivo tem a função de mediador entre o 

Estado e o soberano, na execução das leis e manutenção da liberdade civil e 

política.  

                                                 
 
4 No Brasil, depois da Constituição de 1988, isso passou a ser exigido cada vez mais. Trata-se 
de um período em que os conselhos gestores passaram a ter como objetivo “promover a 
construção da cidadania e a educação política; viabilizar a identificação e captação permanente das 
demandas da sociedade; e exercer controle social sobre o governo” (GOMES, 2001, p. 4). 
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O princípio da vida política reside na autoridade soberana. O poder 
legislativo é o coração do Estado; o poder executivo, o cérebro que dá 
movimento a todas as partes. O cérebro pode paralisar-se e o 
indivíduo continua a viver. Um homem torna-se imbecil e vive, mas, 
desde que o coração deixa de funcionar, o animal morre (ROUSSEAU, 
1989, p. 178).  
Donde se segue que, quanto mais aumenta a distância entre o povo e 
o Governo, tanto mais onerosos se tornam os tributos. Assim, o povo 
fica menos sobrecarregado na democracia e mais na aristocracia, 
arcando, na monarquia, com o maior peso. A monarquia só convém, 
pois, as nações opulentas; a aristocracia, aos Estados medíocres 
tanto em riqueza quanto em tamanho; e a democracia aos Estados 
pequenos e pobres (ROUSSEAU, 1989, p. 166). 

 
 

 A soberania e vontade geral são correlatas. Contudo isso só poderia 

ocorrer em nações com características bem específicas: 

 

Qual o povo, pois, que está apto à legislação? Aquele que, 
encontrando-se já ligado por qualquer laço de origem, interesse ou 
convenção, ainda não sofreu o verdadeiro jugo das leis; que não tem 
nem costumes nem superstições muito arraigadas; que não teme ser 
arrasado por uma invasão súbita; que, sem imiscuir-se nas brigas 
entre seus vizinhos, pode resistir sozinho a cada um deles, ou ligar-se 
a um para expulsar o outro; aquele de que cada membro pode ser 
conhecido por todos e no qual não se está de modo algum forçado a 
sobrecarregar um homem com um fardo mais pesado do que possa 
suportar; o que pode viver sem os outros povos e que qualquer outro 
povo pode dispensar; o que não é nem rico nem pobre e pode bastar-
se a si mesmo; enfim, aquele que une, à consistência de um povo 
antigo, a docilidade de um povo novo (ROUSSEAU, 1973, pp. 71-72). 
 
 

 A soberania, para Rousseau, é o exercício da vontade geral. Cabe destacar 

que sendo a vontade de toda a comunidade soberana, não há outra vontade que 

possa prevalecer sobre ela. O povo é soberano porque se protege das forças 

externas que poderá subjugá-lo. Não se ofende uma parte do corpo social “sem que 

os membros se ressintam” (ROUSSEAU, 1989, p. 74). 

A soberania de um Estado está em tomar suas próprias decisões sem a 

interferência externa, de não estar submetido a nenhum outro Estado. Segundo 

Rousseau, somente a vontade geral pode dirigir as forças de um Estado. A teoria da 

soberania rousseauniana é nacionalista. Segundo Coimbra (2001), há objetivos 

nacionais momentâneos e objetivos nacionais permanentes. O primeiro são 

manifestações da vontade geral referentes a temas pontuais e o segundo são 

aqueles que permanecem no tempo como: soberania, integridade, progresso, paz, 

democracia e nacionalismo. Para ele, a soberania Nacional “se caracteriza pela 

manutenção da intangibilidade da Nação, assegurada a capacidade de 
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autodeterminação e da convivência com as demais nações em termos de igualdade 

de direitos, não aceitado qualquer forma de intervenção em seus assuntos internos” 

(COIMBRA, 2001). A soberania da nação está relacionada a sua autonomia em 

relação às nações externas e isso é a supremacia nacional. 

 A soberania, conforme Rousseau é indivisível, pela razão que ela é geral ou 

não é, ou é do povo ou é parte dele. Neste caso, “fazem do soberano um ser 

fantástico e formado de peças ajustadas, tal como se formassem um homem de 

inúmeros corpos, dos quais um tivesse os olhos, outro os braços, outros os pés, e 

nada mais, além disso,” (ROUSSEAU, 1973, p. 51). Assim, a soberania pode ser 

uma quimera quando não expressa a vontade geral e não expressa o bem comum5. 

 Uma Nação soberana parte do princípio da liberdade e autosuficiência. 

Segundo Coimbra, conforme o padrão estabelecido por Rousseau, a Nação 

brasileira nunca foi de fato soberana. Dessa forma o autor afirma:  

 

Somente com a ascensão ao poder de uma administração nacionalista, 
competente e verdadeiramente comprometida com os anseios nacionais, é 
que será possível retomar o caminho da independência no setor, 
perfeitamente viável no médio prazo. (...) Infelizmente, a conclusão extraída 
da atual conjuntura é a de que a Soberania Nacional corre cada vez mais 
risco. A ordem jurídica não é mais respeitada no território nacional. As 
autoridades locais submetem-se a diretrizes determinadas pelo Resto do 
Mundo. Até a moeda querem nos tirar! Burocratas de terceiro escalão do 
FMI regulam até o volume de investimento na área social. E Soberania não 
possui meio termo. O país tem ou não tem. Para mantermos nossos 
Objetivos Nacionais Permanentes, em especial a Soberania Nacional é 
indispensável o urgente fortalecimento das nossas Instituições, em especial 
de nossas Forças Armadas, além da existência de um Governo apto a 
enfrentar o que será talvez um dos maiores desafios da nossa História. 
Preservar para os nossos filhos aquilo que foi tão duramente conquistado 
pelos nossos antepassados (COIMBRA, 2001).  
 
 

Mais do que ninguém Ianni expressou o que aconteceu com o Brasil em 

relação à soberania nacional, no final do século passado. Vale a pena retomar o que 

ele disse sobre isso:  

                                                 
 
5 Retomando as ideias de Przeworski Gomes (2003) afirma que hoje prevalece uma visão 
procedimental da democracia que esvazia seu conteúdo “negando a existência de um “único” bem 
comum a ser alcançado e a possibilidade de a democracia a ele convergir. Isto é, devido à 
estruturação social que envolve interesses conflitantes e à impossibilidade prática de uma ampla 
concertação de interesses que levasse a um caminho único, torna-se bastante improvável a 
existência de um bem comum ou uma “vontade geral rousseauniana” nas sociedades capitalistas 
contemporâneas; de forma que os resultados da prática democrática não estão dados de antemão 
sendo, ao contrário, incertos”. p. 6). 
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O que caracteriza a encruzilhada em que se encontra o Brasil na transição 
do século XX ao XXI é o abandono e o desmonte do projeto nacional, com 
as suas implicações político-econômicas e sócio-culturais, e a implantação 
de um projeto de capitalismo transnacional, com as suas implicações 
político-econômicas e sócio-culturais. Está em curso a transição de uma 
nação em província, com a transformação do aparelho estatal em aparelho 
administrativo de uma província do capitalismo global. Mais uma vez, 
verifica-se que o Estado pode transformar-se em aparelho administrativo 
das classes dominantes; neste caso classes dominantes em escala 
mundial, para as quais os governantes nacionais se revelam simples 
funcionários. (IANNI, 2000, p. 51. Grifos do autor). 
 
 

Para Ianni, a questão da perda da soberania afeta toda a nação enquanto um 

projeto. A era FHC foi considerada um período em que a globalização se impôs ao 

país e que nada se fez para reverter os efeitos deletérios desse processo para a 

soberania nacional. 

Com o enfraquecimento da soberania nacional6, os países perdem condições 

para reverter o processo de concentração de renda e de produção da desigualdade. 

Isso afeta profundamente a democracia, pois sem igualdade social, a participação 

política e a expressão da vontade geral ficam comprometidas. Não se pode ter 

democracia num país onde os mais ricos podem comprar os mais pobres e estes 

não têm outro meio de sobreviver a não ser venderem-se. Onde não há igualdade 

nem liberdade, não se pode mais falar em República e nem em virtudes.  

 

 

1.4 - Democracia e educação: sobre a formação do ci dadão  

  

Não se pode, também, enfraquecer o caráter 
público do Sistema Nacional de Educação a 
pretexto de que a educação é uma tarefa não apenas 
do Governo, mas de toda a sociedade. De fato, não 
é uma tarefa de Governo, mas de Estado. E é uma 
tarefa de toda a sociedade, na medida em que o 
Estado, enquanto guardião do bem público, 

                                                 
 
6 O Brasil sofre, em relação a perda da soberania nacional, o mesmo que vem acontecendo a muitas nações do 
mundo contemporâneo: “Durante dois ou três séculos, o Estado soberano ocupou o primeiro lugar na cena 
mundial, até mesmo no único legítimo. De qualquer maneira, após 1945, os organismos das Nações Unidas 
começaram a fazer-lhe concorrência. Depois outros atores, desta vez tão ou mais influentes que muitos países 
soberanos, juntando-se-lhes, nomeadamente, as instituições financeiras, tal como o Fundo monetário 
Internacional e o Banco Mundial, de igual  modo estruturas de fato supranacionais de que a União Européia 
forneceu o protótipo. Só que isso nada era em comparação com a alteração introduzida pela mundialização, para 
os governos cuja soberania já estava a diluir-se.” ( HERMET, 2001, p. 70)   
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expressa, ou deveria expressar, os interesses de 
toda a sociedade. Nessa condição, toda a sociedade 
deveria não apenas se sentir representada no 
Estado, mas vivenciar o Estado como coisa sua. 
Nesses termos, a forma pela qual a sociedade, em 
seu conjunto, estará cuidando da educação é 
reforçando seu caráter público e cobrando do 
Estado a efetiva priorização da educação. Deve-se, 
portanto, fazer reverter a tendência hoje em curso, 
de diluir as responsabilidades educativas do poder 
público transferindo-as para iniciativas de 
filantropia e de voluntariado. Com efeito, tal 
tendência configura um retrocesso diante das 
conquistas do Estado moderno. É como se 
estivéssemos retornando ao início da era moderna, 
quando a questão da instrução popular era tratada 
como um problema de caridade pública. Essa fase 
foi ultrapassada e a ela não devemos jamais 
retornar, sob pena de anularmos todo o 
desenvolvimento da sociedade moderna, que 
desembocou na tese da escola pública universal, 
gratuita, laica e obrigatória, concebida como direito 
de todos e dever do Estado. (SAVIANI, 2010, p. 
385). 

A educação é um direito e não privilégio para os ricos ou caridade para os 

pobres. Sendo direito, ela é uma exigência para a formação da cidadania, o que não 

pode ser negado em nenhum Estado democrático coerente. O desafio maior das 

democracias contemporâneas é o de garantir ao mesmo tempo a liberdade e a 

igualdade no âmbito da educação. Por isso que no Brasil se fala, na atualidade, em 

garantir a democratização do acesso, da permanência e da qualidade da educação. 

Essa é a meta que se restabeleceu na CONAE. Em seu documento final, a CONAE 

reservou um dos seus seis eixos para discutir essa temática, ou seja, o eixo III, que 

se intitula “democratização do acesso, permanência e sucesso escolar”. Nesse 

sentido, a democratização da educação é fundamental no ideário proposto pela 

CONAE. Mas, para isso, o documento fala da importância da criação de um sistema 

nacional articulado de educação. A educação, por isso, deve ser concebida como 

um projeto nacional e organizada segundo as exigências do coletivo. Assim, pode-se 

dizer que, no Brasil, o coletivo dada a legitimidade da CONAE, reconhece que a 

educação livre e igual é um dos valores fundamentais da democracia. Para isso, ela 

precisa ser garantida como um direito pela coletividade.  

O longo cabeçalho acima, extraído do texto de Saviani sobre a criação do 

sistema nacional de educação, expressa de forma densa a relação entre democracia 
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e política educacional, a centralidade do Estado e a forma como articula o querer 

comum, sem o qual um sistema nacional de educação seria impensável. Contudo o 

Estado tem que ser pensado como a instância capaz de articular o interesse de toda 

a sociedade. Interesse que se configura, de certo modo, na vontade geral. Não se 

trata apenas de um Estado que representa, mas que expressa a vida coletiva. Como 

tal é que se pode pensar um projeto comum de formação da cidadania.  Daí a 

importância de participação política dos cidadãos que devem controlar a educação 

das gerações que vão se sucedendo no interior de um povo. Sem isso o direito à 

educação pública universal, gratuita, laica e obrigatória não se estabelece no seio de 

um povo. Constata-se que os valores da escola moderna são retomados por Saviani. 

Esses valores expressam o ideário democrático da educação e precisam ser 

constantemente reinterpretados considerando-se as exigências emancipadoras de 

cada época.  

A educação é considerada no mundo atual um bem fundamental em todos os 

seus níveis. Entende-se que negar a educação é negar um direito fundamental e 

que sem um mínimo de formação básica não se pode ser cidadão de fato. Mas qual 

o papel da educação na promoção da igualdade, da liberdade e na constituição de 

uma pátria soberana? Para muitos esse tipo de questão não faz mais sentido, pois a 

globalização minou todas as possibilidades de se pensar um estado nacional 

soberano quer de inspiração capitalista ou socialista. Contudo, a história tem seus 

sobressaltos e os valores podem ser revertidos.  

A Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 205, garante que a educação 

é um “direito de todos e dever do Estado e da família” e deve ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. A LDB, lei 9.394 de 1996, reafirma esse princípio. Contudo esta lei não 

criou um sistema nacional de educação, nem estabeleceu princípios ético-políticos 

para a formação da cidadania, ou seja, de virtudes indispensáveis para a 

participação na vida política e social, não se comprometendo, no âmbito nacional, 

com uma concepção se ser humano. O Governo Lula alterou a LDB, mais no sentido 

de garantir o direito à diversidade, como é o caso das leis que garantem a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos afrobrasileiros e dos indígenas, 

do que visando ao estabelecimento de valores nacionais comuns. No caso o valor 

comum seria o direito à diversidade. Caberia ao Estado Nacional garantir esse 
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direito, sobretudo no âmbito da educação. Contudo, no Governo Lula começou-se a 

rediscutir a criação de um sistema nacional articulado de educação, como uma 

forma de reverter a fragmentação dos sistemas de ensino tal como teria sido feita no 

Governo anterior. Esse foi um dos principais temas da CONAE. Assim  no Governo 

Lula, volta-se a falar em educação nacional ou pelo menos numa forma de reverter a 

fragmentação dos sistemas de ensino que passou a prevalecer com o Governo FHC. 

Rousseau é também uma referência para se discutir a educação nacional. 

Uma república precisa formar seus cidadãos e não é qualquer educação que serve a 

esse propósito. Por isso para ele uma educação nacional é indispensável. As 

democracias que decorreram da Revolução Francesa passaram a levar isso 

seriamente em conta (HERMET, 2001). 

No segundo capítulo do Tratado sobre a Economia Política, Rousseau coloca 

a questão da educação como um das principais formas de articular a vontade 

particular com a vontade geral. Assim, afirma o autor, para que a vontade geral seja 

cumprida, é preciso que todas as vontades particulares se ajustem a ela; em outras 

palavras, é preciso instituir o reinado da virtude, pois esta não é senão essa 

conformidade das vontades particulares com a vontade geral (ROUSSEAU, 2003, p. 

15). Essa temática vai reaparecer em outras obras do autor, sobretudo como uma 

indicação de políticas públicas voltada para a formação do cidadão (Considerações 

sobre o Governo da Polônia a sua Projetada Reforma). Para Rousseau, “não basta 

dizer ao cidadão ‘seja bom’. É preciso ensiná-lo a ser bom” (ROUSSEAU, 2003, p. 

17). Segundo o autor, o patriotismo é um sentimento virtuoso e transforma o 

cidadão, tornando-o capaz de amar sua pátria e, para ele, tem uma importância 

maior do que para o estrangeiro. 

 
Desde o seu primeiro momento os homens deviam começar a aprender a 
merecer a vida; e, como no momento em que nascemos partilhamos dos 
direitos da cidadania, aquele instante deveria ser o início da prática dos 
nossos deveres. Assim como há leis para a época da maturidade, deveria 
haver leis para a infância, o ensino da obediência aos outros; e como a 
razão de cada homem nunca é considerada o árbitro exclusivo dos seus 
deveres, o Governo deveria agir com maior discriminação e não abandonar 
à inteligência e aos preconceitos dos progenitores a educação dos seus 
filhos, já que a educação é ainda mais importante para o Estado do que 
para os pais; porque, segundo o curso natural, a morte deste muitas vezes 
retira dos filhos o fruto final da educação, mas o seu país cedo ou tarde 
sentirá esses efeitos. As famílias se dissolvem, o Estado permanece 
(ROUSSEAU, 2003, pp. 23-24). 
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Os deveres e direitos do cidadão estão legitimados pela vontade geral. 

Segundo o Tratado da Economia Política, a educação deve ser orientada segundo 

as regras dadas pelo Governo, de acordo com os magistrados instituídos pelo 

soberano. Rousseau fala numa educação comum, de modo que os cidadãos 

aprenderiam a amarem-se mutuamente como irmãos, aprendendo a respeitar acima 

de tudo as leis do Estado (ROUSSEAU, 2003, p. 24). Nesse caso, o Estado teria a 

mesma autoridade que os pais, de modo que o Governo pudesse ser mais temido do 

que os pais (ROUSSEAU, 2003, p. 25). As crianças deveriam ser educadas em 

comum, no seio da liberdade e da vontade geral (ROUSSEAU, 2003, p. 24). 

No Discurso sobre a Economia Política, Rousseau destaca a virtude do 

homem, a educação para a cidadania e para a pátria. Nas Considerações sobre o 

Governo da Polônia, destaca um ponto importante na educação nacional. Para o 

autor, é de se esperar que o indivíduo leia sobre seu país logo que aprenda a ler: 

que “aos dez anos esteja familiarizado com todos os seus produtos; aos doze, com 

todas as suas províncias, estradas e cidades; aos quinze deve conhecer toda a sua 

história; aos dezesseis, todas as suas leis” (ROUSSEAU, 2003, p. 237). Conforme o 

autor, “a educação nacional só é adequada a homens livres, pois só eles podem ter 

uma existência coletiva e são verdadeiramente disciplinados pela lei” (ROUSSEAU, 

1973, p. 237).  

 Uma educação fracionada, ou melhor, a educação por divisão de classe não 

seria bem vista aos olhos de Rousseau. Ele pregava um ensinamento comum a 

todos, sem distinção, onde todos eram iguais, uma educação fundamentada na 

constituição do Estado. A educação, de certa forma, tem que ser acessível para a 

população de baixa renda (ROUSSEAU, 2003, p. 238). Rousseau ainda mostra uma 

saída que seria uma espécie de bolsa de gratuidade para os filhos dos cavalheiros 

pobres, incentivando o estudo de forma honrosa e digna pelos serviços prestados ao 

Estado. 

 
Como pela constituição do Estado eles são iguais, devem ser educados em 
conjuntos e do mesmo modo, e se não é possível instituir um sistema de 
educação público inteiramente gratuito, quando menos ela deve ter um 
preço tal que os pobres possam pagar. Portanto, não seria possível criar em 
cada colégio certo número de vagas inteiramente gratuitas, custeadas pelo 
Estado, sob a forma de bolsas, como são chamadas na França? 
(ROUSSEAU, 2003, p. 238). 
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 Da mesma forma fala-se da importância da constituição de um corpo de 

administradores da educação.   

 
Convém criar um Colégio de Magistrados do nível mais alto, que se 
incumba da administração do sistema educacional e que nomeie, revogue e 
altere livremente tanto os diretores dos colégios, que como disse serão 
candidatos aos cargos mais elevados, como os encarregados dos 
exercícios físicos, nos quais se estimula também o zelo e a vigilância com a 
possibilidade de acesso aos cargos mais elevados, que estarão abertos ou 
fechados para eles, conforme se tenham desempenhado bem ou mal das 
funções junto aos estudantes (ROUSSEAU, 2003, p. 240).  
 
 

A responsabilidade pela administração deve ser entregue àqueles que 

possuem formação adequada para tal atividade. Ela exige um alto nível de 

informação e conhecimento, destes que tomariam as decisões mais importantes 

sobre a educação num país. É o que se pode de certa forma, generalizar o que ele 

propõe para Polônia em sua época.  

 Nos texto Tratado sobre a Economia Política e Considerações sobre o 

Governo da Polônia, Rousseau mostra como deve ser a formação do cidadão. 

Destaca-se nesses escritos, também a questão da harmonização da vontade 

particular com a vontade geral. No capítulo segundo da primeira obra, ele mostra a 

necessidade de uma educação que forme a vontade particular em conformidade 

com a vontade geral:  “para que a vontade geral seja cumprida, é preciso que todas 

as vontades particulares se ajustem a ela” (ROUSSEAU, 2003, p. 15). Trata-se de 

instituir o que ele denominou de reinado da virtude.  

