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“[...] A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em condições 

históricas determinadas para atender a necessidades e interesses de pessoas e 

grupos. Da mesma forma, a educação escolar não se faz separada dos 

interesses e forças sociais presentes em determinada situação histórica. A 

administração escolar está, assim, organicamente ligada à totalidade social, 

onde ela se realiza e exerce sua ação e onde, ao mesmo tempo, encontra as 

fontes de seus condicionantes [...] é preciso, portanto, que a análise dos 

elementos mais especificamente relacionados à administração e à escola seja 

feita em íntima relação com o exame da maneira como está a sociedade 

organizada e das forças econômicas, políticas e sociais aí presentes. (PARO, 

2012, p. 19/20) ” 



 

 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo investigar o paradoxo que se estabelece entre gestão 

democrática e o circuito de gestão orientada por resultados, tendo como mote o Estado do 

Ceará. Neste prisma, discute sobre os limites e possibilidades da gestão democrática da escola 

pública no modo de produção capitalista.  Analisa categorias como: administração 

empresarial, democracia, gestão e gestão democrática. Parte do pressuposto que a gestão 

democrática se faz um importante e decisivo instrumento na tomada de decisões político-

pedagógicas e, portanto, poderia representar um contraponto diante dos modelos que estão 

postos. Busca, ainda, analisar como a gestão da escola pública está entrelaçada e dependente 

do modelo administrativo capitalista. Metodologicamente caracteriza-se como uma pesquisa 

de natureza bibliográfica e documental fundamentada em autores clássicos e contemporâneos. 

Os resultados obtidos indicam que o Circuito de Gestão implantado no Ceará longe de atender 

às prerrogativas de uma gestão democrática atende aos princípios de uma gestão empresarial 

fundamentada em resultados. 

 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Educação. Circuito de Gestão.  

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El trabajo tiene como objetivo investigar la paradoja que se establece entre gestión 

democrática y el circuito de gestión orientada por resultados, teniendo como mote el Estado 

de Ceará. En este prisma, discute sobre los límites y posibilidades de la gestión democrática 

de la escuela pública en el modo de producción capitalista. Analiza categorías como: 

administración empresarial, democracia, gestión y gestión democrática. Parte del supuesto de 

que la gestión democrática se hace un importante y decisivo instrumento en la toma de 

decisiones político-pedagógicas y, por lo tanto, podría representar un contrapunto ante los 

modelos que están puestos. Se busca, además, analizar cómo la gestión de la escuela pública 

está entrelazada y dependiente del modelo administrativo capitalista. Metodológicamente se 

caracteriza como una investigación de naturaleza bibliográfica y documental fundamentada en 

autores clásicos y contemporáneos. Los resultados obtenidos indican que el Circuito de 

Gestión implantado en Ceará lejos de atender a las prerrogativas de una gestión democrática 

atiende a los principios de una gestión empresarial fundamentada en resultados. 

 

 

Palabras- clave: Gestión Democrática. Educación. Circuito de Gestión 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A vivência pessoal, intelectual, econômica, política e cultural como ser histórico 

que vem lutando para ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado (SAVIANI, 

2008) bem como às contradições e limitações nesse acesso fortalecem o desejo de investigar o 

objeto aqui apresentado.  

As dificuldades enfrentadas para ter acesso à educação desde a infância me 

mostraram claramente que a “igualdade” tão propagada e defendida como uma condição de 

oportunidade para todos, não se aplica na vida real aos economicamente desfavorecidos. 

Nascida no sertão do Ceará, vivenciando de forma direta as desigualdades causadas pelo 

sistema capitalista, cedo compreendi que as oportunidades não são iguais, não bastando, pois, 

a vontade de lutar para ter uma vida melhor. Eu sempre acreditei que por meio da Educação 

poderia buscar uma consciência crítica e libertadora.  

Filha de pais agricultores, órfã de pai com três anos de idade, cedo precisei ir ao 

campo plantar. Neste, vivenciei o primeiro momento de expropriação do capital, quando 

minha família precisava entregar, ao dono da terra, parte da safra colhida, visto não sermos 

proprietários da terra e utilizarmos desta.  

A vida na zona rural era angustiante para mim, haja vista que não havia acesso à 

escola básica, contudo eu ansiava estudar. Os filhos dos comerciantes iam às cidades vizinhas 

estudar, porém na minha família nenhum de nós tivemos esse acesso. Logo, sempre 

questionava com minha mãe o porquê disso? 

Quando uma “família generosa” da cidade falou para minha mãe que eu seria 

tratada como filha da família, ia estudar, ter boa alimentação, roupa, calçados, acreditei que as 

fadas tinham me escutado e pensei que verdadeiramente teria uma vida melhor.  