 As políticas educacionais apontadas por Rousseau, no texto Tratado sobre a 

Economia Política, estão correlacionadas com a promoção da igualdade, tal como 

ele compreendia esta. Caberia, por parte do Governo, o impedimento da extrema 

desigualdade das fortunas. Isso deveria ser feito de forma a não retirar “a riqueza 

dos que a possuíam, mas reduzindo para todos os meios acumulá-la; não 

construindo hospitais para os pobres, mas impedindo que os cidadãos se 

empobreçam” (ROUSSEAU, 2003, p. 22). Isso se torna um crivo para se julgar o que 

na atualidade se chama políticas públicas, que, na maioria das vezes, parecem 

contrariar esse princípio. 

 No capítulo IV das Considerações sobre o Governo da Polônia, Rousseau 

retoma o modelo espartano de educação para definir a forma como o cidadão deve 

ser educado. Trata-se de uma discussão que retoma o espírito pedagógico do 

Tratado sobre a Economia Política. Trata-se de um projeto de educação nacional, de 
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uma educação republicana adequada a homens livres. Nesta os cidadãos podem ter 

uma existência coletiva autônoma, mesmo quando são disciplinados pela lei 

(ROUSSEAU, 2003, p. 237). As políticas indicadas para a educação visam 

desenvolver o patriotismo ou o amor pela pátria. Assim diz o autor: “nesse amor 

resume toda a sua existência; ele nada vê senão a pátria vive só para ela. Quando 

está só, não é nada; se deixa de ter uma pátria, deixa de existir: se não está morto, 

está pior que morto” (ROUSSEAU, 2003, p. 237). A educação constitui-se assim 

num projeto nacional.  

Na educação não se pode confundir liberdade com autonomia. Segundo 

Mogilka (2003), se liberdade significa restrição no sentido de um “estado no qual o 

sujeito encontra espaço para agir, pensar e desejar sem contenção ou 

impedimento”, para realizar “aquilo que lhe é necessário ou que ele quer”, a 

autonomia diz respeito à autorregulação ou “capacidade de definir as sua própria 

regras e limites, sem que estes precisem ser impostos por outro” (MOGILKA, 2003, 

p. 81). Rousseau é fundamental para se discutir a forma como liberdade e 

autonomia estão correlacionadas e como boas leis e educação são fundamentais 

para se pensar a autonomia como um processo coletivo a partir da qual a liberdade 

deve ser definida.  

Sendo assim, Rousseau continua a apresentar uma referência para se pensar 

a democracia. Contudo, seu legado tem sido interpretado de diferentes maneiras. A 

seguir destacamos três tradições de interpretação de Rousseau que ajudam a 

investigar a concepção de democracia no período do Governo Lula, o que é 

fundamental para se pensar a forma como se deu a apuração da vontade geral para 

as políticas educacionais em torno da CONAE. 

Um dos mais importantes documentos sobre a educação no Brasil, quando se 

trata de definir a vontade coletiva sobre o que é necessário fazer para democratizar 

a educação, lembra muito os valores estabelecidos por Rousseau: 

 

Essa perspectiva nos remete à busca permanente de um desenvolvimento 
auto-sustentado, tendo no Estado o referencial de articulação e indicação 
para o fortalecimento do mercado interno, para uma política econômica que 
fortaleça a geração de emprego e de renda, a reforma agrária, uma efetiva 
política agrícola, uma política de Ciência e Tecnologia, articuladas com as 
necessidades nacionais. Esse papel do Estado implica uma visão crítica 
em relação ao processo de globalização econômica e cultural. Sem ignorar 
as condições de competitividade dos Blocos Econômicos e do mercado 
mundial, trata-se de não aceitar o processo em curso como inexorável, 
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frente ao qual só resta render-se de forma subalterna e subserviente 
(CONED, 1997, p. 4). 
 
 

 Rousseau ficou conhecido pela crítica que fez ao progresso das ciências e 

das artes em relação ao que se poderia esperar delas para o aperfeiçoamento dos 

seres humanos. Essa polêmica é muito marcante em sua obra, mas não se trata de 

negar que ciência é tecnologia são importantes, mas sim de tomar cuidado como 

elas são produzidas, difundidas e apropriadas socialmente. E isso está relacionado à  

educação, o que hoje fica bem claro, quando se discute a política educacional. A 

forma como se lida com a ciência e a tecnologia define muito como uma sociedade 

vai formar seus cidadãos. Assim, pode-se dizer que, para Rousseau, a forma como 

vai-se lidar com a ciência e tecnologia faz parte do projeto nacional, tal como a 

educação. Nesse sentido, estudar o seu debate com os enciclopedistas é 

fundamental, o que, contudo, foge do objetivo desta dissertação. De qualquer modo, 

em relação à educação, um projeto nacional é fundamental para a formação da 

cidadania, segundo o modelo rousseauniano.   

O “Plano Nacional de Educação Proposto pela Sociedade Brasileira”, tal como 

se intitula o Documento do II CONED (Conferência Nacional de Educação) de 1997 

se expressa como uma vontade coletiva que foi colocada em contraposição ao que o 

Governo FHC estabeleceu no Plano Nacional de Educação (2002-2010) 

estabelecido para 2001-2010. Trata-se de uma vontade não hegemônica, ao 

contrário da CONAE, que expressa uma interação entre Governo e sociedade na 

definição do que o coletivo quer para a educação e que serve de valor guia para o 

novo PNE que esta sendo estabelecido no Brasil para o período de 2011-2020. É 

possível afirmar a centralidade do coletivo expresso no Estado, a defesa da 

soberania nacional e de uma vida digna para todos os cidadãos constituem os 

valares estabelecidos pelo documento da CONED e que serão retomados no âmbito 

das políticas educacionais do Governo Lula. Esse documento estabelece também a 

participação como elemento chave da democratização da educação:  

 

A educação de qualidade social tem como conseqüência a inclusão social, 
através da quais todos os brasileiros se tornem aptos ao questionamento, à 
problematização, a tomada de decisões, buscando as ações coletivas 
possíveis e necessárias ao encaminhamento dos problemas de cada um e 
da comunidade onde vivem e trabalham. Incluir significa possibilitar o 
acesso e a permanência com sucesso, nas escolas, significa gerir 
democraticamente a educação, incorporando a sociedade na definição das 
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prioridades das políticas sociais, em especial, a educacional (CONED, 
1997, p. 5). 
 
 

Essa defesa da participação retoma a importância da democracia como valor 

universal. A obra de Rousseau, dentro do seu limite histórico, possibilita destacar os 

valores da democracia que, tal como ela, são universalizáveis. Ainda que se possa 

discordar dos limites que a participação encontra na obra de Rousseau, ele não 

deixa de ser uma referência fundamental para se pensar essa questão. Nesse 

sentido, as concepções de democracia que se contrapõem na atualidade não 

deixam de estabelecer um diálogo e de fazer uma retomada dos problemas 

discutidos e das soluções apresentadas pelo filósofo genebrino.   
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Capítulo 2  

 

CONTRAPOSIÇÕES ATUAIS DA DEMOCRACIA 

 

 

A sociedade civil está mais organizada, participa 
de modo mais efetivo do processo político, os 
meios de comunicação se fortalecem no processo 
de formação da opinião pública, ou seja, há novos 
elementos que precisam ser considerados quando 
se pretende propiciar o surgimento de uma contra-
hegemonia. É neste contexto que a importância do 
resgate do passado histórico-cultural da 
perspectiva popular se evidência; qualquer projeto 
de transformação precisa de uma sólida proposta 
de “reforma intelectual e moral” e da capacidade 
de realizar uma interpretação da história que 
resgate as contradições e as lutas de classes, que 
permita compreender o presente para superá-lo 
politicamente, que viabilize a formação de uma 
nova concepção de mundo e a conquista da 
hegemonia. (SCHLESENER, 2001, p. 94). 
 
 

Adrião e Camargo (2002), ao analisarem a concepção de gestão democrática 

na Constituição Federal de 1998, destacam que a democracia aparece como 

princípio e como método. Como princípio, a democracia vincula-se á igualdade com 

vistas a proporcionar todos os integrantes do processo participativo “a condição de 

sujeitos expressa no seu reconhecimento como interlocutor válido” (p. 77). Na 

qualidade de método, a democracia “deve garantir a cada um dos participantes igual 

poder de intervenção e decisão, criando mecanismos que facilitem a consolidação 

iguais possibilidades de opção e ação diante dos processos decisórios” (p. 77). 

Assim, na atualidade percebe-se o quanto é forte o eco da concepção de 

democracia rousseauniana. É possível falar da democracia como um valor moderno 

que, a partir de Rousseau, ganhou um ponto de referência que jamais se pode 

negligenciar. 

A obra de Rousseau situa-se no coração da concepção de sociedade 

elaborada pelo Iluminismo e a modernidade, bem como de escola pública. Segundo 

Fonseca Jr. (2003), para a maioria dos críticos, os escritos de Rousseau constituem 

o fundamento da democracia moderna. Contudo, sua concepção de contrato social 

admite linhas variadas de interpretação. Por um lado, há aqueles que o reconhecem 
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como o mais elevado fundamento para a democracia liberal moderna. Para Cohen 

(2010), a democracia de Rousseau permite pensar uma “livre comunidade de 

homens iguais”. Contudo, a divergências na compreensão de liberdade e igualdade 

e mesmo de comunidade.  

Há autores que veem a obra do genebrino como uma forma perigosa de 

autoritarismo, “sendo uma espécie de um manual para a imposição de uma ditadura 

popular, uma espécie de receita paradoxal de democracia pela força” (FONSECA 

JR, 2003, p. x). Taylor, autor contemporâneo ligado ao multiculturalismo e à política 

do reconhecimento, vê em Rousseau o inspirador de uma democracia totalitária que 

não reconhece a diferença. Segundo o autor canadense, ao condicionar que todos 

teriam que depender da vontade geral, “para que não surjam formas bilatérias de 

dependência”, o contrato social tornou-se uma fórmula usada, desde os jacobinos, 

pelas tiranias homogeneizantes dos mais diversos níveis (TAYLOR, 1994, p. 71). 

Cabe lembrar que durante o Governo Lula a educação abraçou a causa do 

multiculturalismo e do direito à diversidade. Trata-se de uma política nitidamente 

inspirada na concepção de reconhecimento de Taylor (MOEHLECK, 2009). 

Outra tradição de leitura da democracia de Rousseau refere-se ao ideário 

socialista para o qual a vontade geral é uma base para se conceber uma sociedade 

democrática. Segundo Coutinho (2008), está-se diante do conceito de hegemonia 

gramisciano “prioridade” a vontade geral sobre a vontade singular, ou seja, do 

interesse comum sobre o interesse privado (COUTINHO, 2008, p.122). Trata-se de 

uma abordagem não liberal da democracia rousseauniana, pois a base da 

legitimidade social funda-se na vontade geral (interesse comum) como expressão da 

soberania popular (COUTINHO, p. 124). Essas várias leituras da democracia em 

Rousseau interpretam de maneiras diferentes o que vem a ser também a forma mais 

adequada de educação do cidadão.  

 

 

2.1 - A Democracia Liberal 

 

 

A doutrina liberal do Estado caracteriza-se por uma diminuição da esfera 

das obrigações e uma ampliação da esfera das permissões. Dessa forma o 

homem é tanto livre quanto menos o Estado interferir nas ações, em um sentido 
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que destaca a liberdade privada dos modernos. Não se questiona se o Estado 

está ou não em conformidade com a vontade geral. Para Rousseau, contudo, a 

liberdade é vista como autonomia e dada no seio do coletivo ou da sociedade.  

Mament, no texto Rousseau Crítico do Liberalismo, mostra que o 

fundamento do liberalismo é a distinção entre sociedade civil e o Estado, de 

modo que este passa a ser visto como “representante e instrumento daquela”, 

pois se afirma que a sociedade civil bastaria a si mesma. Afirma-se que no seio 

da sociedade civil “os membros não são governados pelo poder político nem por 

outros membros da sociedade, mas são, cada um, a fonte de suas ações”, de 

modo que “exercitam livremente seus talentos para garantir sua ‘preservação’.  

Os indivíduos isolados buscam tornar suas vidas a mais confortável possível. 

Os indivíduos buscam também reconhecimento de seus méritos por parte dos  

outros. Assim, conclui Manent, o Estado, para os liberais, representa e serve ‘ao 

instinto de preservação dos indivíduos, promulgando e mandando aplicar leis 

“que garantem a cada um a segurança e a livre busca da felicidade, conforme a 

ideia que cada qual faça delas” (MANENT, 1990, p. 102). 

A interpretação liberal de concepção de República de Rousseau parece 

não levar em conta a crítica que ele faz a essa visão de sociedade e Estado. 

Segundo Bobbio, na tradição liberal ocorreu também uma ampliação do conceito 

de liberdade que se deu com a “passagem da teoria da liberdade como não-

impedimento para a teoria da liberdade como autonomia” (BOBBIO 2000, p. 

489). “Assim, a “’liberdade”’ passou a ser entendida não mais apenas como o 

não ser impedidos por normas externas, mas como o dar leis a si próprio” 

(BOBBIO 2000, p. 489). Não se trata de não ter leis “mas sim como o obedecer 

a leis estabelecidas por nós para nós mesmos” (idem ibidem). A interpretação 

liberal da autonomia vincula-se a uma leitura da obra de Rousseau.  

 
Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na 
ausência de leis, mas sim na presença de leis intimamente desejadas 
e internamente estabelecidas. Quando afirmou, no Contrato Social, 
que a liberdade é ‘a obediência à lei que prescrevemos a nós mesmo’, 
Rousseau deu-nos a mais perfeita definição desse novo conceito de 
liberdade, que pode bem ser definida como rousseauniana. Com base 
nesse conceito de liberdade como autonomia nasceu a teoria da 
liberdade política como desenvolvimento das liberdades civis, ou da 
forma democrática de regimento como desenvolvimento e integração 
da forma puramente e originariamente liberal. (BOBBIO, 2000, p. 489). 
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A liberdade política, segundo a democracia, significa autonomia: o poder 

de estabelecer normas a si próprias e de não ser obrigado a obedecer a outras 

regras a não ser aquelas estabelecidas para si mesmo. Denota uma vontade 

livre, esta é uma vontade que se autodetermina. Isso pressupõe a participação 

política. Segundo Bobbio, “Um estado liberal não é necessariamente democrático: 

ao contrário, realiza-se historicamente em sociedades nas qual a participação no 

Governo é bastante restrita” (BOBBIO, 1994, p. 7). A concepção liberal visa mais 

impor limites aos poderes do Estado. Nesse sentido a participação seria 

instrumental, estaria a serviço da garantia das liberdades individuais no mercado. E 

demarcados em vista do ideal de democracia como liberdade e autonomia. Opera-se 

uma leitura da obra de Rousseau como uma forma de desvencilhar a democracia 

das formas totalitárias de Governo. A esse respeito diz Bobbio, 

  
De fato o autor do Contrato Social havia inventado, não sem fortes 
sugestões dos pensadores clássicos, uma república na qual o poder 
soberano, uma vez instituído pela concordada vontade de todos, torna-se 
infalível e ‘não precisa dar garantia aos súditos, pois é impossível que o 
corpo queira ofender a todos os seus membros’. Não que Rousseau tenha 
levado o princípio da vontade geral ao ponto de desconhecer a 
necessidade de limitar o poder do Estado: atribuir a ele a paternidade da 
‘democracia totalitária’ é uma polêmica tão generalizada quanto errônea. 
Embora sustentando que o pacto dá ao corpo político um poder soberano, 
Rousseau também sustenta que ‘o corpo soberano, da sua parte, não pode 
sobrecarregar os súditos com nenhuma cadeia que seja inútil à 
comunidade’. Mas é certo que esses limites não são pré-constituidos ao 
nascimento do Estado, como quer a doutrina dos direitos naturais, que 
representa o núcleo doutrinal do Estado liberal (BOBBIO, 1994, p. 9). 
 
 

 A doutrina liberal indica um estado de não impedimento de fazer aquilo que é 

permitido, logo que não é proibido. Trata-se de uma diminuição das obrigações e 

uma ampliação das permissões. O homem é tanto mais livre quanto menos o Estado 

interferir em suas ações. “Atribuir a alguém um direito significa reconhecer que ele 

tem a faculdade de fazer ou não fazer algo conforme seu desejo e também o poder 

de resistir” (BOBBIO, 1994, p. 11). Entende-se que as ações humanas buscavam 

sempre a autoconservação e subsistência, bem como a autorrealização e ninguém 

mais que o indivíduo sabe o que seria bom para si mesmo.  

 Contudo, a liberdade no Estado deve ser limitada pela lei, porque não pode 

haver vínculo onde não há regras já que caso a lei não regulamenta a liberdade do 

homem, e esta seja limitada, haverá, na sociedade, uma submissão do homem pelo 

homem, como consequência para a sua independência natural, o pressuposto é que 
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o homem busca sempre meios para a sua conservação. O homem seria livre 

enquanto age conforme a lei. Para os liberais a própria vontade geral deve se 

submeter à lei, a moldura jurídica e constitucional, o que torna uma forma de limitar o 

poder da maioria parlamentar de implementar mudanças radicais na sociedade.  

 A relação entre Estado liberal e democracia prolongou-se ao longo do 

tempo em uma contraposição entre liberalismo e democracia e ocorreu mais voltada 

a interesses políticos. Segundo Bobbio: 

 
Hayek admite que, nas lutas passadas contra o poder absoluto, liberalismo 
e democracia puderam proceder no mesmo passo e confundir-se um a 
outro. Mas agora tal confusão não deveria mais ser possível, pois 
acabamos por nos da conta – sobretudo observando a que conseqüência 
não-liberais pode conduzir, e de fato conduziu, o processo de 
democratização de que liberalismo e democracia respondem a problemas 
diversos: O liberalismo ao problema das funções do Governo e em 
particular à limitação de seus poderes; a democracia ao problema de quem 
deve governar e com quais procedimentos (BOBBIO, 1994, p. 88). 
 
 

Segundo Bobbio, a relação entre liberalismo e democracia pode ser 

representada da seguinte maneira: liberalismo e democracia são compatíveis; são 

antitéticos; estão ligados necessariamente um a outro. O primeiro caso é compatível 

quando um não exclui o outro; no segundo quando a democracia possibilita a 

destruição do Estado liberal; terceiro caso quando a democracia pode realizar as 

condições ideais e o Estado liberal a condição da democracia. Bobbio demonstra 

isso usando as categorias da moralidade.  

 Portanto, pode-se entender que o liberalismo tem o seu ponto de partida na 

teoria econômica e a democracia na teoria política. Mas para autores neoliberais, é 

possível uma visão econômica da democracia, no sentido de se falar de um mercado 

político, cuja moeda é o voto (BUCHANAM, 1984). Trata-se de concepções políticas 

que afirmam ser o livre mercado a base para uma genuína democracia, no caso a 

liberal. Defende-se que o mercado assegura a coordenação das decisões sobre a 

produção e consumo sem a necessidade de uma direção ou autoridade central, no 

caso as diversas formas de planejamento estatal (HELD, 1995, p. 251). Defende-se 

que essas formas de intervenção centralizadas jamais poderiam ser democráticas, 

devido à forma supostamente totalitária como se decide sobre o futuro. 

Para os liberais, a condição econômica é parte crucial para a liberdade 

individual. Perante esta a democracia seria um valor instrumental, e a participação 
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um recurso para garantir a liberdade econômica e privada. A participação pela 

participação não teria sentido.  

O Estado liberal inspira dois pilares fundamentais: a igualdade de tratamento 

perante o poder público e a declaração dos direitos fundamentais. O primeiro pode 

ser encontrado na constituição e o segundo na Declaração dos Direitos Humanos. 

Assim, “pode-se apenas dizer que são fundamentos os direitos que numa 

constituição são atribuídos a todos os cidadãos indistintamente, em suma aqueles 

diante dos quais todos os cidadãos são iguais.” (BOBBIO, 1994, p. 41). 

 Nota-se que o liberalismo e a democracia que defendidos pelos liberais têm 

concepções individualistas, um regime democrático em que todos os cidadãos têm o 

direito de participar das decisões a serem tomadas mesmo sendo de forma indireta. 

Contudo, para um liberal, a participação política é sempre um meio e não um fim. O 

fim é a liberdade a ser garantida por meio dessa participação.  A democracia se 

define, sobretudo, como regras do jogo. Assim, a constituição “define a estrutura do 

sistema político”. Ela estabelece “as condições gerais de seu funcionamento. Por 

isto mesmo, caracterizam-se por uma maior generalidade, definindo os pressupostos 

básicos do jogo político, assim como os limites deste e de seus resultados. (COUTO; 

ARANTES, 2002). Assim, fala-se num jogo de ganha e perde. Afirma-se que é com a 

“competição que se definem, nos limites das regras estabelecidas, os que ganham e 

os que perdem, os que ocuparão os cargos públicos (eletivos ou não) e os que 

ficarão fora do poder, os aliados e os adversários etc.” (COUTO; ARANTES, 2002, 

p.125). Segundo Couto e Arantes (idem, p. 125), a democracia constitui pelas 

seguintes regras do jogo: 

 
• 1. o jogo político dá-se de acordo com regras preestabelecidas; 
• 2. as eleições são periódicas e ocorrem por meio de sufrágio universal; 
• 3. os mandatos dos eleitos são limitados tanto temporalmente como no que 

diz respeito ao alcance de suas decisões e ações; 
• 4. a vontade majoritária da população prevalece nos limites das regras 

preestabelecidas; 
• 5. a oposição é participante legítima do jogo e deve ter condições de chegar 

ao poder pelo voto popular; 
• 6. os governantes são responsáveis perante o eleitorado; 
• 7. os direitos civis clássicos são garantidos.  

 
 

Contudo, para os liberais, as regras formais da democracia, perante as 

quais os cidadãos são considerados como iguais, não exigem o 

reconhecimento da igualdade de fato como um valor democrático a ser 
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promovido pelo Estado. A democracia liberal encara “a desigualdade como um 

fato irremediável”. Cabe a ela, segundo os liberais menos conservadores, 

comprometer-se com a promoção de “tipo de desigualdade legal” desde que 

ela beneficie “os mais fracos”, como propõe a teoria da justiça de Rawls. 

(HERMET, 2001, p. 100). Com Rawls, a democracia liberal passou a ser 

concebida de acordo com as exigências da justiça. A democracia, para este 

autor que se diz continuador de Rousseau, seria uma forma de garantir a 

prioridade do justo sobre o bem. Ela não poderia promover nenhuma forma de 

vida ou valor ético particular como sendo base para todos, pois isso seria 

contrário ao pluralismo. Numa sociedade democrática, a diversidade de 

concepções de vida boa, de visões de mundos e valores éticos razoáveis 

deveria florescer livremente. Assim se pensa numa democracia deliberativa 

que possibilite o livre exercício da razão pública em vista da definição de um 

bem comum político. Mas trata-se de um bem comum diferente do bem comum 

comunitarista, como se verá a seguir. Eis como Reis diferencia o bem comum 

de Rawls em relação ao de Rousseau:  

 

Mesmo que queiramos evitar chegar ao extremo da acusação de 
inconsistência, é difícil ignorar a ambigüidade que cerca o pensamento de 
Rousseau, em função dessa sua dupla fidelidade, aos ideais antigos de 
coesão social e modernos de igualdade e liberdade. A partir de cada um 
desses ideais, o significado de “compartilhar uma moralidade do bem 
comum” pode significar uma coisa diferente. Da perspectiva antiga, 
representa um sentido de comunidade que dificilmente se deixa capturar 
completamente do ponto de vista do individualismo moderno. Da 
perspectiva moderna, é difícil ignorar o que Rawls chamou de “fato do 
pluralismo razoável”, que põe algumas dificuldades para uma noção de 
moralidade do bem comum compartilhada. O fato do pluralismo (ou do 
desacordo) razoável, certamente, não impede que falemos em algum 
sentido de bem comum – e a própria teoria da justiça de Rawls pode ser 
um exemplo disso. Todavia, esse “bem comum” de que poderíamos tratar 
dessa perspectiva moderna, é bem menos abrangente e substantivo, por 
assim dizer, do que o “bem comum” de que fala Rousseau. Reduzi-lo a 
uma concepção de justiça, nos termos do liberalismo moderno, seria 
esvaziá-lo de parte de seu sentido (REIS, 2010, pp. 25-26).  
 
 

Assim, mostra Reis, Rawls transforma Rousseau em um profeta do 

liberalismo político esquecendo que ele valorizava a cidade antiga, que se baseava 

uma visão holística da cidadania. Essa será a base para a critica comunitarista da 

concepção de democracia liberal. Para Oliveira (2000), a valorização do Estado de 

direito por parte de Rawls visa garantir a democracia consensual, acaba por abstrair 

as relações materiais, “aceitando as desigualdades existentes como inevitáveis” 
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(OLIVEIRA, 2000, p. 192). Esse ponto será retomado pela crítica socialista da 

ideologia democrática liberal, que vai afirmar a incompatibilidade da democracia com 

o capitalismo e as concepções de justiça que buscam, de algum modo, legitimá-lo. 

Assim a base ideológica da democracia liberal de Rawls reafirmaria a concepção de 

indivíduos atomistas maximizadores de seus interesses, não levando em conta as 

relações de exploração existentes na sociedade capitalista (OLIVEIRA, 2000, p. 

192).  

A concepção de democracia deliberativa propõe um modelo procedimental 

que esvazia o “conteúdo democrático rousseauniano negando a existência de um 

único bem comum a ser alcançado e a possibilidade de a democracia a ele 

convergir” (GOMES, 2003, p. 6). Segundo Gomes (2003), isso se deve ao fato de 

como percebeu Przeworski,  

 
Numa estruturação social que envolve interesses conflitantes e à 
impossibilidade prática de uma ampla concentração de interesses que 
levasse a um caminho único, torna-se bastante improvável a existência de 
um bem comum ou uma “vontade geral rousseauniana” nas sociedades 
capitalistas contemporâneas; de forma que os resultados da prática 
democrática não estão dados de antemão sendo, ao contrário, incertos. 
(GOMES, 2003, p. 6). 
 
 

 Isso mostra a dificuldade de se associar a concepção de democracia de 

Rousseau com uma visão liberal da teoria da justiça e até mesmo com versões 

demasiadamente liberais do republicanismo. A versão comunitarista do 

republicanismo estaria mais próxima da concepção de democracia de Rousseau; 

contudo, isso também não é uma unanimidade entre os acadêmicos.   

 

 

2.2 - A Democracia Comunitarista 

 

 

 Segundo Barzotto (2005), a Constituição Brasileira não é liberal, não se 

estabelecendo como reuniões de meras regras e formas do jogo. Conforme ela, o 

Governo não é neutro em relação a um bem comum ou ideário de vida boa a ser 

promovido pelo Estado. Assim, a Constituição brasileira contém uma concepção de 

vida boa. Ela parte de uma concepção de pessoa que define um horizonte coletivo a 

ser perseguido pelo Estado. Com isso são estabelecidos “alguns bens como 



 58 

necessários para o pleno desenvolvimento ou para a vida boa do ser humano 

(liberdade, saúde, segurança, educação etc.)” (BARZOTTO, 2005, p. 194). Assim 

pode-se falar de uma concepção comunitarista da democracia brasileira, tal como 

ela foi estabelecida na Constituição.  

  A concepção comunitarista da democracia está relacionada diretamente com 

á concepção histórica da comunidade. A comunidade é tomada como ponto 

referencial contra o individualismo. Ela seria indispensável para pensar a democracia 

como forma de vida e a participação como um fim e não meramente um meio. 

Segundo Silva, “O movimento comunitarista surge como crítica ao modelo liberal de 

sociedade, que supõe a autonomia da pessoa concebida abstratamente como livre e 

igual” (SILVA, 2009, p. 119). O comunitarismo republicano retoma a participação das 

decisões como um bem: 

 
Para a concepção comunitarista, a participação nas decisões coletivas é 
um bem a ser promovido, pois faria parte  da natureza humana participar 
da vida política, sem o que o indivíduo não se realiza plenamente, torna-se 
alienado ou perde sua característica de ser livre, na medida em que a 
liberdade é entendida em seu sentido positivo de participação. Assim, a 
participação não é vista como um meio para garantir a autonomia liberal - 
entendida como liberdade negativa de não interferência e liberdade de 
escolhas no mercado, mas como um fim em si mesmo, como o exercício 
da autonomia, que enquanto tal é sempre política, sendo constitutiva da 
identidade das pessoas educadas numa forma de vida democrática 
(SILVA, 2009, p. 121). 
 
 

 O comunitarismo pressupõe um horizonte de um acordo tácito dado pela 

cultura e a tradição coletiva e não mais pela mera escolha individual. Para ser livre, o 

indivíduo precisa viver segundo leis e normas vigentes na comunidade. Kymlicka 

(2006) ressalta que, numa sociedade comunitária, o bem comum é uma concepção 

da boa vida, sendo que Estado comunitário deveria encorajar as pessoas para 

ajustar o seu modo de vida aos valores da comunidade. Nesse sentido o Estado 

comunitarista, é “uma arena adequada” para a formulação de visões comuns do 

bem, pois tais visões “requerem a investigação compartilhada” (KYMLICKA, 2006, p. 

254). 

A comunidade é o ponto primordial para se pensar a democracia como 

cooperativismo. Todos os indivíduos trabalhando com um propósito voltado para a 

comunidade com responsabilidade e solidariedade. Segundo Bauman, 
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E ainda: numa comunidade podemos contar com a boa vontade dos outros. 
Se tropeçarmos e cairmos, os outros nos ajudarão ficar de pé outra vez. 
Ninguém vai rir de nós, nem ridicularizar nossa falta de jeito a alegar-se com 
nossa desgraça. Se dermos um mau passo, ainda podemos nos confessar, 
dar explicações e pedir desculpas, arrepender-nos se necessário; as pessoas 
ouvirão com simpatia e nos perdoarão, de modo que ninguém fique 
ressentido para sempre. E sempre haverá alguém, para nos dar a mão em 
momentos de tristeza. Quando passarmos por momentos difíceis e por 
necessidades sérias, as pessoas não pedirão fiança antes de decidirem se 
no ajudarão; não perguntarão como e quando retribuiremos, mas sim do que 
precisamos. E raramente dirão que não há um contrato entre nós que as 
obrigue a fazê-lo, ou porque tenham deixado de ler as entrelinhas, Nosso 
dever, pura e simplesmente, é ajudar uns aos outros e, assim, temos pura e 
simplesmente o direito de esperar obter a ajuda de que precisamos 
(BAUMAN, 2003, p. 8). 
 
 

 Seria a comunidade com vínculo de fraternidade, um que prevalece a partilha 

entre todos os membros, segundo critérios hierárquicos consagrados pela tradição 

que definiria o mérito e os critérios para avaliar o esforço individual. A comunidade 

daria uma certeza da segurança e proteção em um ambiente bom e tranquilo em 

que os homens pudessem confiar uns nos outros.  

 Com a comunidade, os indivíduos passam a participar da vida coletiva e 

formar uma identidade. Mas Bauman nos alerta para o preço para se viver em 

comunidade. “O preço e pago em forma de liberdade”, enquanto que na comunidade 

há proteção, regras e normas para serem cumpridas. “Segurança e liberdade” são 

dois pólos distintos e difíceis de encontrar. O ponto de equilíbrio para uma 

comunidade, “trincheiras e baluartes são os lugares onde os que procuram o 

aconchego, a simplicidade e a tranqüilidade comunitária terão que passar a maior 

parte de seu tempo” (BAUMAN, 2003, p. 19). 

 Para o comunitarismo, o homem é um ser político por natureza, e por 

natureza procura viver em comunidade, por isso, a comunidade política é definida 

por leis e aceita por todos. A vida ética do bem viver só se realiza na comunidade, 

onde florescem as virtudes coletivas, morais e intelectuais. A comunidade ética seria 

a comunidade para os que procuram coletivamente o que não conseguem sozinhos. 

De acordo com Bauman (2003), “a comunidade que procuram seria uma 

comunidade ética. Teria que ser tecida de compromisso de longo prazo, de direitos 

inalienáveis e obrigações inabaláveis” (2003), assim a ética hoje é uma questão 

primordial na comunidade para conduzir o modo de vida. Para uma vida melhor em 

comunidade basta somente uma convivência harmoniosa numa certa tradição.  
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A concepção de comunidade serve de base para se pensar à democracia. O 

comunitarismo brasileiro, para Cittadino (2000), iniciou-se por volta da década de 70 

em prol da defesa dos direitos humanos. Na década de 80, estudiosos 

constitucionalistas se debruçaram na realização dos trabalhos ao longo do processo 

constituinte.  Na verdade é fácil identificar o pensamento comunitário na Constituição 

Federal. “Ao adotar o ideário comunitário e lutar por sua inclusão no ordenamento 

constitucional do País, ‘os constitucionalistas comunitários’ brasileiros se envolveram 

no debate acerca de como é possível conformar uma sociedade justa e uma 

estrutura normativa a ela adequada” (CITTADINO, 2000, p. 4). As participações dos 

diversos setores organizados da sociedade no processo constituinte na construção 

da nossa constituição em 1988 lutavam contra o regime militar numa busca 

incessante pelos direito políticos na participação e na efetivação da Constituição 

Federal de 1988. 

 

Em outras palavras, a cultura jurídica brasileira está majoritariamente 
comprometida com um liberalismo do mudus vivendi. Se tivéssemos que 
associá-lo a uma determinada matriz política, certamente falaríamos mais 
de Hayek e Nozick do que Rawls e Dworkim, muito embora as fontes talvez 
sejam outras. São precisamente os representantes do pensamento 
constitucional brasileiro em sua maior parte – que estabelecem uma 
espécie de fratura no seio desta cultura jurídica positivista e privatista, 
buscando, contra o positivismo, um fundamento ético para a ordem jurídica, 
e contra o privatismo, a efetividade do amplo sistema de direitos 
assegurados pela nova Constituição. Recusando o constitucionalismo 
liberal, marcado pela defesa do individualismo racional, deve-se passar 
segundo estes autores, para um constitucionalismo societário e comunitário 
(CITTADINO, 2000, p. 15).  
 
 

 A constituição tem por objetivo preservar os direitos dos cidadãos de ir e vir, a 

autonomia dos indivíduos e da sociedade, bem como defender os direitos 

fundamentais dos cidadãos, como membros participantes da comunidade, enquanto 

os direitos fundamentais são reconhecidos pela comunidade.  

 

É exatamente aqui que se revela a dimensão ‘comunitária’ do 
constitucionalismo brasileiro. Senão vejamos. Em primeiro lugar, quando 
falam no valor da dignidade humana não querem se referir a nenhuma 
concepção dogmática da natureza humana, nem tampouco se referem a 
uma pura idealidade ou abstração. Ao contrário os direitos fundamentais 
positivados constitucionalmente recebem uma espécie de validação 
comunitária (CITTADINO, 2000, p. 18).  
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 O comunitarismo toma a lei como vontade, isto é, vontade política de uma 

comunidade histórica. A decisão coletiva faz parte da concepção comunitarista em 

que o indivíduo participa da vida política com um ideário participativo, não mais a 

participação individual, mas a participação coletiva e organizada. 

 

[...] ideário ‘comunitária’ no texto constitucional é a adoção de um regime 
que assume uma forma de democracia participativa, seja a participação 
pela via representativa, seja a participação por via direta do cidadão. A 
ideia de participação, não tanto a individual, mas a coletiva organizada, que 
caracteriza a participação direta da cidadania na formação dos atos de 
Governo, foi incorporada na Constituição através dos institutos de 
democracia semidireta, que combinam instituições de participação direta 
com instituições de participação indireta. Neste sentido, os institutos da 
iniciativa popular – pela qual se admite que o povo apresente projetos de 
lei ao Legislativo - do referendo popular – que se caracteriza pelo fato de 
que projetos de lei aprovados pelo legislativo possam ser submetidos à 
vontade popular – e do plebiscito – que visa a decidir previamente uma 
questão política antes de sua formulação legislativa – foram incluídas na 
Constituição Federal. Se tais institutos – que evidenciam a incorporação no 
texto constitucional dos mecanismos de um regime de democracia 
participativa – podem revelar uma certa dimensão comunitária 
(CITTADINO, 2000, p. 48). 
 
 

 Ao comunitarismo contrapõe-se tanto a visão individualista liberal quanto a 

visão socialista coletivista. Ele busca novas interpretações da relação entre 

sociedade e Estado. Assim, o comunitarismo pode ser visto também como uma 

forma de antiestatismo, na medida em que propõe que a comunidade assuma, de 

alguma maneira, as políticas públicas. Destaca-se o cidadão como participante da 

vida política da comunidade, numa participação intensiva e ativa nos órgãos 

governamentais, em especial na vida política local, nas esferas descentralizadas da 

democracia. Cunha aborda o comunitarismo como 

 
Uma via do antiestatismo no campo da educação, se não aberta, pelo 
menos pavimentada pelo regime militar. A conclusão decorrente dessa 
análise é a de que a construção da democracia no Brasil, especialmente no 
que diz respeito à educação escolar, deve incluir o combate a essa forma 
de antiestatismo, profundamente entranhado no Estado, notadamente nas 
redes públicas de ensino – das salas de aula às secretarias (CUNHA, 
1991, p. 378). 
 
 

 O objetivo do Estado comunitário é a integração do homem, sua participação 

global com direito à educação, à moradia, à saúde, ao lazer, ao direito de votar e de 

ser votado, à liberdade e à igualdade perante a lei. Segundo Cunha, a escola 

deveria estar voltada para a comunidade; “que somente com a participação da 

comunidade seria possível uma escola democrática; que a escola comunitária é que 
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seria a verdadeira escola pública” (CUNHA, 1991, pp. 378-379). Sander expressa 

essa ideia mostrando que há uma: 

 
Relação entre política e educação, segundo a qual a educação é uma das 
práticas sociais particulares da política como prática global da convivência 
humana. Na educação, a polis é a escola, a universidade e o sistema de 
ensino inseridos em seu meio cultural. É nessa polis que os seus 
participantes convivem para a prática da educação, que, nesse sentido, se 
torna uma prática essencialmente política. É também nesse sentido que, 
conseqüentemente, a administração da polis educacional se torna um ato 
político, preocupando-se com os objetivos, a organização e as decisões 
que afetam a convivência humana que se constrói na escola e na 
universidade através de permanentes convergências e divergências e de 
múltiplas sintonias e conflitos (SANDER, 1984, pp. 147-148).  
 
 

 No Brasil a concepção de democracia comunitarista associou-se inicialmente 

com as ideias de Dewey aqui introduzidas, sobretudo, por Anísio Teixeira. Dewey é 

um autor que, de certo modo, também reatualiza a obra de Rousseau, sobretudo 

fazendo “apropriações contextualizadas” da forma como o pensador genebrino 

definiu a relação entre educação e democracia (MOGILKA, 2003, p. 47). O homem 

é livre porque conhece, e conhece porque o mundo em que vive é aquele 

qualificado e valorizado por sua própria inteligência. E essa inteligência está 

comprometida com padrões democráticos de vida. O princípio democrático, 

baseado na ideia de igualdade e de liberdade, e a ação humana devem estar 

apoiados na ação cooperativa em vista da realização do bem comum: 

 
O que define a essência da democracia é seu caráter de vida 
compartilhada; nesse sistema político, as necessidades individuais, 
muitas vezes divergentes, encontram seu ponto de convergência 
mediante os propósitos do trabalho cooperativo. Os interesses do 
indivíduo e as exigências sociais constituem aspectos 
complementares que dão significado e direção tanto ao 
comportamento do indivíduo quanto ao da sociedade (CUNHA, 1994, 
p.35). 
 
 

 Na obra Democracia e Educação de Dewey, como ressalta Cunha, a 

sociedade democrática esta ligada a uma educação que promova um ambiente 

social com interesses partilhados e cooperação de todos, pela igualdade, 

liberdade e pelos valores individuais. Rousseau ressalta que a liberdade está 

vinculada à vontade geral. Para assegurar a sua liberdade, o cidadão, 

enquanto participante da sociedade civil, é submetido a vontade geral, torna-

se livre enquanto estiver fazendo parte do corpo social. Ou seja, a liberdade 

individual deve estar ligada ao bem de todos, é restrita ao bem comum e à 
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participação de todos os indivíduos como membros do corpo político. A obra 

de Dewey mantém, contudo, certa ambiguidade no que diz respeito ao 

liberalismo e o republicanismo comunitarista.   

 Mas, de qualquer forma, pode-se dizer que para Dewey, o indivíduo 

somente passa a ter um conceito significante quando considerado parte 

inerente da sociedade, por meio da educação e da comunicação com os 

demais. Enquanto ser isolado este não possui nenhum significado, se for 

considerado à parte, longe da participação de seus membros individuais, ou 

seja, será um membro da sociedade quando estiver interligado com as funções 

e ideologias da comunidade, distinguindo-se especialmente pela oposição à 

escola tradicional. A teoria de Dewey revela plenamente os ideais liberais, sem 

se contrapor aos valores burgueses, acabando por reforçar a adaptação do 

aluno à sociedade. 

Não podemos separar a educação da experiência, é como um processo 

de renovação contínuo na vida do ser humano. De acordo com Dewey, a vida 

é como um processo contínuo das atividades cotidianas. Assim, na visão 

república e comunitarista, a democracia é uma forma de vida, é cultura e seus 

valores devem perpassar o cotidiano das comunidades. A participação é um 

valor que define a vida boa. Ela torna-se um valor a ser promovido pelo Estado 

e, sobretudo, deve nortear educação pública.  

 A democracia é um modo de vida a ser construído, deve ser traçado um 

programa de educação estruturado em concepções e relações democráticas. A 

educação é tida como único meio viável para instauração da ordem 

democrática. “Somente pela educação poderíamos produzir o homem racional, 

o homem independente, o homem democrático” (TEIXEIRA, 2004, p. 42). 

Entendemos que a educação tem como papel formar o homem democrático. 

 Sabendo-se que a democracia não nasce espontaneamente numa 

sociedade, caberá à educação, segundo o educador, a construção do espírito 

democrático a partir de experiências intelectuais, de práticas coletivas e 

democráticas. 

 Teixeira ansiava mudar a educação para transformar a sociedade. Na 

atualidade as escolas preparam os alunos para a sociedade, visando o 

mercado de trabalho, formando seres humanos materialistas e futuramente 
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angustiados, deixando de lado a formação essencialmente humana, no sentido 

da valorização do capital.  