Mas, nesta família, também o capital me mostrou que as condições não são iguais, 

pois os filhos legítimos iam à escola particular com condições necessárias ao aprendizado 

enquanto eu estudava à noite numa escola pública e a dona da casa se incomodava quando eu 

ia dormir tarde tentando estudar. Ainda na infância, vivi a dor de me separar de minha mãe e 

irmãos ao vir morar numa “casa de família” economicamente responsável por minha criação, 

mas, quando eu lembrava o sofrimento, realidade do sertão, convencia-me que a nova família 

era boa para mim.  Assim, consegui terminar o ensino médio no ano de 1998 na Escola de 2° 

grau Governador Adauto Bezerra. A cabeça cheia de sonhos era constantemente desafiada por 
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essa família. Como eu ia fazer faculdade? Em qual horário? A dona da casa precisava de mim, 

eu seria “ingrata” se não a ajudasse, minha mãe não achava justo eu deixar aquela família “tão 

boa”. Hoje, nesse momento de profundo significado, parafraseio Eduardo Galeano para dizer 

que “a utopia serviu para que eu não deixasse de caminhar”.   

Assim, foi lutando, caminhando e sonhando que ingressei em 2016 no Programa 

de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará – PPGEB/UFC, 

pois antes disso precisei adiar o sonho e o desejo de estudar pela necessidade de trabalhar.  

Esta é a realidade concreta dos filhos da classe trabalhadora onde muitas vezes conciliar 

estudo e trabalho é algo inconciliável. Desta maneira, compreendi pelas condições objetivas 

de sobrevivência que muitas vezes não basta sonhar é preciso ter elementos concretos para 

realizar e lutar por nossos sonhos.  

A minha entrada no mundo do trabalho se dá no campo de operador de 

Telemarketing. Iniciei na profissão no ano de 2001. Achei que tinha conseguido um ótimo 

trabalho, pois a carga horária era apenas de seis horas. Voltei a acreditar que podia sonhar 

com uma formação em nível superior. Fui aos cursinhos, e lá percebi que a escola não tinha 

me ensinado o que, no cursinho, os professores diziam ser necessário para eu passar no 

vestibular. Mas, “desafiando o horizonte” consegui obter duas aprovações na primeira fase do 

vestibular da Universidade Federal do Ceará.  Porém o tempo estava passando, o trabalho no 

Telemarketing me desgastando, eu sempre quis ser professora, não operadora de 

Telemarketing. 

As limitações teóricas refletidas na minha formação básica são hoje por mim 

compreendidas pelo reflexo do dualismo desqualificador da instrução popular em confronto 

com aquela destinada às elites. Com efeito, a contraposição entre ensino destinado às elites 

condutoras e o que é oferecido à classe trabalhadora, conforme destacado por Nobre (2018), é 

real. No Brasil esse dualismo já se faz presente desde a chegada dos padres jesuítas em 1549. 

Por esta razão, se oferece aos que economicamente dominam uma formação plena e aos que 

necessitam cedo trabalhar somente “gotas de conhecimento” para que consigam se inserir no 

mercado de trabalho e sobreviver. Neste contexto, eu aderi à faculdade particular e, assim, 

conclui, em 2014, minha primeira graduação, Licenciatura em História na Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. Novamente, o Capital, por meio do senso comum, convenceu-me 

que, como professora, eu não seria respeitada ou valorizada, criando a concepção de que eu 

poderia ganhar menos que um operador de Telemarketing. Nesta amalgama tornei-me 

supervisora de cobrança, gerente de cobrança e gerente regional de cobrança. Diante disso, 
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compreendi que na sociabilidade do capital a concepção da “teoria do capital humano”1 se 

efetiva de forma homeopática na vida da classe trabalhadora, ou seja, apenas o necessário 

para ser produtivo e se inserir de forma rápida e aligeirada no mercado de trabalho, pois mais 

importante do que uma qualificação profissional, era a relação de produtividade e exploração 

de mais valia. Entendi, ainda, que o Toyotismo2 tão bem desenvolvido e elaborado nas 

empresas que levam a classe trabalhadora a se referir como “na minha empresa” as relações 

não são de união, coletividade, fraternidade. O trabalho em equipe nessas empresas, 

infelizmente, somente é uma estratégia do capital para que os trabalhadores se digladiem; 

controlem-se; supervisionem-se. No ano de 2015, rompi de forma absoluta com o trabalho na 

área de gestão de cobrança e iniciei estudos como ouvinte num grupo de estudos na 

Universidade Federal do Ceará. 