 Para Dewey, a educação aparece como meio mais privilegiado para 

organizar o país nas vias do progresso, para a democracia, entendida como a 

melhor forma de tomada de decisão coletiva. Assim, chega-se mesmo a falar 

da democracia em um sentido substantivo, não apenas como uma forma um 

arcabouço deliberativo comum, mas também como um modo de vida 

compartilhado, tomando a sociedade uma grande forma de cooperação entre 

indivíduos. Nesse sentido, o caminho viável, para Teixeira, seria por meio da 

instauração de uma educação democrática.  

 A democracia se forma como um processo de reflexão da sociedade 

sobre si mesma. A instauração da sociedade democrática não se dá por meio 

de teorias ou por reflexões sobre um novo sistema, mas deve ser pensada 

constantemente para que seja assegurada a liberdade de todos envolvidos e o 

igual tratamento perante o Estado e as leis. Nesse sentido, as políticas 

públicas, numa suposta democracia liberal tende a garantir a autonomia dos 

indivíduos tanto privada e econômica quanto política ou participativa. 

O comunitarismo, sobretudo aquele associado a uma posição republicano 

participativa também se inspira em Rousseau (FORST, 2010, p. 131). Contudo, é 

necessário destacar que para Taylor, um dos maiores expoentes do pensamento 

comunitário, a concepção de vontade geral de Rousseau não seria democrática, 

mas sim totalitária. Segundo ele, o reconhecimento das diferenças requer um 

horizonte de significados partilhados, ou seja, uma pré-compreensão, um pano de 

fundo dado por uma forma de vida. Requer também um consenso expresso sobre 

que tipo de vida boa se quer promover publicamente. Para Taylor, o desafio das 

democracias contemporâneas é o de acentuar a descentralização sem, contudo, 

perder de vista a identificação com a comunidade política da qual nos originamos.  

Contudo Taylor condena as sociedades com uma identidade fechada, 

totalitária. Sendo assim, ele afirma, que Rousseau, ao condicionar que todos teriam 

que depender da vontade geral, “para que não surjam formas bilatérias de 

dependência”, o contrato social de Rousseau tornou-se uma fórmula usada, desde 

os jacobinos, pelas tiranias homogeneizantes dos mais diversos níveis (TAYLOR, 

1994, p. 71). Hermet expressa com precisão o sentido da democracia comunitarista 

proposta por Taylor: 
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Reformulando o civismo desde a raiz, o multiculturalismo esforçou-se em 
satisfazer a necessidade de dignidade manifestada pelos negros 
americanos, depois pelas mulheres, pelo homossexuais, pelas minorias 
étnicas ou religiosas e, agora, pelas populações de origem extra-europeia 
imigradas na Europa. Com este fim pretende-se substituir a ficção 
unificadora, em que a única expressão tolerada da soberania popular é 
uma vontade geral deduzida estatisticamente das eleições, por uma outra 
soberania: a de uma “política do reconhecimento”, fracionada por princípio, 
baseando-se, pelo contrário, num elogio das diferenças e o respeito das 
vontades incompatíveis que recobrem no seio do Estado sem valores 
próprios, velando somente pelo desenvolvimento de uma coabitação 
enriquecedora entre múltiplas minorias (HERMET, 2001, p. 80). 
 
 

Forst (2010) chama a atenção para uma forma de republicanismo participativo 

que daria uma nova roupagem ao comunitarismo, rompendo com a sua concepção 

éticosubstancialista. O autor fala de uma “unidade por meio da participação”, de 

modo que o bem comum não é afirmação totalitária de valores partilhados por uma 

comunidade, mas é “produzido no discurso entre cidadãos livres e iguais” (FORST, 

2010, p. 131). Essa forma comunitarista e republicana de democracia que retomaria 

o ideário rousseauniano são articulada na obra de Benjamin Barber, denominada de 

Strong Democracy, ou seja, trata-se de uma democracia forte, tendo com base a 

ideia de que: 

 

Os conflitos são resolvidos, na ausência de um fundamento independente, 
como um processo participativo de autolegislação progressiva imediata e a 
criação de uma comunidade política capaz de transformar indivíduos 
privados dependentes em cidadãos livres e de transformar interesses 
privados em bens públicos (BARBER apud FORST, 2010, p. 139). 
 
 

Busca-se assim a participação como elemento fundamental da vida cidadã, 

de modo que se diz que, sem a participação na vida comum e na tomada de decisão 

que “forma seu habitat social, mulheres e homens não podem se tornar indivíduos” 

(FORST, 2010, p. 139). Defende-se que eu sou definido pela participação, pois a 

cidadania é um modo de viver. Ainda que não aceite os pressupostos liberais da 

leitura da concepção individualista do eu liberal como referência para se pensar a 

herança democrática de Rousseau, a concepção de democracia comunitarista tal 

como foi apresentada não se compromete com uma ruptura com o capitalismo como 

um processo necessário para a garantia da expressão genuína da vontade geral. 

Assim é que se pode falar de uma radicalização dos pressupostos democráticos 

rousseaunianos de modo a pensar uma concepção socialista de democracia. Trata-

se de um modelo que é importante para se compreender o debate em torno das 
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políticas públicas educacionais no Brasil, em especial quando estão em questão os 

períodos do Governo Lula.  

 

 

2.3 - A Democracia Socialista 

 

 

Os militantes socialistas empenhados em participar, promover e avaliar as 

políticas educacionais no Brasil fazem uma dura crítica, aos educadores que se 

vinculam à tradição estabelecida com Dewey e a forma como eles não dissociam 

comunitarismo, participação e a hegemonia do capitalismo. Trata-se de um risco de 

não ruptura com o capital, a que até a obra de Paulo Freire correria, por mais que 

este tenha combatido em seus textos a supremacia do mercado. Assim, a 

concepção de democracia freiriana, por mais que se propusesse com uma 

participação radical (LIMA, 2000, p.17), não seria radicalmente capaz de romper com 

a hegemonia capitalista.  

Em seu texto Democracia e Socialismo: Questões de Princípio, Coutinho 

afirma que, para a esquerda, durante muito tempo, a democracia foi concebida 

apenas como “uma etapa preliminar no caminho para o socialismo” (LIMA, 2000, p. 

17). Contudo isso mudou e, a partir da década de setenta, passou-se a entender que 

ela “seria um momento alienável não só da luta pelo socialismo, mas também de sua 

construção e organização” (LIMA, 2000, p. 18). O autor chama ainda a atenção para 

um fenômeno que teria ocorrido com boa parte da esquerda: ela teria deixado de 

falar em socialismo e passado a falar em democracia, como se de certo modo ela 

fosse sinônimo de sociedade justa, o que seria uma forma de retrocesso, sobretudo 

quando se propõe o abandono do socialismo enquanto meta estratégica de luta dos 

trabalhadores, resignando-se a propor à esquerda o objetivo de “melhorar” o 

capitalismo, de compatibilizar o reino do mercado com o reino da justiça social etc. 

“A democracia socialista, ainda que partilhe pontos de republicanismo comunitarista, 

rompe com estes quando interpreta os valores democráticos como incompatíveis 

com o capitalismo” (COUTINHO, 2000, p. 18). Para o autor, o PT teria passado por 

todas essas fases. Isso nos ajuda a compreender as tendências da democracia e da 

participação do “povo” nas políticas setoriais do Governo Lula. 
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Há uma diversidade de concepção de socialismo e de sua relação com 

democracia. Há concepções de democracia socialista que partiram de um debate e 

mesmo de um diálogo com o liberalismo. É caso de Weffort (1985), um dos 

inspiradores da democracia petista. Contudo há autores comunistas que, na 

atualidade, são ferrenhos críticos do Governo Lula e de sua adesão ao 

neoliberalismo e às formas antidemocráticas de centralismo burocrático7. Eles se 

definem, sobretudo, pela recusa do diálogo com o pensamento liberal e as formas 

como este interpreta ideologicamente os valores da modernidade. Não admitem isso 

nem em termos de ganhar espaço e avançar no que diz respeito a reformas e 

ganhos, dentro de um mesmo terreno democrático. A abordagem do pensamento 

liberal deve ser feita numa forma de “discurso crítico que permita a inteligibilidade da 

posição do antagônico e, assim, intervir para impedir sua continuidade” (DIAS, 2006, 

p. 95). A respeito do diálogo, escreve ainda Dias:  

 

Dialogar seria afirmar uma linguagem comum, uma meta-linguagem, a 
partir da qual os discursos são, em essência, intercambiáveis. Uma lógica 
da ação comunicativa. O problema do marxismo está em que se o 
marxismo procedesse assim, se negaria como compreensão e 
possibilidade de transformação social (DIAS, 2006, p. 94) 
 
 

 Os críticos do capitalismo se fundamentam na crítica de Marx ao estado 

burguês e a sua congênita ligação com a propriedade privada dos meios de 

produção, de tal modo que o que se chama de poder público não passa de uma 

forma de opressão da classe dominante sobre a classe dominada, dos capitalistas 

sobre os proletários. Sendo assim, o Estado não representa o interesse universal, 

mas os interesses particulares dos detentores do capital.  

O socialismo é uma doutrina que defende a organização social em bases 

coletivas, que propõem o bem comum, através das transformações sociais; é um 

sistema político que incorporou os meios de produção capitalistas em coletividades 

em função da organização da sociedade. Assim, o socialismo tornou-se, de certa 

forma, um instrumento do povo na luta pela construção de uma sociedade 

autogovernada pelos produtores, no caso os trabalhadores.  

                                                 
 
7 Segundo Dias (2006, p. 186), o conjunto das alianças oportunistas para aprovar as ‘reformas’ contra a 
população, prova concreta daquele falso messianismo, criou um monstruoso bloco de apoio parlamentar (o 
centrão petista), que tem a capacidade de capturar parcelas crescentes dos seus ‘opositores’ liberais e social-
democratas, não por eficácia política, mas porque Lula realiza o programa daqueles que o PT combatera 
anteriormente. E, qualitativamente, pelo grau de destruição do futuro não apenas desta, mas de muitas gerações.   
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Por democracia socialista entende-se um regime político em que o povo é 

participante na definição dos princípios do poder público, dados, sobretudo pela 

igualdade e a solidariedade, que teriam primazia sobre a liberdade, tais como a 

compreendem os liberais. A democracia socialista envolve as massas populares na 

luta em torno dos assuntos do Estado, no sentido de expressão da soberania 

popular. 

 A democracia socialista deve combinar, de certo modo, a democracia 

representativa e democracia direta como base da soberania popular em vista de 

afirmar os direitos iguais de todos, com a obrigação de fortalecer a propriedade 

coletiva que seria a base do bem-estar social.  Mas a relação entre socialismo e 

democracia sustentada por uma tese de que o advento da democracia traria a 

formação de uma sociedade igualitária, em que a corrupção, dada pela propriedade 

privada e o trabalho alienado não teria mais vez. Segundo Bobbio, as teses da 

democracia socialista seriam as coletividades dos meios de produção e a afirmação 

da participação política: 

 
Começar pelo alargamento da democracia significava contentar-se com um 
desenvolvimento gradual e incerto. Era, ao contrario, possível, desejável e 
lícito começar de imediato a transformação socialista da sociedade com um 
salto qualitativo revolucionários, renunciando, portanto, ao menos 
provisoriamente, ao método do século passado, ao contraste entre 
liberalismo e democracia, foi-se sobrepondo o contrates entre os 
defensores da liberal-democracia, de um lado, frequentemente aliados 
entre si contra o socialismo considerado como negador tanto do liberalismo 
quanto da democracia. E os socialistas democráticos e não-democráticos, 
de outro, divididos não tanto pela oposição ao liberalismo (comum a 
ambos) quanto pelo diverso juízo dado a respeito da validade sobre a 
validade do método democrático para a assim chamada fase de transição 
jamais cancelou por completo a inspiração democrática de fundo dos 
partidos socialistas, no que se refere ao avanço da democracia numa 
sociedade socialista, e a convicção de que uma sociedade socialista seria 
de longe mais democrática do que a liberal, nascida e crescida com o 
nascimento e o crescimento do capitalismo (BOBBIO, 1994, p. 82). 
 
 

 A democracia socialista afirma a participação do povo nas decisões 

econômicas do Estado. Trata-se de criar os espaços para o exercício da participação 

popular e a manifestação da soberania popular que seria a fonte da vontade geral.  

O objetivo do socialismo é o bem-estar da sociedade, em que o homem pudesse 

viver e trabalhar igualmente, com condições ao acesso à educação e à saúde 

primordial para o bem comum. Isso exige a criação de uma sociedade de homens 

livres e iguais, baseada na livre associação de produtores, ou seja, dos 

trabalhadores, o que só seria possível com o fim do capitalismo.  
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 O socialismo seria um momento de transição crucial em que a organização 

política baseada no Estado controlaria a propriedade com o objetivo de promover a 

distribuição de riquezas entre todos os membros da sociedade. Haveria uma 

progressiva identidade entre o que Bobbio chamou de democracia formal e a 

democracia substancial, sendo que a primeira diz respeito à forma de Governo e a 

segunda ao conteúdo dessa forma de Governo. Bobbio ressalta a teoria 

rousseauniana como base para esse debate: 

 
Estes dois significados podem ser encontrados em perfeita fusão na teoria 
rousseauniana da democracia, já que o ideal igualitário que a inspira se 
realiza na formação da vontade geral, e, portanto são ambos 
historicamente legítimos, não obstante a identidade do termo, um elemento 
conotativo comum. Tanto é verdade que pode ocorrer historicamente uma 
democracia formal que não consiga manter as principais promessas 
contidas num programa de democracia substancial e, vice-versa, uma 
democracia substancial que se sustente e se desenvolva através do 
exercício não democrático do poder. Desta ausência de um elemento 
conotativo comum temos a prova na esterilidade do debate sobre a maior 
ou menor democraticidade dos regimes que se inspiram uns no princípio do 
Governo do povo, outros no princípio do Governo para o povo (BOBBIO, 
1999, pp. 157-158). 

 
 

Held (1995), ao analisar os modelos de democracia, mostra que o marxista 

retoma uma tradição que vem dos gregos até Rousseau, acrescentando uma 

estratégia de luta contra o capital como fundamental no processo de participação 

popular como forma de combate a dominação. Ele destaca que para essa vertente 

democrática, o indivíduo livre e igual, na prática, não é encontrável tal como 

pressupõe a doutrina liberal (HELD, 1995, p, 255).  

Até que ponto o capitalismo permite formas genuínas de democracia, tanto na 

perspectiva formal quanto na perspectiva do conteúdo, é a questão que se coloca 

para Wood (2007), defensora de uma democracia socialista radical, o capitalismo é 

incompatível com a democracia. Ela afirma que, “se por democracia entendemos tal 

como o indica sua significação literal, o poder popular ou o Governo do povo”, então 

não existiria “um capitalismo governado pelo poder popular no qual o desejo das 

pessoas seja privilegiado aos dos imperativos do ganho e da acumulação e, no qual, 

os requisitos da maximização do benefício não ditem as condições mais básicas de 

vida” (idem, p. 5).  

Coutinho (1996), retomando a crítica da impossibilidade de se pensar um 

capitalismo democrático, propõe a democracia como valor universal buscando 
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baseá-la na tradição marxista, especialmente na concepção de hegemonia de 

Gramsci e na ontologia de Lukács.  

Coutinho (2008) mostra a importância de Rousseau para a democracia 

socialista. Logo é mostrado que assim como há uma correlação entre contrato e 

vontade geral em Rousseau, há em Gramsci “uma íntima articulação entre 

hegemonia e o que ele chama de ‘vontade coletiva nacional popular’”. A hegemonia 

se manifesta na criação da vontade coletiva (COUTINHO, 2008, p. 140). Nesse 

sentido, o autor italiano retomaria as ideias de Rousseau via Hegel, de modo a 

construir sua própria concepção de vontade geral a partir de uma síntese do 

pensamento dos dois filósofos mencionados.  

 

É como se, em Gramsci, a eticidade – aquilo que empresta conteúdo 
concreto a vontade geral ou coletiva, superando a abstratividade 
moralizante que é próprio da concepção de Rousseau – fosse ela também 
o resultado de um contrato, de uma livre negociação intersubjetiva, e não, 
como pensava Hegel, do movimento necessário e impessoal de um 
“espírito objetivo”, nem tampouco, como imaginam alguns marxistas 
vulgares, de férreas e fetichizadas “leis históricas” de base econômica. 
Desse modo, se Gramsci retém de Hegel a noção de eticidade (que nele 
ganha os nomes de hegemonia e de “ético-político”), retém ao mesmo 
tempo de Rousseau a concepção da política como contrato, como 
formação intersubjetiva de uma vontade geral (que nele ganha o nome de 
“vontade coletiva nacional-popular” (COUTINHO, 2008, p. 140).  
 
 

 Assim há uma defesa da democracia como expressão de um contrato, 

concebido como “ação intersubjetiva de homens conscientes e livres”, que “funda e 

se baseia numa vontade geral”, sendo que tanto para Gramsci quanto para 

Rousseau, segundo a abordagem de Coutinho, isso só seria possível fora dos 

marcos do capitalismo (COUTINHO, 2008, pp. 142-143). Segundo Coutinho, 

Gramsci teria invertido Rousseau, colocando-o sobre os pés, tal como Marx teria 

feito com Hegel. Coutinho critica a concepção de pluralismo dos liberais e propõe 

uma forma democrática de pluralismo que estaria plenamente coerente com o 

socialismo:  

 
Para o liberalismo, particularmente em suas versões mais recentes, 
democracia é sinônimo de pluralismo, ao passo que a presença da 
hegemonia indicaria uma situação de totalitarismo ou de despotismo. Os 
socialistas que consideram a democracia como valor universal não devem 
aceitar essa falsa justificativa, Como vimos, a democracia de massas, 
enquanto forma institucional de Governo mais adequada à socialização do 
poder no mundo moderno, reconhece o pluralismo, ou seja, a autonomia e a 
diversidade dos múltiplos sujeitos coletivos, além de propugnar a divisão do 
poder por meio da sua  descentralização; esse reconhecimento do pluralismo, 
contudo, não anula – antes impõe- a busca constante da unidade política, da 
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formação de um vontade geral ou coletiva, hegemônica, as ser construída 
pela via da negociação e do consenso (COUTINHO, 2000, p. 37). 
 
 

 A três concepções de democracia examinadas acima permitem mostram 

como Rousseau é (re)atualizado de diversas maneiras para se discutir e propor a 

democracia na atualidade. Trata-se de interpretações divergentes que já vem sendo 

feita há uma longa data, sobretudo como objetivo de associar o pensamento do 

genebrino ora a favor da tradição individualista liberal, ora no sentido de negar tal 

tradição, consistindo numa espécie de desvio dos princípios liberais que, de certo 

modo, tinham sido afirmados nas primeiras obras do próprio autor (FALABRETTI, 

2007, p. 47).  
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Capítulo 3  

 

DEMOCRACIA E EDUCAÇÃO NO GOVERNO LULA 

 

 

A grande força da democracia é confessar-se 
falível de imperfeição e impureza, o que não 
acontece com os sistemas totalitários, que se 
autopromovem em perfeitos e oniscientes para que 
sejam irresponsáveis e onipotentes. (ULYSSES 
GUIMARÃES)  
É necessário enfatizar as linhas mestras de 
discussão do papel do Estado na efetivação da 
Educação Integral em tempo integral13 tal qual 
tratadas nos marcos legais. Tais linhas são: as 
responsabilidades do Estado, como instância maior 
de exercício do poder público na condução das 
políticas educacionais; o direito de todos os 
cidadãos à educação de qualidade; e o espaço 
privilegiado em que se concretizam as propostas 
educativas. Uma sociedade democrática e 
republicana não se consolida sem a prerrogativa 
da efetiva educação dos cidadãos, que perpassa 
os processos escolares, seguindo para além deles 
(BRASIL, PDE, p. 42). 
 
 

Para se compreender a democracia nas políticas publicas educacionais 

do Governo Lula, é necessário antes situar a questão dentro de marcos 

histórico e conceitual. Trata-se de discutir o tipo de Estado que se têm no 

Brasil na atualidade, a forma como as políticas públicas são produzidas e os 

marcos históricos da redemocratização brasileira. Assim é que se pode 

compreender a estratégia do Governo Lula para promover as conferências 

públicas, seu alcance em termos de escuta da vontade popular e sua forma de 

pressionar o congresso nacional para aprovar as mudanças que o Executivo 

propõe. Essas mudanças se dão em termos de concepção e implementação de 

políticas públicas tanto para efetivar o que a Constituição federal exige, como 

também para mudar a própria lei maior do país. Nesse sentido o Governo 

federal não apenas atua segundo uma agenda típica do poder Executivo como 

também possui uma agenda de reformas constitucionais que lhe dá um poder 

de natureza constituinte ainda que de forma escamoteada (COUTO e 

ARANTES, 2003). Assim é importante estar atento às emendas constitucionais 

propostas pelo executivo, pois elas dizem respeito aos rumos que se tenta dar 
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ao país. Na era FHC, por exemplo, houve uma nítida tentativa de tornar a 

constituição mais liberal (COUTO e ARANTES, 2003). É dentro desse 

panorama que se pode compreender a luta hegemônica em torno das reformas 

e das políticas educacionais no Brasil.  

No Brasil, os neoliberais propõem que a privatização da educação seria 

uma forma de democratizá-la, pois com isso ela seria um serviço submetido à 

livre concorrência, à livre escolha das famílias e não estaria sujeita a 

monopólios do Estado, que, para eles, seria a pior forma de totalitarismo, pois 

suprimiria o pluralismo na formação humana. Caberia ao governo, na 

concepção mercadológica, oferecer vales educação para os pobres como 

forma de garantir o acesso universal à educação básica ofertada pelos 

empresários do ensino. Nesse caso, a concorrência garantiria a qualidade da 

educação como acontece com qualquer outro produto oferecido pelo 

supostamente livre mercado.   

No âmbito educacional brasileiro, tem se destacado também a 

concepção democrática remodelada por Anísio Teixeira, discípulo de Dewey, 

um dos principais formuladores da visão pragmatista da democracia 

“comunitarista” norte-americana. Para a concepção de democracia defendida 

por Anísio Teixeira, a educação é um direito e deve ser ofertada pelo poder 

público e controlado pela participação da comunidade. Segundo Teixeira, 

somente pela educação poderíamos produzir o homem racional, o homem 

independente, o homem democrático (TEIXEIRA, 2004, p. 42). Para ele, a 

educação precisa ser de tempo integral, o que o tornou uma referência sobre 

este tema, sobretudo devido às experiências que ele próprio conduziu. Esse 

autor brasileiro foi um intelectual com dedicação aos estudos sobre a relação 

entre democracia e o direito à educação no Brasil. Ele defende que a 

educação não é um privilégio, nem muito menos uma mercadoria.   

Contudo há outras bases teóricas construídas no Brasil para se pensar 

a relação entre democracia e educação. Destaca-se também a tradição 

freiriana, retomada pela escola cidadã, com base numa concepção 

comunitarista da educação, que tem em Gadotti um dos seus maiores 

divulgadores na atualidade (GADOTTI, 1993). Da mesma forma podemos falar 

da tradição democrática com base marxista, que também tem construído uma 

proposta de políticas educacionais no Brasil. Nesta última vertente destaca-se 
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a retomada do ideário gramsciano pela teoria histórico-crítica de Saviani 

(1995). Saviani é uma referência para se discutir o sistema nacional de 

educação no Brasil. “A este respeito ele afirma que Não se pode, também, 

enfraquecer o caráter público do Sistema Nacional de Educação a pretexto de que a 

educação é uma tarefa não apenas do Governo, mas de toda a sociedade” 

(SAVIANI, 2010, p. 385). Para ele, a educação  “não é uma tarefa de governo, mas 

de Estado” Idem). Cabe ao governo executar o que o Estado põe como uma espécie 

de vontade geral.  

Saviani destaca a importância da relação democrática entre sociedade 

civil e sociedade política na elaboração de um sistema nacional de educação. 

A citação acima expressa uma concepção de democracia condizente com os 

fundamentos da pedagogia histórico-crítica ligada ao nome de Saviani.   

Entender a democratização da educação, hoje, exige estudar a história 

do povo brasileiro, de suas instituições e lutas políticas. Podemos destacar, 

por exemplo, que, em 1985, caiu a última barreira clássica para a participação 

política – a do requisito literário – e os analfabetos foram integrados ao 

mercado de votos, ainda que assimetricamente. Desde então os analfabetos, 

no Brasil, podem votar, embora não possam ser candidatos (SANTOS, 2007, 

p. 23).   

Podemos, antes, tomar a Constituição de 1988 como o marco de um 

consenso nacional. De acordo com ela, a gestão democrática nas instituições 

públicas é um princípio, o que vale também para a administração da escola 

pública (ADRIÃO e CAMARGO, 2001). Da mesma forma, a lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9.394/96 ressalta esse princípio do ponto de 

vista político (PARO, 2001). É também reconhecido pela Constituição a 

organização federativa e a exigência da cooperação entre Estados, Municípios 

e a União na garantia do direito à educação básica (CURY, 2006).  

Prevalece na polêmica sobre a gestão democrática a seguinte questão: 

em que sentido a escola deve ser um espaço para promover não apenas a 

igualdade de oportunidade defendida pelos liberais, mas também a igualdade 

de condição social, que tem sido a bandeira da democracia socialista? 

Contudo, há um acordo em torno da necessidade de uma política direcionada 

para garantir a educação de qualidade para todos articulada com um projeto 

pedagógico participativo, com uma visão ampla de educação e de sociedade, 
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voltada para fortalecer os laços da democracia, por meio da participação e da 

autonomia da gestão. Isso estaria na base da promoção da igualdade 

educacional em termos de acesso, permanência e qualidade de ensino como 

direito para todos. Isso tudo não pode ocorrer de fato sem uma radicalização 

da democracia. 

Nesse sentido é que a CONAE torna-se um marco para a 

democratização das políticas educacionais no Brasil. Antes de discuti-la, 

aborda-se, a segui a concepção de Estado e das políticas públicas no Brasil, 

no sentido de demarcar histórica e conceitualmente o Governo Lula e suas 

políticas educacionais.  

 

3.1 – Política educacional e democracia no Brasil  

 

 

Segundo Boneti (2006), as políticas públicas democráticas correspondem às 

decisões dos governos com e em conjunto com a sociedade. Criada pelo Estado 

com objetivos, normas e diretrizes bem definidas para todos os cidadãos, “toda 

política pública é originada de uma ideia e esta de um princípio, de uma 

pressuposição ou de uma vontade” (BONETI, 2006, p. 9). Uma política pública passa 

por várias etapas, desde a sua elaboração até a sua prática envolvendo vários 

segmentos da sociedade.  As políticas públicas democráticas envolvem pessoas de 

segmentos diferentes da sociedade, intelectuais, administradores e muitos outros 

que entram em um determinado momento nas políticas públicas. “As políticas 

públicas, ao longo de seus percursos, são contaminadas por interesses, inocências 

e sabedoria” (BONETI, 2006, p. 72).  

Gisi (2003, p. 92) afirma que “Por políticas públicas entende-se um conjunto 

de medidas que conformam um determinado programa de ação governamental que 

busca responder a demandas de grupos de interesse”. Para Boneti, políticas 

públicas constituem-se de um grupo de ações coletivas entre “governo e sociedade 

civil” que, reunidos, organizam e implantam uma série de ações que visam garantir 

“certos” direitos sociais aos cidadãos, em outras palavras, serviços públicos de 

atendimento à população. Uma política pública é uma ação originária do Estado em 

favor de sua população.  
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Boneti ainda diferencia política pública de política de governo. Em geral, as 

políticas públicas são classificas pelos dicionários de Sociologia como “distributivas; 

redistributivas e regulatórias”. Não podemos nos esquecer de que dentro desse 

contexto apresentam-se os atores políticos, que são constituídos pelas partes 

envolvidas nos conflitos, ou seja, eles são os representantes das diversas classes 

sociais e do governo. Os atores políticos atuam em conjunto visando seus objetivos. 

Tais atores são os  políticos eleitos, os burocratas, os tecnocratas, de um lado, e, de 

outro, os atores privados constituídos por empresários, os trabalhadores etc. 

 Boneti (2006) ressalta ainda que as políticas públicas resultem das relações 

de poder, constituídas por grupos políticos, classes sociais e outras organizações da 

sociedade civil. Mas as políticas públicas podem ser concebidas e geridas 

democraticamente ou não. Quando democráticas, elas visam ampliar a vida cidadã 

de um povo, no sentido de garantir cada vez maior participação, justiça distributiva e 

reconhecimento (FRASER, 2003). Quando não são democráticas, elas atuam como 

ideologia, conformismo social, paternalismo, populismo e estratégias de perpetuação 

de desigualdades sociais. Mas isso depende também da forma como o Estado se 

organiza.  

Segundo Cury (2006), o tratamento das políticas educacionais no Brasil tem 

se dado predominantemente na esfera federal, esquecendo-se da importância dos 

municípios estados e do Distrito Federal (CURY, 2006, p. 113). Contudo, depois da 

Constituição Federal de 1988, muito se mudou no Brasil, em termos de 

reconfiguração da federação brasileira. Para compreendermos a democracia no 

Governo Lula, é necessário apontar as características do Estado Brasileiro, pois é no 

interior do emaranhado institucional, jurídico e político nacional que se pode 

compreender os limites e as possibilidades da democracia no país.  

O Estado é expressão da unidade de uma nação, exige lealdade dos 

participantes e expressa uma autonomia coletiva. O Estado pode proporcionar bem-

estar, segurança e proteção para a população. Num estado totalitário, todos são 

tomados como servidores devotados do Estado com espírito de lealdade, com 

objetivos de organização e personalidade corporativa. Contudo há outras 

compreensões do Estado que buscam ressaltar que este deve ser aberto, deve 

promover a diversidade. O Estado multiculturalistas liberal evita interferir não só na 

economia como na vida privada das pessoas, no sentido de garantir a pluralidade 
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dos valores e a liberdade de autorrealização dos cidadãos dentro dos marcos e 

limites do capitalismo. 

A Constituição de 1988 expressa que o Brasil é um Estado democrático, 

alicerçado em princípios éticos, sociais e fraternos, voltado para o bem-estar do seu 

povo: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito” (CONSTITUIÇÃO, 1988). O Estado brasileiro é composto de um sistema de 

governo presidencialista, constituído pelos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, conforme o modelo moderno de Estado de Direito.  

 

Em todos os países democráticos, sejam eles monarquias ou repúblicas, 
com governos parlamentaristas ou presidencialistas, a separação entre o 
poder judiciário e os outros dois é nítida e inquestionável. Já o grau de 
autonomia entre os poderes Executivos e Legislativos. Entretanto, é 
importante adiantar que, apesar das diferenças entre os três tipos de 
regimes, em todos eles prevalece o princípio democrático da relativa 
autonomia entre os poderes Executivos e legislativos (FIGUEIREDO, 1993, 
pp. 21-22). 
 
 

No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo 

são exercidas por uma mesma pessoa, sendo que o presidente a ser eleito 

diretamente pelo povo em regimes democráticos. (FIGUEIREDO, 1993, p. 19).  

 O Brasil é organizado de forma federativa. É uma república federativa 

presidencialista, sendo composto por 26 estados e um distrito federal. A divisão 

territorial é correlata de autonomia política e administrativa. Ressalta-se que em 

países organizados de forma federativa, o sistema de governo adotado para o país 

como um todo é também adotado nas unidades da federação ou entes federados. 

(FIGUEIREDO, 1993, p. 25). Segundo Cury,  

 

A constituição faz uma escolha por um regime normativo e político plural e 
descentralizado, no qual se cruzam novos mecanismos de participação social 
com um modelo institucional cooperativo que amplia o número de sujeitos 
políticos capazes de tomar decisões. (CURY, 2006, p. 121). 
 
 

Daí a necessidade de um entendimento mútuo entre os entes federativos, 

pois, segundo Cury, a participação “supõe a abertura de novas arenas públicas de 

deliberação e mesmo de decisão”. Assim se fala que no Brasil temos um “sistema 

federativo por colaboração”. Costa (2010) destaca as seguintes características ou 

elementos básicos do federalismo: 
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1) o princípio contratual ou associativo: segundo o qual todo o poder 
legítimo só pode ser resultado de pactos, convenções, associações ou 
contratos entre indivíduos ou comunidades (políticas) autônomas. 
Obviamente, essas comunidades (e indivíduos) são livres para se associar 
de forma mais ou menos permanente, em função de objetivos de maior ou 
menor alcance e complexidade; 
2) o princípio do pluralismo político: segundo o qual a existência de duas ou 
mais comunidades políticas autônomas (mas não soberanas) dentro de um 
mesmo estado constitui uma maior garantia para a liberdade e, portanto, 
para a busca da igualdade principalmente em sociedades de grandes 
dimensões territoriais e populacionais, marcadas por heterogeneidade 
cultural e social e consideráveis desigualdades econômicas, característica 
predominante nos Estados contemporâneos; 
3) o princípio da subsidiariedade: segundo o qual a responsabilidade pelas 
decisões e ações coletivas dentro de uma comunidade política pertence a 
todos os que serão (potencialmente) afetados por elas, tanto positiva como 
negativamente. Assim, todas as comunidades territoriais – um bairro, um 
município, uma região ou um estado – e setores da sociedade civil terão 
prioridade na definição da legislação e/ou na implementação de políticas 
públicas que afetem exclusivamente essas comunidades, respeitados os 
limites de sua capacidade fiscal e administrativa. Nos casos de dificuldade 
de financiamento e/ou execução dessas políticas, os demais entes 
federativos, principalmente estados e União, deverão colaborar para que 
essas comunidades alcancem as condições necessárias e suficientes para 
realizar esses objetivos; 
4) o princípio de equidade federativa: segundo o qual todos os membros 
federados têm direito, na medida em que cumpram seus deveres, a todo 
auxílio necessário para garantir padrões mínimos de existência às suas 
comunidades e aos indivíduos que nelas habitam. (COSTA, 2010, pp. 371-
372) 
 
 

 Segundo Souza (2001), o federalismo constitui-se numa espécie de nova 

“onda de democratização”. A autora destaca que isso se deu, sobretudo, com a 

abertura do Estado para a participação popular, juntamente com a acentuação da 

descentralização tributária para os Estados e Municípios, o que possibilitou, 

respectivamente, a busca do consenso e a incorporação das demandas das 

minorias, bem como a remodelação do federalismo, de forma a equilibrar a divisão 

do poder político e tributário entre os entes federados (SOUZA, 2001, p. 1). 

Esse desenho do Estado federalista é fundamental para compreendermos 

como os governos de plantão atuam de forma mais autoritária ou mais democrática, 

ou seja, compreendemos a forma como articula as diferentes esferas de deliberação 

e também como abrem canal para a participação popular.  

O Estado, além ser uma formação física, territorial, é também uma formação 

social, onde o povo se constitui enquanto tal e pode ou não expressar a sua 

vontade. É perante isso que se deve pensar a democracia, sobretudo a forma como 
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ela tem se “evoluído” no Brasil. Santos (2007) buscou compreender a democracia no 

Brasil a partir do paradoxo de Rousseau.  

Santos (2007) mostra que, embora a vontade geral nem sempre esteja certa, 

ela expressa o que se compreende por bem público. O povo não está imune a 

enganos mesmo em relação ao próprio objeto da vontade geral, em circunstância 

específica. “Não se corrompe o povo jamais, mas com frequência ele é enganado, e 

é somente então que parece desejar o mal”. A vontade geral nunca se engana, mas 

a população pode equivocar-se no reconhecimento do que seria a vontade geral 

(SANTOS, 2007, p. 72). 

 Para Santos, é inválida a premissa de que cabe à democracia diluir as 

desigualdades econômicas. Ele defende que as instituições democráticas estão 

comprometidas apenas com a redução das hierarquias político-jurídicas e com as 

diferenças de oportunidades a elas associadas. Contudo, ele não deixa de 

considerar que o resultado da disputa democrática depende de outras interferências, 

entre elas as econômicas. (SANTOS, 2007, p. 14). 

Santos mostra também que a democracia esteve tolhida no passado por um 

conjunto de obstáculos, como os de renda, de gênero, de educação, de idade e de 

etnia. Ele lembra que mesmo nas monarquias parlamentares e nas repúblicas 

representativas da Europa tais empecilhos demoraram a ser eliminados. No Brasil, 

esse percurso de um sistema representativo, estruturalmente oligárquico, até a 

forma de democracia contemporânea demorou também um longo tempo (SANTOS, 

2007, p. 15). O autor lembra que o Decreto nº 6, de 19 de dezembro de 1889, dizia o 

seguinte: “Art. 1º - Consideram-se eleitores, para as câmaras gerais, provinciais e 

municipais, todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos seus direitos civis e políticos 

que souberem ler e escrever”. Com isso se tinha a consagração republicana da 

barreira educacional (SANTOS, 2007, p. 16). 

Contudo, a Constituição de 1891 estabeleceu que fossem eleitores “os 

cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei” (Art. 70 da 

Constituição de 1891). Mas permaneceu vedado o direito de voto (parágrafo primeiro 

do artigo) aos mendigos, o que aponta para “um resquício de exigência econômica 

excluindo cidadãos”, aos analfabetos, aos praças e aos religiosos sujeitos ao voto de 

obediência. Santos lembra também que o voto era voluntário e que em nenhum 

artigo se afirma expressamente que às mulheres estava proibida a manifestação do 

votar. No entendimento de João Barbalho, se não havia sido aprovada nenhuma 
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emenda “concedendo expressamente aquele direito às mulheres, o específico 

silêncio ao capítulo das exclusões do registro de eleitores não autorizava a 

interpretação de que, por isso, as mulheres não estariam excluídas” (SANTOS, 

2007, p. 17). 

Santos mostra também que no Brasil compreendeu-se, em certos momentos, 

que o “problema político de uma nação não está essencialmente em suas leis, mas 

nos que as executam”, de modo que as soluções não se referem tanto à revisão dos 

diplomas legais, mas aos “métodos radicais de remoção dos governantes, revolução 

ou golpe de Estado” (SANTOS, 2007, p. 19). 

Em relação à Constituição de 1934, Santos afirma que as mulheres votaram 

pela primeira vez em eleições nacionais. Essa lei maior também conferiu legalidade 

constitucional à prática de regulamentar as profissões e, por esse meio, transferiu ao 

Estado enorme poder sobre a ação legal dos sindicatos, resultando daí o conceito 

de cidadania regulada. Segundo o autor, desde a Revolução de 1930 até hoje, o 

conceito de cidadania regulada é central para se entender “como funciona um dos 

principais portões de entrada na vida política e associativa”. Segundo ele, seria o 

“conceito de cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de valores 

políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional e que, ademais, tal 

sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal” (SANTOS, 2007, p. 

22). 

Contra as restrições democráticas, Santos defende que em uma democracia 

não há censo para a participação política: ela deve ser livre e assegurada. Afirma 

que “mais do que um direito, é um dever, no Brasil, manifestar com veemência o 

desejo de que não existam Constituições diferentes para diferentes classes de 

brasileiros.” Daí que, para ele, “universalizar a democratização constitucional é a 

demanda prioritária dos atuais democratas, uma vez chegados ao estágio da 

universalização eleitoral” (SANTOS, 2007, p. 25). 

No Brasil as ideias democráticas custam a ganhar vida e expressão 

institucional. O que se chama de democracia brasileira, representativa, laica e 

republicana, se fez recentemente. Primeiramente, com a Constituição de 1891, 

quando, pela primeira vez, foi instituído o voto para deputados à assembléia. A 

longa marcha da democracia brasileira é marcada por intervalos de quedas e 

renascimentos (SANTOS, 2007, p. 13). Um dos últimos avanços ocorreu após a 
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ditadura militar em 1985, sobretudo quando os analfabetos, no Brasil, passaram 

a poder votar, embora não pudessem ser votados (SANTOS, 2007, p. 23). 

 A ideia de que todos são iguais perante a lei está sendo concretizada em 

relação às eleições brasileiras. Os menores de 18 anos têm agora a 

possibilidade de votar. Segundo Santos, “em uma democracia não há censo 

para a participação política: ela deve ser livre e assegurada. Mais do que um 

direito e um dever no Brasil” (2007, p. 25). 

A democracia brasileira, depois da Constituição de 1988, garante o direito 

à comunidade na participação na ordem política. A democracia é o único meio 

de exercício político legítimo quando se fala num governo segundo a vontade 

popular. Contudo, nem sempre o que se chama de democracia coincide com o 

querer do povo, sobretudo quando a unidade entre eles parece ser impossível 

de ser formulada. No Brasil, destacamos a presença de vários partidos políticos, 

que concorrem pelo voto popular.  

Na história brasileira, percebem-se nitidamente os períodos da marcha 

democrática, mas não podemos nos esquecer dos períodos de regimes 

semidemocráticos no Brasil. Santos faz o seguinte balanço da democracia 

brasileira: uma alternância de experiência de regimes semidemocráticos 

(1945-1964), autoritário (1964-1985) e outra vez democrático (1986 – tempo 

presente) (SANTOS, 2007, p. 28).  

O último presidente que assumiu de forma nitidamente autoritária foi o 

General João Baptista Figueiredo. Durante o seu governo destacaram-se as 

manifestações populares, principalmente dos operários, os metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo em São Paulo. A campanha pela redemocratização 

do país produziu resultados. O povo teve a participação mais uma vez através 

do voto. Outra consequência foi a interação entre grupos sociais, mudanças 

nos hábitos sociais, pois enfrentavam novas situações produzidas por variadas 

relações que são pontos fundamentais que caracterizam a sociedade 

constituída democraticamente. Contudo a luta pela participação ainda continua 

sendo a principal bandeira da democracia brasileira, o que apenas 

precariamente tem sido ampliada com a municipalização e descentralização da 

gestão pública promovida pela Constituição de 1988, sobretudo da educação.  

 A descentralização da gestão da educação, a partir da Constituição de 1988, 

configura uma nova tendência em que o Estado não atue diretamente nas escolas 
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como regulador: “O papel desempenhado pela escola atualmente, instituição sobre a 

qual recai toda a responsabilidade pela implementação das políticas da área” 

(MARTINS, 2002, p. 97). A descentralização vem ao encontro da autonomia escolar 

que pode ser vinculada a ideia de participação, entendida como liberdade ou 

autonomia. 

 

A discussão sobre o desenvolvimento e o exercício da autonomia no 
âmbito da política implica um debate sobre a própria construção da noção 
de democracia desde Rousseau, para quem o princípio inspirador do 
pensamento democrático sempre foi a liberdade entendida como 
autonomia, isto é, como a capacidade de uma sociedade de dar leis a si 
própria, promovendo a perfeita identificação entre quem dá e quem recebe 
uma regra de conduta, eliminando, dessa forma, a tradicional distinção 
entre governados e governantes sobre a qual fundou-se todo o 
pensamento político moderno (MARTINS, 2002, p. 12). 
 
 

 Autonomia é uma maneira de orientar os diversos grupos sociais, conforme 

suas leis e necessidades. A autonomia escolar está sempre em construção e criando 

sua própria identidade, dentro de um projeto político pedagógico que corresponda 

com a realidade escolar. Aquino (1999) observa que a educação tem um duplo 

objetivo, de um lado garantir a conquista da autonomia e a liberdade, de outro 

ensinar que essa autonomia e liberdade não se subtraem do meio social. 

Conforme Martins (2002), no Brasil a concentração do poder ocorre nas 

esferas estadual e municipal, “na medida em que nenhuma delas a escola e/ou a 

comunidade próxima gozaram de autonomia financeira, administrativa e pedagógica: 

os recursos financeiros, os didáticos pedagógicos e o poder de decisão sempre 

estiverem concentrados nas secretarias e/ou municipais de Educação”. (MARTINS, 

2002, p. 126).  

 

 

3.2 – Estado e políticas educacionais no Governo Lu la  

 

 

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil em 2003, iniciando 

um Governo com pretensões diferentes assumidas até o presente momento, um 

Governo com base popular. Lula foi eleito pelo povo com características de 

esquerda democrática. Ele teria sido eleito presidente porque o povo não tinha mais 
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esperanças nos velhos caciques que governaram o país por muito tempo. Essa é 

uma interpretação muito divulgada: 

 
A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem muito mistério. O 
povo investiu na esperança de mudar por causa da deteriorização do 
emprego e da renda e da subalternidade a que foram relegadas às políticas 
sócias no governo anterior. Por outro lado, ao eleger candidato de 
esquerda no Brasil, inaugurando o século XXI, o eleitorado produziu fato 
que exige maturidade na condução compartilhada do processo político. Ao 
mesmo tempo, são testadas instituições econômicas e sociais quanto à 
capacidade de absorverem mudanças é desafio para a sociedade brasileira 
como um todo (CAVALCANTI, 2003, p. 14). 
 
 

 Não resta dúvida de que o presidente do Brasil eleito em 2003 veio das bases 

da população. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Pernambuco, vindo morar na 

grande São Paulo. De família pobre, passou dificuldades na vida. Lua trabalhou na 

área de metalurgia, setor que o consagrou como líder sindical na região de São 

Bernardo do Campo. Em 1980, participou da criação do Partido dos Trabalhadores 

com alguns intelectuais e lideres sindical, o PT, com características de oposição ao 

Governo Participou das Diretas Já e em 1986 foi eleito Deputado Federal. O Partido 

dos Trabalhadores lançou Lula à presidência em 1989, quando foi derrotado por 

Fernando Collor de Melo. 

 Lula foi derrotado também nas eleições à presidência da República em 1994, 

sendo eleito o candidato sociólogo Fernando Henrique Cardoso (FHC), pelo Partido 

Social Democrata Brasileiro (PSDB). FHC foi reeleito em 1998. Mas, após três 

tentativas, Lula foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto. Cavalcante retrata, 

com precisão, o significado político da vitória de Lula. Segundo o autor, quando às 

quinze horas do dia 1º de janeiro de 2003, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da 

Silva foi empossado na Presidência da República, iniciava-se governo com novas 

características no País. Cavalcante exalta entusiasmado esse momento da 

democracia nacional:  

 
Por quê? Porque se trata do primeiro governo de base popular, eleito e 
empossado no Brasil. Popular mas não populista. Eleito com programa e 
discurso de esquerda democrática, o presidente parece evitar o caminho 
do populismo que termina quase sempre pondo em xeque as instituições. 
Está buscando fazer o politicamente apropriado: governo de cunho popular 
respeitando os mecanismos republicanos da democracia formal. Em 
segundo lugar, porque tenta concretizar o ideário do social-democracia 
européia, no qual o papel do Estado, como mediador social, visa retificar 
distorções e desigualdade que afetam a população. Se vai conseguir, na 
escassez de recursos que dificulta a ação de governo, é dúvida de todos. 
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Essa opção foi confirmada na principal prioridade anunciada pelo 
presidente empossado: o combate à fome (CAVALCANTI, 2003, p. 17). 
 
 

 Para o povo, a eleição de Lula garantiu um sonho de mandato popular: 

colocar um membro do povo na instância superior do país, o cargo de maior 

credibilidade no governo e ter um sindicalista no governo do país. A expectativa da 

nação brasileira de uma sociedade menos injusta estava depositada nas mãos de 

um homem vindo da base popular, que representava a esperança de mudanças e 

transformações na sociedade brasileira, principalmente alterações que melhorassem 

a situação das camadas mais baixas da população. Segundo Cavalcanti (2003), o 

Governo Lula começou seu mandato com um governo de composição de centro-

esquerda e social-democrata. Lula passou a integrar o lugar que anteriormente era 

terreno da esquerda para combater o governo, mostrando que, no Brasil, o centro 

político tornava-se móvel, o que já significaria um avanço em termos de 

democratização nacional.  

Há uma defesa de que ao se procurar reorganizar o sistema educacional 

brasileiro, nos dois mandatos do Governo Lula, implementaram medidas que 

beneficiaram a “classe menos favorecida” da sociedade. Contudo, há quem veja em 

tais políticas mera continuidade das tendências do governo anterior. Para Martins, 

muitas vezes tal política foi mera reformulação ou incorporação de tendências da 

gestão anterior, ou seja, da era FHC. Dessa forma a autora considera: 

 
A partir de 1995, a política educacional brasileira radicalizou o processo de 
descentralização, implementando medidas, como a redefinição do fluxo do 
financiamento (Fundef), o reforço financeiro das escolas (dinheiro na 
escola) a descentralização da merenda escolar e da capacitação docente, 
otimizando via educação à distância. A estruturação e implementação de 
amplo sistema de avaliação externa sobre a rede de escolas consagrou um 
modelo de controle sobre as ações descentralizadoras (MARTINS, 2002, 
p.126). 
 
 

 Oliveira (2009) destaca que na era Lula buscou-se corrigir distorções 

ocorridas anteriormente com a instituição do FUNDEB, como fundo de 

financiamento, que veio para corrigir falhas do FUNDEF. “Além disso, a firme defesa 

do MEC em relação à regulamentação do piso nacional salarial dos professores de 

educação básica” (OLIVEIRA, 2009, p. 208). Os recursos financeiros repassados 

para a escola geram uma flexibilidade administrativa garantindo um processo de 

autonomia na escola. 
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 Um dos grandes desafios da era Lula foi fazer com que as camadas 

populares da sociedade se organizassem e assumissem uma atitude criativa e 

vissem no Estado um órgão a serviço das maiorias (GUIMARÃES, 2010). Segundo 

Guimarães, as camadas sociais disputariam democraticamente suas escolhas. Os 

movimentos sociais souberam articular-se e assumiram uma nova postura sem a 

qual não haveria organização para as reformas sociais do primeiro e segundo 

mandato do Governo Lula.  

 Ainda de acordo com Guimarães (2010), os movimentos sociais obtiveram 

seu espaço de autonomia e democracia participativa. Lutam para que uma parte da 

parcela da sociedade em conjunto seja beneficiada com a política social no período 

do Governo Lula. Negri e Cocco (2005) destacam que para obter avanços 

significativos no campo social, deve haver mais participação democrática. Os 

autores consideram mais democrático por ser o representante dos movimentos 

sociais e por se comunicar com muitos. 

 As questões sociais implantadas no período Lula foram capazes de 

ultrapassar e chegar às multidões dos que não tinham nada. Negri e Cocco apontam 

ainda que Lula conseguiu inovar democraticamente sua política social de combate à 

fome e à miséria. Para continuar com sua política, Lula foi mais intenso em relação à 

cidadania, ampliando o horizonte democrático de benefícios, com a intencionalidade 

do crescimento sustentável da economia. Para esses autores a política social neste 

período do Governo Lula, foi uma maneira de evitar o distanciamento entre as 

classes sociais.  

 Segundo Oliveira (2009), o Governo Lula fez um país menos desigual. “A 

pesquisa mostra que a taxa de miséria em 2004 caiu de 8% se comparada a 2003” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 203). O Governo investiu em programas sociais, principalmente 

visando às classes menos favorecidas, aquelas que se encontram abaixo da linha 

da pobreza. Um dos programas bem vistos pela população é a Bolsa Família8, com 

                                                 
 
8  A Bolsa Família foi criada pelo decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004. Regulamenta a Lei no 10.836, de 
9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras providências.  
Art. 2o Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas, a coordenação, a gestão e a operacionalização do Programa Bolsa Família, que compreende a 
prática dos atos necessários à concessão e ao pagamento de benefícios, a gestão do Cadastramento Único do 
Governo Federal, a supervisão do cumprimento das condicionalidades e da oferta dos programas 
complementares, em articulação com os Ministérios setoriais e demais entes federados, e o acompanhamento e a 
fiscalização de sua execução. 
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a finalidade de assistência a família de baixa renda ou famílias que estão na linha da 

pobreza. Os programas sociais têm a finalidade de repassar o dinheiro público 

diretamente à população carente, possibilitando uma vida menos indigna. Lula 

retoma e avança uma tendência que já tinha sido estabelecida no governo anterior. 

Oliveira questiona até que ponto é benefício para a população assistida ser atendida 

por esse tipo de programa: “resta saber até que ponto pode-se afirmar que a 

melhoria observada na situação dos mais pobres tem significado a redução das 

desigualdades sociais” (OLIVEIRA, 2003, p. 203). De qualquer modo, a educação 

teve papel importante na divulgação e implantação dos programas sociais dos 

governos de Lula, como é ressaltado por Oliveira:  

 
A educação tem sido apontada como um importante setor de distribuição 
de tais políticas: da Bolsa-Família aos programas dirigidos a juventude, tais 
como o Projovem e o primeiro emprego, o setor da educação tem exercido 
papel crucial na implementação de programas sociais dirigidas aos mais 
pobres. Por meio de acordos firmados entre governo federal, estaduais e 
municipais, tais programas têm sua execução descentralizada e repassada 
ao nível local. Observa-se, assim que como política social a educação tem 
cumprido relevante tarefa na distribuição de renda aos mais pobres que se 
encontram na condição de assistidos, exercendo muitas vezes importantes 
papéis na seleção de públicos atingidos. Esses programas chegam à 
escola pública como mais uma tarefa a ser desempenhada em meio ao 
conjunto de exigências apresentado aos docentes (OLIVEIRA, 2003, pp. 
203-204). 

 

Sader (2009) destaca que no Governo Lula promoveu uma política externa 

independente, pois com ele a Alca ficou inviabilizada. Destaca ainda que este 

Governo buscou maior integração regional, aliando-se a governos não aliados dos 

Estados Unidos, como Chaves, Correia e Morales e mesmo o Governo cubano 

(SADER, 2009, p. 89). Contudo essa visão não é uma unanimidade. Em relação à 

educação não se observou uma ruptura com as exigências do Banco Mundial e da 

UNESCO e com instituições internacionais que exigem cada vez mais a privatização 

da educação. 

Ao proporcionar experiências de conferências nacionais, o Governo Lula, de 

certo modo, tornou o Estado mais aberto, para ouvir a opinião pública e propor 

ações a partir dos debates em vários níveis da federação. Mas é preciso saber até 

que ponto tais conferências foram forjadas ou foram constituídas de tal modo que 

produziram um falso consenso. Mas a reposta a isso será dada muito mais pela 

história do que pela especulação em torno dos resultados imediatos apresentados 

pelos documentos finais das conferências. Isso se liga à pergunta em torno do 
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sentido de tais conferências e de como elas criaram ou não uma nova prática 

democrática que signifique o surgimento de resistência local à injunções 

internacionais e à opressões locais típicas de uma sociedade desigual como a 

brasileira. 

 Quando se fala em política educacional, é necessário lembrar que se está 

tomando como referência o Estado e sua relação com a sociedade civil, os 

movimentos sociais. Contudo, não podemos deixar de levar em conta o fato de que 

na atualidade as políticas públicas são influenciadas por injunções intencionais. No 

campo da educação é conhecida a atuação do Banco Mundial e da UNESCO na 

definição de políticas educacionais e mesmo de concepção de gestão da educação. 

Com o internacionalização das políticas educacionais, tem ocorrido “a promoção de 

culturas e valores dominantes de alguns países desenvolvidos e a aceleração do 

transplante cultural das regiões desenvolvidas para as regiões menos 

desenvolvidas” (AKKARI, 2010). Nesse sentido agências como a UNESCO são 

decisivas na educação das políticas educacionais. Por mais que a 

internacionalização das políticas educacionais promova a participação, elas só 

admitem formas de participação compatíveis com os interesses econômicos do 

capitalismo mundial ou sem fronteiras.  A democracia é incentivada como uma forma 

de as instituições públicas prestarem contas (Accountability) para a sociedade civil, 

mas se trata de uma forma despolitizada de controle social, que se baseia em 

cobranças de resultado, avaliação e prestação de contas que visam mais aos 

aspectos contábeis da gestão pública (AKKARI, 2010, p. 87). 

 As políticas educacionais no período do Governo Lula, segundo Sader (2009), 

são contraditórias devido à própria forma como foram constituídas, com base na 

garantia do interesse do grande capital e no atendimento de demandas populares. 

De um lado o capital financeiro desempenha um papel importante na sociedade, 

juntamente com as políticas assistencialistas e a distribuição de renda. Isso se torna 

também uma marca na concepção de gestão da educação e das políticas 

educacionais de tal governo.  

As políticas públicas não só interpretaram a leis, buscando cumpri-las, mas 

também as reformam. Contudo, certa concepção de educação tem prevalecido no 

Brasil, a despeitos de uma série de mudanças já efetuadas.  

Segundo a LEI nº 9.394, de dezembro de 1996, a escola é espaço de 

conhecimento onde as crianças devem desenvolver-se integralmente. Passou-se a 
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exigir da escola que ela seja adaptativa, que atenda à demanda do mercado de 

trabalho, crie mão de obra qualificada e produtiva para a indústria. A educação 

passou a ser dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. Mas a cidadania tem sido entendida como uma forma de viver para o 

mercado e morrer para ele. Mas até que ponto seria possível romper com essa 

concepção de cidadania e, a partir de uma educação baseada em valores coletivos 

e nacionais como base, promover a liberdade e igualdade?  

Hoje, tem-se uma educação com princípios ditados pela “sociedade”, mas 

uma sociedade que exige que o adolescente entre mais cedo no mercado do 

trabalho, uma sociedade consumista. Na escola a educação assume o valor de 

mercadoria, onde o ensino tem um valor de mercado, excluindo uma grande parte da 

sociedade em que não tem condições de pagar pela educação. Uma classe com 

direito a comprar a educação, ou melhor, pagar para receber o conhecimento e no 

final obter o seu diploma. 

 Pensando assim, questiona-se em que sentido se poderia dizer que se tem 

uma educação para todos. Qual o significado das vagas ofertadas pelas instituições 

particulares e públicas para cumprir contas oficialmente estabelecidas? Todas as 

classes da sociedade deveriam ter acesso à educação de qualidade. Contudo, para 

os defensores da democracia socialista, enquanto houver classes sociais, a 

qualidade da educação jamais poderá ser igual para todos. Essa é uma exigência 

democrática que apenas de forma retórica ou ideológica poderia ser cobrada dentro 

dos marcos do capitalismo. Mas o sistema educacional atual ainda peca em muitos 

aspectos mesmo quando se toma como referência o ideal de igualdade de 

oportunidades liberal, principalmente quanto ao acesso das crianças à educação e 

ao modo como elas são educadas. 

 Partindo dessas considerações, é que se pretende abordar a política 

educacional do Governo Lula. Contudo não se trata de enfocar a totalidade de tais 

políticas, mas os seus aspectos que possibilitam pensar a diretriz democrática 

imprimida por esse Governo. Assim, varias são as perguntas. Como as políticas têm 

sido concebidas? Como se faz a consulta ao povo? Como tais políticas procuram 

legitimar-se democraticamente? Em termos da concepção de um sistema de 

educação nacional articulado, de um currículo nacional, como base para a formação 
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da cidadania, qual tem sido a contribuição do Governo Lula? Até que ponto as 

políticas da diversidade têm comprometido um projeto nacional articulado e unificado 

de educação? Enfim, em que sentido a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

promovida pelo Governo Lula resgata a dimensão democrática de políticas (leis) 

públicas? Até que pontos em seu documento final estão colocados, para o campo 

educacional, os esforços para a criação de um país de pessoas livres e iguais? 

A educação no Governo Lula foi objeto de reformas em todas as etapas, 

iniciando com a educação infantil indo até a universidade. Uma trajetória de novas 

políticas, que instituiu o FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica, fundo de financiamento que engloba a educação infantil, 

fundamental e médio. Segundo Oliveira, o FUNDEB9 tem relevância em relação ao 

FUNDEF10, englobando a educação infantil, fundamental e médio. 

 
A instituição do FUNDEB, como um fundo de financiamento que cobre a 
educação básica – compreendendo suas três etapas, educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio – pode ser considerado um avanço no 
sentido de que busca corrigir falhas que eram apontadas no FUNDEF, 
além disso, a firme defesa do MEC em relação à regulamentação do piso 
nacional salarial dos professores de educação básica no Brasil pode ser 
apontada como uma tentativa política de recuperação do mencionado 
protagonismo (OLIVEIRA, 2003, p. 208). 
 
 

O FUNDEB amplia a possibilidade de atender a alunos nos vários níveis 

escolares do infantil aos jovens e adultos. Isso vem consolidar um esforço anterior 

ao Governo Lula para atingir toda a população, no sentido de garantir aos menos 

privilegiados o acesso à educação básica. Destaca-se, nesse sentido, a Emenda 

Constitucional 59, que garantiu a obrigatoriedade da educação para as pessoas com 

idade entre 4 e 17 anos (GOMES, CLIMACO, LOUREIRO, 2011, p. 69).  

Como diz Oliveira (2003), as políticas educacionais do Governo Lula 

culminaram com a organização da Conferência Nacional de Educação, que, como as 

demais conferências nacionais de outros setores da sociedade, buscavam garantir 

uma participação, a mais abrangente possível, no atual momento, dos movimentos 

sociais e dos profissionais e pesquisadores da educação, que, nos governos 

anteriores, não eram convocados para participar de forma sistemática e democrática 

                                                 
 
9  - FUNDEB –Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
10  - FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 
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nas discussões sobre a educação sobre as ações que deveriam ser encaminhadas 

pelo governo.  

Assim, a escola passa ser cada vez mais o foco principal nas reformas 

educativas e nos programas sociais. Outros programas sociais de setores diversos 

têm afetado também a escola. Isso tem sido muito relevante em relação à Bolsa 

Família, um dos principais programas do governo. 

 
Criado por meio do decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004. A 
finalidade do Programa é a transferência direta de renda do governo para 
famílias pobres e em extrema miséria. Tal Programa apresenta-se com 
reformulação e crítica que recebe dizem respeito ao repasse de dinheiro 
direto à população mais carente, como uma política social passiva, incapaz 
de estimular e desenvolver a autonomia dos assistidos para que alcancem 
algum nível de independência e saiam dessa condição (OLIVEIRA, 2009. 
p. 203). 
 
 

 Como programa social, a Bolsa Família tem sido relevante no cumprimento do 

compromisso de democratização da permanência das crianças pobres na escola.   

O Governo Federal, para dar continuidade às ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e viabilizar a qualidade educacional em todos 

os aspectos, institui, por meio da “resolução/CD/FNDE Nº. 06 de 24 de abril de 2007, 

as orientações e diretrizes para execução e assistência financeira suplementar ao 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA” (BRASIL, 2007). Trata-se de 

medidas que levam em conta a necessidade de manter e construir espaços dignos 

para o bem comum das crianças na escola, para que elas possam usufruir de um 

ambiente adequado para o desenvolvimento físico e intelectual.  

 Os recursos são destinados a melhorias e à construção de escolas de 

Educação infantil. Segundo a resolução 06/07, no artigo 1º, “os recursos financeiros 

do programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA serão destinadas à cobertura de 

despesas de investimentos em construções, reformas, equipamentos e mobiliários 

para creches e escolas públicas das redes municipais e do Distrito Federal” 

(BRASIL, 2007). 

Segundo o MEC, o projeto em execução tende a atender crianças de quatro 

meses a seis anos de idade, de acordo com a faixa etária. Viabilizando um ambiente 

pedagógico em que as crianças aprendam e contribuam com o intuito de fazer parte 
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do programa “todos pela educação” (MEC, 2009). O FNDE aponta um projeto 

padrão para o modelo arquitetônico de escola para a educação infantil: 

 
FNDE oferece às prefeituras um projeto arquitetônico padrão de escola, 
elaborado pelo laboratório de projetos do Departamento de Engenharia da 
Universidade de Brasília. O projeto será encaminhado às prefeituras em 
março. De acordo com informações da coordenação-geral de infra-
estrutura do FNDE, setor encarregado do Proinfância, o modelo padrão é 
de uma escola com 1.100 metros quadrados, oito salas de aula, uma 
cozinha industrial, refeitório, sala de amamentação, sanitários e área de 
recreio coberta. A escola terá todos os equipamentos necessários ao 
atendimento infantil e um laboratório com 12 computadores para uso dos 
alunos. Será de responsabilidade da prefeitura, providenciar o terreno com 
a dimensão mínima de 2.800 metros quadrados para a construção, horta 
escolar, área de recreação ao ar livre, área verde e estacionamento. Assim 
que a prefeitura receber do FNDE o modelo padrão de escola, ela precisa 
lançar edital para seleção da construtora e comunicar ao fundo a escolha. 
Para receber a verba completa, a prefeitura tem que executar o modelo 
padrão e prestar contas dos recursos. Salas – As oito salas da escola 
serão de quatro tipos, segundo a idade das crianças: duas para crianças de 
zero a um ano e seis meses, com berçário, espaço de atividades, 
amamentação, refeições e lanches, banheiros e trocador de fraldas; duas 
salas para crianças de um ano e meio a três, com espaço de atividades, 
chuveiro, sanitários, trocador de fraldas, área de repouso; duas salas para 
crianças de três a quatro anos, especialmente para atividades, repouso, 
refeição e lanche. Nessa faixa etária, elas usam chuveiros e sanitários 
comuns à escola; e duas salas para crianças de quatro a seis anos, idade 
em que começa a fase de escolarização (BRASIL, 2007). 
 
 

 Atendendo às normativas da lei, o ensino fundamental no Brasil passou a 

vigorar com uma alternância: o ensino terá a duração de nove anos, compondo-se 

com crianças de seis anos de idade. Segundo Santos e Vieira (2006), a Lei Federal 

11.274/2006, promulgada em seis de fevereiro, contempla o ensino de nove anos, 

mas ressalta que alguns municípios já vinham praticando, ou seja, o ensino 

fundamental tinha um ano a mais de educação. 

 Em relação à Educação Superior, governo decretou a lei nº. 10.891 de 2004, 

em que instituiu o PROUNI, Programa Universidade para Todos. O programa destina 

bolsa de estudos integrais ou parciais para cursos de graduação em instituições 

particulares. A concessão de bolsas ou financiamento é uma das políticas do atual 

governo, com uma abrangência em todo o território nacional. O financiamento 

educacional é entendido como um dever do Estado, é um dos mecanismos para que 

os estudantes possam ter acesso ao ensino superior e é de responsabilidade do 

Estado buscar mecanismos que atendam às necessidades da sociedade civil.  

 O Governo Lula teve que dar continuidade a uma política que foi elaborada no 

Governo anterior. Trata-se da Lei 10.172 de janeiro de 2001, que expressa o Plano 
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Nacional de Educação, para os dez anos seguintes. Ficaram definidas metas e 

atribuições para os diferentes níveis de governo. O Distrito Federal e os Municípios 

terão que elaborar planos decimais. O art. 4º diz respeito à instituição de um sistema 

nacional de avaliação, o art. 6º que a União disponibilize para a comunidade os 

objetivos e metas para que toda a comunidade possa acompanhar e conhecer o 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2011). 

A qualidade da educação é responsabilidade de todos e deve ser um conceito 

que abrange a totalidade da ação educativa, no processo político da construção e 

desenvolvimento cultural relevante do cidadão. “Nestas condições toda a sociedade 

deveria não apenas se sentir representada no Estado, mas vivenciar o Estado como 

coisa sua” (SAVIANI, 2010, p. 385). Nesse sentido, durante o Governo Lula, não só 

se tentou-se implementar as metas de um PNE anterior ao seu Governo, que tem 

sido considerado autoritário e impraticável (2009), e também assumiu-se o 

compromisso de preparar o novo PNE para os próximos 10 anos de governo no 

Brasil, que foi sendo construído a partir da CONAE.  

 As políticas educacionais do antigo Governo Lula vêm ao encontro da 

possibilidade de que todos os Estados e Municípios compartilhem da 

descentralização e das políticas educacionais visando a uma autonomia local, sem, 

contudo, comprometer certo nível de hegemonia nacional. O Estado tem a 

obrigatoriedade da “educação básica e superior, definir e garantir padrões de 

qualidade, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

instituição” (CONAE, 2010, p. 50), assim que se propõe à criação de um sistema 

nacional de educação articulado de tal modo que garanta autonomia local e unidade 

nacional. Trata-se de uma divisão das responsabilidades perante a educação entre 

os membros da federação. “Especificamente no setor público, a CF/1988 e a 

LDB/1996 atribuíram à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a 

responsabilidade pela administração do sistema educacional brasileiro” (CONAE, 

2010, p. 85). 

Contudo, as medidas citadas anteriormente são reformas educacionais cujo 

objetivo é transferir responsabilidades para os Estados e municípios em que as 

escolas possam elaborar seus projetos pedagógicos e administrar financeiramente 

com maior participação social na gestão da educação buscando um princípio 

democrático para não faltarem recursos materiais e humanos para a comunidade 

escolar. “Esta última faceta da democratização da educação indica a necessidade 
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de que o processo educativo seja um espaço para o exercício democrático. E, para 

que isso aconteça, surge nova forma de conceber a gestão da educação: a gestão 

democrática” (CONAE, 2010, p. 45). 

 Segundo um relatório oficial (BRASIL, 2010c), o governo esteve atento ás 

“condições materiais de funcionamento das escolas” e aos “resultados do processo 

educacional”. Nesse sentido é destacado o papel do FUNDEB, “que ampliou a 

complementação anteriormente realizada pela União aos Estados e Municípios e o 

Piso Nacional de Salários do Magistério da Educação Básica” (PDE, 2000, p. 27) O 

documento referido destaca a importância de novas configurações entre os entes 

federados que foram sendo desenhadas durante o governo Lula, sobretudo com o 

Plano de Ações Articuladas (PAR), vinculado ao PDE. Assim, teve-se em vista a 

colaboração técnica da União e “planos de ação visando à melhoria de indicadores 

educacionais de Estados e Municípios”. Destacam-se nesse âmbito as 

“transferências voluntárias de recursos da União”, o que “representou um movimento 

diferenciado de relação com os entes federados”. Assim os mais pobres e com 

menos condições técnicas de desenvolver políticas próprias foram objetos de maior 

atenção no que se refere à colaboração da União com os entes subnacionais (PDE, 

2000, p. 28). Foi destacado também o estabelecimento do Piso Nacional de Salário 

do Magistério, que visou garantir salários iniciais condizentes com a importância 

social da atividade do professor (PDE, 2000, p. 29). Em relação à democratização da 

gestão da educação, o documento destaca que “realizaram-se atividades de 

formação, produção de materiais visando estimular a constituição de mecanismos 

participativos em nível de escola, tais como Conselhos de Escola e Grêmios 

Estudantis“ (PDE, 2000, p. 30). Mas cabe destacar, por fim, o que o documento 

ressaltou sobre a CONAE e a democratização da gestão da educação:  

 
Entretanto, no que diz respeito ao desenvolvimento de mecanismos 
democráticos de gestão de sistema, as ações foram mais limitadas, uma 
vez que a iniciativa mais ampla, a CONAE, foi realizada apenas no último 
ano de governo. Entretanto, representou um marco na articulação da 
sociedade política e da sociedade civil na perspectiva de elaboração 
democrática de políticas educacionais, uma vez que contou com ampla 
participação em nível local, regional, estadual e nacional, e pode 
representar a consolidação de um espaço de participação mais sólido se 
for institucionalizada, assim como implantada a proposta de constituição de 
um Fórum Nacional de Educação (CONAE, 2010, p. 30). 
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No referido relatório (BRASIL, 2010), afirma-se que o Governo Lula teve os 

seguintes compromissos com a educação: 

 

1 Fazer valer os padrões de qualidade estabelecidos para o funcionamento 
de instituições públicas e privadas, com vistas a garantir a adequação e a 
efetividade do atendimento. 
2. Definir padrões de qualidade e auxiliar aos Municípios com piores 
resultados para melhorar sua gestão e qualidade de ensino. 
3. formar profissionais de educação competentes, atualizados e em número 
necessário. 
4. Promover nas escolas públicas de Ensino fundamental e Médio, ampla 
inclusão digital com adequada capacitação de professores e gestores. 
Equipar as escolas de Ensino Fundamental e Médio com laboratórios de 
informática, conectados à rede de internet em banda larga. 
5. Implementar programa de livros didáticos, cobrindo todos os 
componentes curriculares do Ensino Médio. 
6. Dar continuidade e aperfeiçoamento aos programas nacionais de 
avaliação do Ensino Básico e Superior. 
7. Alcançar a meta de alfabetização todas às crianças até os oitos anos 
(PDE, 2000, p. 26). 
 
 

 Do ponto de vista das políticas educacionais, os programas e compromissos 

do governo Lula estão correlacionados com uma concepção de democracia que se 

expressa no discurso oficial e nas formas de atuação dos órgãos executivos.  Nesse 

sentido cabe investigar o que se disse sobre a relação entre Estado e sociedade por 

esse governo. No âmbito das políticas educacionais, o PDE tornou-se uma 

referência para se compreender o discurso oficial sobre a democracia e as políticas 

educacionais.  

 Segundo o Governo em questão, ou seja, visando à população de baixa 

renda, foram institucionalizadas várias medidas, sancionaram-se diversos decretos, 

visando melhorar a situação das classes “menos favorecidas” do Brasil. Destaca-se 

o decreto lei 2094 de 2007, que “Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração 

com Municípios, Distrito Federal e Estado, e a participação das famílias e da 

comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, 

visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica” 

(BRASIL, 2007). Destaca-se a retórica da mobilização social em prol da melhoria da 

educação. Nesta mesma linha, o Governo estaria articulando Municípios e Estados 

para juntos atuarem na promoção das políticas públicas educacionais. Quer se 

passara a imagem de que se tem um compromisso em pensar um Sistema Nacional 
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de Educação, mas ao mesmo tempo procura-se evitar o monopólio federal de sua 

gestão. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi implantado, em 2007, 

pelo Governo Lula. A respeito do Decreto n. 6.094. Compromisso todos pela 

Educação, diz Saviani 11 que o PDE agregou 29 ações do MEC, tratando-se de 

ações que envolvem todas as atividades do MEC, desde o ensino até a infra-

estrutura. Segundo Saviani (2007), o PDE corresponde ao compromisso da União, 

dos municípios, do Estado, do Distrito Federal com a participação das famílias e da 

comunidade nos programas de assistências sociais em busca de qualidade na 

educação (SAVIANI, 2007, p. 1233). Conforme o discurso oficial, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação tem o compromisso e a iniciativa da sociedade civil, 

com a participação de todos os setores sociais. Representantes de todas as 

entidades participaram e concluíram as cinco metas12 do compromisso, as quais são 

todas pela educação.  

 O PDE é um plano de longo prazo, segundo Fonseca e Oliveira (2009), sua 

previsão é de 10 anos, tendo como objetivo formar profissionais com possibilidade 

de atuar com autonomia na área de gestão escolar. Mas, como tal, para a 

implantação, os municípios adotaram o modelo conforme as diretrizes do PDE, 

tendo trazido alguns benefícios na parte física e material da escola: 

 
[...] o PDE não foi capaz de produzir mudanças mais qualitativas no âmbito 
pedagógico. A maioria dos professores entrevistados o percebe como uma 
modalidade de intervenção voltada para a organização do sistema 
educativo, tendo como alvo principal a contenção de gastos, a eficiência 
operacional e objetivos orientados racionalmente para resultados ou 
produtos. A dinâmica da mudança é garantida pela variação dos insumos 
(ênfase nos materiais didáticos e tecnológicos), sendo a melhoria 
pedagógica decorrente dos novos procedimentos inseridos na organização 
(FONSECA; OLIVEIRA, 2009, p. 240). 
 
 

 Seguindo essa linha, o PNE traçou objetivos com vistas a possibilitar que 

todas as crianças, jovens e adultos de todos os municípios tenham condições de 

                                                 
 
11  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020070003&lng=&nrm= 
Educação e Sociedade. vol. 28  no.100  Campinas Oct.2007. 
 
12 Metas do PDE: 1. Todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão estar na escola; 2. Toda criança de 8 anos 
deverá saber ler e escrever; 3. Todo aluno deverá aprender o que é apropriado para sua série; 4. Todos os alunos 
deverão concluir o ensino fundamental e o médio; 5. O investimento necessário na educação básica deverá estar 
garantido e bem gerido. 
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acesso à escola pública. Com a participação de setores da administração pública e 

da sociedade, o PDE dá relevância ao desempenho conjunto na operacionalização 

dos planos municipais e estaduais. (BRASIL, 2004). 

 Neste mesmo documento, fica estabelecido também que os Estados devem 

imprimir um enorme esforço para adequação de seus recursos aos objetivos 

educacionais proposto pelo governo federal, tanto em termos estruturais, quanto em 

relação ao contingente humano. A educação é apresentada como passo primordial 

para a democratização nacional com ênfase na participação de todos os brasileiros 

através dos conselhos municipais, intermunicipais e estaduais. Nesse sentido, o 

PDE configura como uma política voltada para corrigir desequilíbrios que ameaçam 

a democratização da educação no Brasil.  

 O PDE promoveu o IDEB - índice de desenvolvimento da educação básica, a 

Provinha Brasil e Piso do Magistério. O PDE contempla mais de quarenta ações. 

Conforme Oliveira (2009), entre a variedade de metas está a promoção da qualidade 

na educação básica, a qual é vista como uma forma mesmo de democratização do 

acesso à Educação Superior, que continua ainda sendo marcada por privilégios 

inaceitáveis, pois mostra que entre nós alguns “nascem” diferentes, com direitos 

especiais de acesso a níveis de formação superiores de qualidade, ao passo que a 

outros isso é negado.  

O PDE prevê acompanhamento democrático de sua execução em termos do 

controle dos recursos financeiros destinados aos municípios. Fonseca e Oliveira 

(2009) ressaltam que o PDE prevê o ensino de técnicas de planejamentos. Ele 

contribui para a descentralização das escolas contribuindo para que Estados e 

municípios assumam uma postura com o repasse diretamente para as escolas, para 

que elas tenham condições de aplicar em matérias didáticas e tecnológicas com 

eficiência e objetividade democrática. 

Conforme o documento oficial que estabeleceu o PDE, contou-se com ampla 

participação de diferentes segmentos coletivos relacionados com a educação no 

Brasil. Destacam-se assim a presença da (UNDIME), do Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (CONSED), da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE), da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da 

Educação (ANFOPE), de Universidades e de Organizações não governamentais 

comprometidas com a educação. Esse Grupo de Trabalho foi convocado pelo 

Ministério da Educação, sob coordenação da SECAD.  
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 Destaca-se nos documentos oficiais a retórica da redução da injustiça no 

campo da educação no Brasil, o que estaria ligado com uma nova forma de atuação 

do Estado. Assim, é mostrado que: 

 

Desde 2004, com a criação da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD), o Ministério da Educação acelerou o 
enfrentamento das enormes injustiças que persistem na educação pública 
brasileira. Tendo como base a perspectiva de universalizar o acesso, a 
permanência e a aprendizagem na escola pública, a construção 
participativa de uma proposta de Educação Integral – por meio da ação 
articulada entre os entes federados e/ou também das organizações da 
sociedade civil e dos atores dos processos educativos – aponta para esse 
enfrentamento, sobretudo para a superação das desigualdades e da 
afirmação do direito às diferenças (BRASIL, 2009, p. 10). 

 

Outro ponto destacável é o compromisso com a democracia comunitarista, 

sobretudo com a retomada de terminologias ligadas  a filosofia de Dewey. Assim se 

fala na constituição de uma sociedade como uma “comunidade de aprendizagem”: 

 

Uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade humana 
organizada que constrói um projeto educativo e cultural próprio para educar 
a si própria, suas crianças, seus jovens e adultos, graças a um esforço 
endógeno, cooperativo e solidário, baseado em um diagnóstico não apenas 
de suas carências, mas, sobretudo, de suas forças para superar essas 
carências. Para que a escola funcione como uma comunidade de 
aprendizagem, constituída pela reunião de diferentes atores e saberes 
sociais, que constrói um projeto educativo e cultural próprio e como ponto 
de encontro e de legitimação de saberes oriundos de diferentes contextos, 
é necessário o estabelecimento de políticas socioculturais (BRASIL, 2009, 
p. 31). 

 
 

Um outro fator ligado aos princípios da democracia está na definição de um 

ideal de diversidade e do diálogo. Desse modo, afirma-se:  

  
Além de reconhecer as diferenças, é preciso promover a igualdade e 
estimular os ambientes de trocas, e, parafraseando Boaventura de Souza 
Santos (2002), pode-se dizer, em um projeto aberto, em que cada pessoa 
tem direito à igualdade, sempre que a diferença inferioriza e tem direito à 
diferença toda vez que a igualdade homogeneíza, para dar conta da 
complexidade do mundo contemporâneo. Tal projeto deve estar 
comprometido com a transformação da sociedade e com a formação de 
cidadãos e encontra, no diálogo, uma ferramenta eficaz. Na 
“disponibilidade para o diálogo”, no sentido usado por Freire de “abertura 
respeitosa aos outros”, é possível potencializar todos os agentes 
educativos enquanto instituições formadoras. Dessa forma, a escola 
poderá ser afetada positivamente, pelas práticas comunitárias, pela 
liberdade e autonomia presentes nos espaços de educação informal, pela 
concretude e pelo movimento da vida cotidiana (BRASIL, 2009, p. 31). 
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Assim reafirma-se o sentido comunitarista da democracia no tratamento das 

mais diversas questões e conflitos sociais:  

 

A relação escola e comunidade pode ser marcada pela experiência de 
diálogo, de trocas, de construção de saberes e pela possibilidade de, 
juntas, constituírem-se em uma comunidade de aprendizagem, de modo 
que a interação entre as pessoas que atuam na escola e as que vivem na 
comunidade pode auxiliar a superação de preconceitos, muitos deles 
calcados em estereótipos de classe, raça/etnia, gênero, orientação sexual, 
geração, dentre outros. (BRASIL, 2009, p. 33). 
 
 

Assim, o Estado torna-se também importante, cabendo a ele promover certos 

bens comuns ligados a educação. Afirma-se que caberia ao Governo Federal 

“auxiliar na disseminação das novas concepções de currículo, conhecimento, 

desenvolvimento humano e aprendizado que, muitas vezes, estão restritas aos 

espaços de pesquisa acadêmica” (p. 42). Trata-se de exigências que dão ao 

governo uma importante proeminência. Assim se afirma que  

 

Ao desempenhar esse papel, o Ministério da Educação toma como sua 
responsabilidade na proposição da Educação Integral a oferta das 
condições técnico-financeiras que possibilitem a ampliação dos tempos e 
dos espaços de que a escola dispõe para organizar o processo de ensino e 
de aprendizagem como parte da política de qualificação do processo 
educativo no país. Nessa oferta, o Ministério da Educação procura 
reconhecer demandas, identificar oportunidades e oferecer estratégias 
sustentáveis, por meio de uma dinâmica especificamente regulada entre os 
agentes, setores da sociedade e esferas de governo, para manter as 
condições de diálogo, reconhecer dissensos e construir consensos. 
(BRASIL, 2009, p. 42). 
 
 

Assim se define o papel do Estado na democracia brasileira na era Lula:  
 

Governança requer, do Estado, a capacidade de coordenar atores sociais e 
políticos envolvidos, dotados de poder e legitimidade no processo decisório 
de políticas públicas, para que além de fortalecer contextos democráticos, 
se possa alcançar objetivos comuns a um menor custo, o que potencializa 
novas ações. A governança também torna mais transparentes as relações 
entre estado e sociedade e contribui para que o Estado seja capaz de 
responder adequadamente às demandas sociais, implementando 
intervenções ajustadas à resolução dos problemas diagnosticados 
(BRASIL, 2009, p. 43). 
 
 

Com essa concepção de Estado, o Governo Lula expressa o compromisso 

com a democracia comunitarista, cabendo-lhe comprometer-se com a promoção de 

um bem comum em termos de educação. Esse bem se apresenta como um “projeto 

que assegure a educação como direito” (BRASIL, 2009, p. 42). Trata-se de um 
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compromisso que tem como diretrizes gerais os seguintes pontos: “democratização 

do acesso e garantia de permanência; qualidade social da educação; implantação 

do regime de colaboração e democratização da gestão”. (BRASIL, 2009, p. 28). 

Essas considerações explicitam, pelos menos em termos de discurso e justificativa, 

o que se entendeu como democracia, políticas públicas e a relação do Estado com a 

sociedade na era Lula.  

 

 

3.3 - A CONAE e a Construção do Consenso Educaciona l  

 
 

No Brasil, a luta pela democratização da educação 
tem sido uma bandeira dos movimentos sociais, de 
longa data. Podem-se identificar em nossa história 
inúmeros movimentos, gerados pela sociedade 
civil, que exigiam (e exigem) a ampliação do 
atendimento educacional a parcelas cada vez mais 
amplas da sociedade. O Estado, de sua parte, vem 
atendendo a essas reivindicações de forma muito 
tímida, longe da universalização esperada. 
(CONAE, 2010, p. 63) 

 

 A construção de um sistema nacional de educação no Brasil tem relevância 

não apenas do ponto de vista da construção do novo Plano Nacional de Educação, 

mas também por ser um marco ideológico, ou seja, um compromisso com certos 

valores que devem servir de referência para a educação. Dourado (2003) mostra 

que a conferência é um espaço político de mais alta qualidade, pois ela tem 

diminuindo o espaço entre a sociedade e o governo e entre os diferentes níveis da 

educação. Segundo Saviani um Sistema Nacional de Educação seria a forma 

adequada para atender às necessidades educacionais de um país. “Constitui-se, 

desse modo, um sistema de educação pleno, obviamente público, inteiramente 

autônomo, como normas próprias que obrigam todos os seus integrantes em todo o 

território nacional” (SAVIANI, 2010, p. 383). Assim deliberou-se como espaço 

coletivo para as discussões do mais alto nível no país em torno do que se quer para 

a educação.  

Assim, poderíamos indicar até que ponto às conferências nacionais, no caso 

a CONAE, expressa uma “vontade geral”, no sentido de um consenso em torno de 

bem comum dado como valores compartilhados nacionalmente, no que concerne à 
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Educação. Enfim como um consenso nacional teria sido construído pela CONAE, 

numa sociedade de classes, em um momento de capitalismo globalizado, o que, 

para críticos marxistas, seria na verdade uma ideologia ou a expressão de forças 

hegemônicas do momento. 

 A Conferência Nacional de Educação tem por finalidade construir um espaço 

de discussão da educação brasileira no âmbito nacional. Em seu documento 

preparatório, é afirmado que ela deve ser “precedida de conferências estaduais, 

municipais e intermunicipais, com ampla mobilização e participação da sociedade” 

(CONAE, 2010, p. 6). Tem-se em mente que o direito de participar promove o bem-

estar da comunidade e o direito do aluno ao acesso à educação de qualidade com 

gestão democrática e desenvolvimento social. 

 Conforme o Documento Final da CONAE, cabe ao Estado a garantia do 

direito à educação estabelecida na nossa Constituição de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), e cabendo ao Estado se 

organizar para cumprir a lei articulando-se com a sociedade civil. 

 

Em contrapartida, é preciso também ter presente que a melhor forma de 
fortalecer as instâncias locais não é necessariamente conferir-lhe 
autonomia, deixando-as, de certo modo, à própria sorte. Na verdade, a 
melhor maneira de respeitar a diversidade dos diferentes locais e regiões é 
articulá-las no todo, e não isolá-las. Isso porque o isolamento tende a fazer 
degenerar a diversidade em desigualdade, cristalizando-a pela manutenção 
das deficiências locais (SAVIANI, 2010, p. 384). 
 
 

De modo a expandir a ação dos conselhos populares de acompanhamento 

das políticas e gestão da educação, isso deveria se dar de modo a articular todos os 

entes federados, Estados, Municípios, Distrito Federal e a União num processo de 

cooperação para se criar um sistema nacional de educação. 

 Acredita-se que o Governo Lula apresentou uma identidade própria ao 

empreender uma esfera na reforma política, para cumprir seus compromissos 

eleitorais, combater a miséria e efetivar as reformas sociais. O governo adotou, 

então, segundo os seus defensores, a organização popular para garantir o processo 

administrativo de seu governo. Isso se mostra na forma como se tem convocado a 

população por intermédio das conferências a participar do seu governo. 

 
Como se observa o processo de pactuarão, pretendida pelo Governo Lula, 
se concretiza no foro do Conselho e busca consensos sociais por meio do 
debate de temas de interesse da cidadania. É espaço político formulado 
para legitimar propostas que serão submetidas ao congresso nacional. E 
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serve de elemento de pressão política sobre o Poder legislativo 
(CAVALCANTI, 2003, p. 36). 
 
 

 Enfatiza-se que a intencionalidade dos conselhos onde são formalizadas as 

opiniões públicas tem possibilidade de direcionar as intenções para que os desejos 

da população sejam mencionados nos conselhos comunitários que protejam e 

legitimem as lideranças sociais das comunidades como instituições formais 

democráticas. Vem-se divulgando que a melhoria na educação é compromisso de 

toda a sociedade, e que isso se expressa nas ações do governo. Contudo cabe 

ressaltar que na distribuição dos compromissos com a educação, a responsabilidade 

pela educação básica ficou com os Municípios e, em parte com os Estados, sendo 

que a União tem se responsabilizado pelo ensino superior. Contudo, o Governo 

Federal tem atuado por meio de políticas em torno das diretrizes curriculares, da 

avaliação, financiamento e apoio, que se consolida em novas leis e programas para 

a educação.   

 A CONAE constituiu um espaço democrático cuja realização se consolidou 

em Brasília, em abril de 2010. Contou com a participação dos municípios, do Estado 

e da União. Envolvendo mais de 2% da população. Segundo o documento Final da 

CONAE de 2010, o evento constitui-se num espaço social de discussão da 

educação brasileira, garantindo ampla mobilização da sociedade na participação 

democrática na Conferência Nacional, como tinha sido previsto. Assim, a CONAE foi 

uma espécie de resgate dos movimentos sociais em torno da educação, que, tal 

como se afirma, tiveram “sua trajetória fortemente marcada pelo Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932), passando por várias reformas educacionais” 

(CONAE, 2010, p. 5). Assim haveria uma continuidade nessa luta que poderia ser 

percebida nas conferências municipais, estaduais e intermunicipais. Assim, coube a 

CONAE.  

 

Manter constante o debate nacional, orientando a mobilização nacional 
pela qualidade e valorização da educação básica e superior, por meio da 
definição de referências e concepções fundamentais em um projeto de 
Estado responsável pela educação nacional, promovendo a mobilização 
dos diferentes segmentos sociais e visando à consolidação de uma 
educação efetivamente democrática (CONAE, 2010, p. 70). 
 
 

A participação na CONAE se deu por meio de representantes e delegados 

eleitos em seus estados. O documento final da CONAE expressa a participação e a 
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preocupação com a educação nacional brasileira, envolvendo a sociedade civil na 

construção da Conferência Nacional de Educação. 

O desafio para a sociedade brasileira expresso na CONAE foi o de articular 

um plano para construir um Sistema Nacional de Educação (SNE), para garantir o 

direito de todos à educação. Assim, o Sistema Nacional de Educação passou a 

contar com orientações para uma política nacional de educação que viabilizasse o 

acesso democrático a todos os níveis da educação nacional e que garantisse a 

permanência e a participação de todos os estudantes no processo educacional 

brasileiro. “Trata-se de construir um verdadeiro Sistema Nacional de Educação, isto 

é, um conjunto unificado que articula todos os aspectos da educação no país inteiro, 

(...) visando assegurar educação com o mesmo padrão de qualidade a toda a 

população do país” (SAVIANI, 2010, p. 384). 

 As conferências representam uma nova face do governo. No primeiro 

mandato do Governo Lula, as políticas sociais, segundo Oliveira (2003), são 

classificadas mais no patamar de políticas compensatórias ou assistenciais, 

viabilizando atingir o público alvo das classes menos favorecidas da sociedade. 

Envolvendo os Municípios, o Estado e a União. No período governamental, Lula 

traçou metas em que sua política alcançasse a sociedade civil por uma educação de 

qualidade envolvendo todos os setores da sociedade com programas 

assistencialistas à famílias da comunidade. 

 Longa marcha para buscar recuperar a política educacional em um país como 

o Brasil, considerando suas dimensões regionais não é nada fácil, mas trata-se de 

um esforço de todo o povo brasileiro e também do governo. Segundo Oliveira, 

“podemos considerar o esforço para a organização da Conferência Nacional de 

Educação – CONAE, tendo como tema a construção de um sistema nacional de 

educação articulada” (OLIVEIRA, 2009, p. 208). A grande relevância é a participação 

de segmentos da sociedade civil. 

 

No Brasil, a luta pela democratização da educação tem sido uma bandeira 
dos movimentos sociais, de longa data. Podem-se identificar em nossa 
história inúmeros movimentos, gerados pela sociedade civil, que exigiam a 
ampliação do atendimento educacional a parcelas cada vez mais amplas 
da sociedade (CONAE, 2011, p. 44).  
 
 

A democratização da educação não é somente o ingresso do aluno na escola, 

mas sim a sua permanecia na escola, refletindo a qualidade do ensino brasileiro. 



 103 

 Lula, de certo modo, foi fiel as suas propostas de campanha, no campo social 

e educacional. Assim podem-se destacar a Fome Zero, meditas em torno da reforma 

agrária e para garantir a eficiência e a mobilização de formadores de opiniões para 

conseguir apoio da população. Cria também os Conselhos municipais estaduais e 

intermunicipais. Contudo, ele tem adequado tais propostas as necessidades do jogo 

político e das exigências do capital, ou seja, não significa nenhuma ameaça de 

ruptura institucional ou de transformações em descompasso com os marcos do 

capitalismo, fato que tem sido visto como uma traição por parte de antigos 

companheiros do partido que tomam Lula como um traidor de um ideário 

revolucionário construído durante décadas pelos trabalhadores. 

Contudo, na CONAE, podem se identificar diversas tendências tanto de 

esquerda como de direita, basta ver os diversos autores responsáveis pelos 

documentos preparatórios. Segundo Oliveira (2009), a eficácia do antigo Governo 

Lula em termos de democratização se deu com a acentuada descentralização 

administrativa e pedagógica, atribuindo á escola, mais autonomia na gestão 

administrativa.  

 A Conferência Nacional de Educação foi instituída no dia 3 de setembro de 

2008, pela Portaria Ministerial nº 10, constituindo a Comissão Nacional Organizadora 

da CONAE. Será um amplo espaço democrático para as políticas educacionais. “A 

CONAE será realizada em Brasília (DF), no mês de abril de 2010; será precedida de 

conferências Municipais ou intermunicipais, a serem realizadas no primeiro semestre 

de 2009 e de Conferências Estaduais e do Distrito Federal, com datas previstas para 

o segundo semestre de 2009” (CONAE, 2010, p. 3). 

 A Conferência Nacional de Educação tornou-se um espaço de discussão 

envolvendo os Municípios e os Estados com a participação da sociedade civil, cujos 

delegados se reuniam em torno da discussão pela melhoria da educação nacional. 

“A CONAE deverá, portanto, constituir-se em espaço social de discussão da 

educação brasileira” (CONAE, 2010, p. 4). É fundamental a participação democrática 

nas conferências Estaduais e Municipais, pensando nas políticas do Estado para a 

educação nacional, em um debate nacional com valorização e mobilização da 

educação nos vários segmentos sociais, com o olhar voltado para a educação 

democrática. 

A gestão democrática passa a ser considerada um meio em que todos os 

segmentos participativos da educação tendem a passar. Esse processo de 
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democratização da educação tende a superar alguns dos grandes desafios da 

educação brasileira: gratuidade, universalização, obrigatoriedade e padrão de 

qualidade, garantindo o direto à educação, que é um fator importante para o sucesso 

escolar. Eis o desafio: “Ampliar o atendimento dos programas de renda mínima à 

educação, a fim de garantir o acesso e a permanência na escola a toda a 

população” (CONAE, 2010, p. 88). Para se concretizar é preciso disponibilizar 

mecanismos e instrumentos que possibilitam a democratização da escola.  

Segundo a CONAE, esses mecanismos democráticos devem ser articulados 

com todos os segmentos da sociedade, que envolvam as questões sociais, 

educacionais, o trabalho e a diversidade, de modo que estejam em todas as 

modalidades educacionais. 

 A CONAE está mais próxima da construção de uma vontade do tipo vontade 

geral padrão tal como o definiu Alves (2010). Seu documento final serve como uma 

referência normativa para a produção de leis e políticas públicas educacionais, 

especialmente para o novo Plano Nacional de Educação. Contudo, no processo de 

construção da CONAE, já se verifica uma forma de agenciar a produção da vontade 

geral, que pode ter sido legítima ou não, mas que se tornou uma forma de construir 

um consenso com garantias de ser democrático. Esses elementos democráticos 

podem ser confirmados ou não com uma investigação da forma como a CONAE foi 

instituída, os debates foram sendo promovidos e seu documento final foi construído. 

No documento final indicam-se proposições que a direcionam segundo CONAE, “a 

ampla participação da sociedade civil e política” (CONAE, 2010, p. 14), contribuindo 

para um processo que se articule e proporcione melhorias e permanência com 

qualidade e gestão democrática na educação nacional. 

 No corpo do Documento Final da CONAE, pode-se destacar certa concepção 

de Estado, de Administração pública e de participação política que são fundamentais 

para se entender a concepção de educação pactuada no governo lula, ou seja, o 

que ficou definido em termos de formação do homem e do cidadão no Brasil. Um 

desafio ficou posto. Trata-se de como articular a defesa da diversidade cultural e 

social, da pluralidade, com a construção de um sistema nacional articulado de 

educação. A forma como o nacional foi colocado, não aponta para uma concepção 

do tipo gramisciano, estando mais próximo da uma visão liberal multicultural 

combinada com certa afirmação da participação comunitarista na gestão da 

educação: “Suscite um processo de mobilização e debate permanente nos 



 105 

diferentes segmentos educacionais e setores sociais brasileiros” (CONAE, 2010, p. 

15). 

  Conforme o espírito da CONAE, a sociedade civil, diz respeito à população 

que faz parte de um país e não é membro participante do corpo político, do governo 

constituído. Ela é também o conjunto de instituições organizações, cívicas e povos 

que, juntos, formam uma sociedade. Foi nesse sentido que se porpôs a construção 

do Plano Nacional de Educação com a participação da sociedade civil e política, por 

meio da mobilização e discussão como: “audiências públicas, encontros e 

seminários, debates e deliberação das conferências de educação” (CONAE, 2010, p. 

36). 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Se, de um lado, acesso, permanência e sucesso 
caracterizam-se como aspectos fundamentais da 
democratização e do direito à educação, de outro, o 
modo pelo qual essa prática social é internamente 
desenvolvida pelos sistemas de ensino, as escolas 
tornam-se a chave-mestra para o seu entendimento. 
Esta última faceta da democratização da educação 
indica a necessidade de que o processo educativo 
seja um espaço para o exercício democrático. E, 
para que isso aconteça, surge nova forma de 
conceber a gestão da educação: a gestão 
democrática. (CONAE, 2010, p. 64) 
 
 

  Esta dissertação percorreu um caminho marcado por considerações 

conceituais e históricas sobre democracia, politicas públicas e educação. Sua 

pretensão foi examinar o sentido da democracia tal como ela apareceu nos 

discursos educacionais do Governo Lula, que se constitui num marco da 

redemocratizacão do Brasil, sobretudo no sentido de justificar as práticas de poder 

no país, dando a impressão de que a oposição também tenha acesso ao Governo. 

Assim, a oposição pode deixar suas marcas na política educacional do país.  

  Para definir a democracia, seus valores e práticas recorreu-se a Rousseau, 

um autor fundamental para se compreender os valores republicanos como a 

liberdade, a igualdade e sobretudo a participação, bem como a relação desses 

conceitos e valores com a vontade geral e a soberania popular e nacional. Da 

mesma forma, buscaram elementos na obra de Rousseau para se correlacionar 

democracia, educação e a formação do cidadão, sobretudo do cidadão virtuoso, 

capaz de ir além de seus interesses privados e se dedicar ao interesse comum e a 

se envolver na participação política. A obra de Rousseau retoma um horizonte 

político que foi constituido desde a Grécia antiga, no interior do qual a tradição 

democrática foi constituído. Essa mesma tradição ainda se mantém na atualidade e 

se aprensenta em diferentes versões marcadas por ideologias e posicionamentos 

mais ou menos radicais em termos de transformação social, econonômica, politica e 

educacional. Mas na atualidade a questão da democracia aproximou cada vez mais 

das disputas em torno da definição do que é uma sociedade justa. Nesse sentido, a 

obra de Rousseau sobre a democracia passou a ser (re)interpretada por vertentes  

liberais, comunitaristas e socialistas.  
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 Estabelecer a forma como a democracia passou a ser concebidas por essas 

diferentes (re)leituras foi fundamental para compreender as políticas educacionais no 

Brasil e a forma como o Governo Lula cocebeu a democracia. Percebeu-se que no 

discurso oficial prevaleceu uma visão da democracia muito próxima da 

comunitarismo, pelo menosfoi isso que apareceu como justificativa para a forma 

como o Estado se relacionou com a sociedade e tornou-se mais permeavel aos 

movimentos sociais, como afirma Duci (2010). Tal como na tradição ligada à obra de 

Anísio Teixeira, os valores democráticos ligados ao comunitarismo, como a 

participação, a descentralização da gestão e a defesa da educação como um bem 

comum, um direito de todos, não rompem com a visão liberal da economia e com a 

ideia de uma democracia em que a participação é marcada mais pela prestação de 

contas dos representantes aos representados.  

 Contudo, com tal discurso, o governo que buscou distanciar-se da herança 

maldita da era FHC acabou não convencendo que de fato teria feito isso. Segundo 

Saviani (2007), Lula continou as tendências das políticas educacionais da era FHC, 

ou seja, manteve o processo de privatização em curso no setor. Contudo, para 

liberais e defensores de um Estado mínimo, a era Lula foi demasiada 

intervencionista, permitindo um grande crescimento do Estado, sobretudo na 

Educação. A ideia de um sistema nacional articulado de educação não agradou aos 

liberais, que temem a volta da centralização e de um suposto monopólio do Estado 

em termos de definição do currículo e das diretrizes educacionais, bem como da 

gestão. A ideia de exigência de democratização da gestão das instituições 

particulares de ensino, como foi aventada pela CONAE, não poderia agradar aos 

empresários da educação, sobretudo perante o temor de eleições para escolha de 

diretores e reitores.  

 Por outro lado, as políticas governamentais da era Lula não agradaram em 

nada os socialistas com concepções radicais da democracia considerada 

incompatível com o capitalismo. Para estes, como Edmundo Dias (2006) Lula foi um 

mero instrumentos dos interesses econômicos e corporativos vigentes, sendo 

mesmo um vetor de justificação do poder do mercado sobre a sociedade, sobretudo 

com suas políticas supostamentes populistas e desmobilizadoras dos movimentos 

sociais que combatiam o capitalismo, a partir de pseudoparticipação na elaboracão 

de políticas setoriais, que não passaram de manipulação e de uma forma de 

cooptação, sobretudo porque não possibilitaram a radicalização de medidas capazes 
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de reverter de fato a desigualdade social  no país e a forma distorcida e injusta do 

acesso e permanência na educação em seus mais diversos níveis.  

 Ao focar as políticas educacionais em torno da garantia do direito à 

diversidade e da inclusão de minorias, tal como se verificou com a criação de 

Secretarias como a SECAD (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade) e a SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da 

Igualdade Racial), o governo expressou afinidade com o multiculturalismo e com a 

concepção comunitarista da democracia, que passou também a orientar as políticas 

educacionais no Brasil.  

 O documento oficial do PDE expressa a concepção de Estado que se quis 

construir aqui no Brasil, sobretudo em torno das políticas educacionais e da forma 

como ele teria de se aproximar dos valores comunitaristas. A CONAE expressa o 

que se entendeu como a prática da participação da sociedade na forma como 

construiu tanto o consenso a respeito da educação a ser incorporada no Plano 

Nacional de Educação de 2011-2020 como também na construção de um Sistema 

Nacional Articulado de Educação. Destacam-se no Documento Final da CONAE, o 

compromisso com a gestão democrática da educação e a intensificação da 

participação social na concepção, implementação e avaliação das políticas 

educacionais, bem como da proposta de definicão democrática. Nesse sentido a 

CONAE reafirmou os valores multiculturais, sobretudo a bandeira da luta pelo direito 

à diversidade, com uma democracia que não se comprometesse com uma vontade 

geral forte em seu poder de unanimidade.  

 Não se pode duvidar de que na era Lula ocorreu um avanço em termos de 

democratização das políticas educacionais. Contudo, esse governo tem suas 

ambiguidades e, pode-se dizer, não conseguiu romper com a tradição política de 

conciliar interesses contrapostos de forma a buscar novos pactos entre as elites 

nacionais, ainda que se tratasse de um Governo com origens populares e ligado a 

um partido que até então era considerado a expressão de uma vontade popular 

voltada para a radicalização da democracia participativa, do combate á desigualdade 

social e mesmo da luta “contra” o capitalismo.  

 Esta dissertação chama atenção para o fato de que há varias concepções de 

democracia e que nem todas são compatíveis. 
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 Ela mostra que as políticas públicas como uma forma de relação entre o 

Estado e a sociedade, buscam justificativas e formas de legitimação e que o apelo a 

democracia é uma maneira de se fundamentar as políticas, tornando-as aceitáveis.  

 Mostrou-se que no governo Lula a democracia referiu-se a participação de 

movimentos sociais na elaboração das políticas educacionais. Tal governo justificou 

as políticas apelando para uma suposta na forma de atuar do Estado brasileiro que 

seria poroso e aberto à sociedade, seria mais atento aos valores e ao bem comum, 

expressa na Conferência Nacional de Educação. 
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