A experiência de estudos teóricos no grupo de Estudo e Pesquisas sobre Política e 

Gestão Educacional – GEPGE/UFC e a parceria realizada com pesquisadores da REDE 

MAPA3 me instigaram a pesquisar o objeto aqui apresentando gestão democrática da escola 

pública onde, como relatado por minha vivência pessoal, não parece ser suficiente somente à 

defesa da gestão democrática para que as possibilidades de acesso e permanência à escola 

formal se concretizem. O interesse de estudo do objeto se dá ainda pela experiência/vivência e 

afinidade com a área de gestão.  

As leituras iniciais no grupo de estudos apontam um profundo distanciamento 

entre o idealizado nos princípios norteadores da lei e a realidade escolar, onde muitas vezes os 

envolvidos no processo educacional sequer conhecem sua possibilidade de participação.   

Este trabalho dissertativo tem como objetivo geral investigar os limites e 

possibilidades da gestão democrática da escola pública, no modo de produção capitalista, na 

                                            
1 Na década de 1960, a teoria do capital humano (SCHULTZ, 1973) foi desenvolvida e divulgada positivamente, 

sendo saudada como a cabal demonstração do “valor econômico da educação” (SCHULTZ, 1967) (SAVIANI, 

2012, p. 94) 
2 “O toyotismo (ou ohnismo, de Ohno, engenheiro que o criou na fábrica Toyota), como via japonesa de 

expansão e consolidação do capitalismo industrial, é uma forma de organização do trabalho que nasce na Toyota, 

no Japão pós-45, e que, muito rapidamente, se propaga para as grandes companhias daquele País”.  (ANTUNES, 

1999, p. 54). 
3 A REDE MAPA é um projeto que insere-se no projeto de abrangência nacional intitulado GESTÃO 

DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO: MAPEAMENTO DAS BASES NORMATIVAS E DAS 

CONDIÇÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO DOS ESTADOS 

BRASILEIROS, que envolve pesquisadores da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Universidade 

de Passo Fundo (UPF), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Estácio de Sá (Unesa), 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade 

Federal do Ceará (UFC), sendo coordenado em nível nacional, pelo Professor Elton Luiz Nardi da Unoesc, tem o 

objetivo de identificar a realidade do Ceará, no que se refere à Gestão Democrática do ensino, bem como 

contribuir com os gestores e sistemas de ensino na compreensão e implementação dos princípios da gestão 

democrática.   
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conjuntura neoliberal e, como isto se materializa na gestão das escolas, por meio dos 

documentos que orientam os gestores. 

A sede de participação democrática no novo projeto de sociedade que se 

desenhava no Brasil, pós-período ditatorial, envolveu diferentes segmentos da sociedade civil, 

os quais desejavam discutir e contribuir para a construção dessa nova sociedade, sendo 

notório que a prerrogativa de um capítulo dedicado a Educação na Constituição Federal 

alimentava os anseios dos movimentos que lutavam e defendiam a Educação pública, gratuita 

e de qualidade.  

A reivindicação já vinha se fortificando desde o movimento dos pioneiros da 

escola nova (1932)4 ao ser referendado no aspecto legal que a Constituição assegura que o 

princípio da gestão democrática apresentará elementos legais para sua aplicação. Nesse 

sentido, neste estudo, busca-se investigar, ainda como as teorias da administração empresarial 

influenciam e estão presentes na organização da gestão escolar.  Esses questionamentos se 

justificam tendo em vista que se acreditava que, com a retomada da democratização depois de 

um período marcado pela negação aos princípios da participação, caracterizado pela Ditadura 

Civil- Militar, a Educação passaria a ocupar papel de destaque nos governos que voltavam a 

se eleger através do voto popular. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um modelo renovador sobre a Educação. 

Nela, há avanços significativos e garantias legais que aparentemente significavam muito para 

o momento histórico que o país vivia. A garantia de um capítulo dedicado à educação foi 

recebida e comemorada por intelectuais e ativistas engajados que lutavam e acreditavam na 

educação como um instrumento capaz de promover melhores condições para a igualdade 

civil. Desse grupo, fizeram parte: educadores, movimentos sociais e sociedade civil de 

maneira geral. Esperava-se que com o avanço de uma bandeira tão significativa para a 

construção de uma sociedade que se (re) desenhava, (re) estruturava haveria impactos 

positivos e promoveria melhores indicadores sociais e econômicos para o país.  

Nesta perspectiva, diante do que esperavam os movimentos sociais organizados, o 

que se constatou, conforme Shiroma, Morais e Evangelista (2007), foi que as conquistas 

foram poucas diante das reivindicações, sendo que um dos aspectos que deixou a desejar foi 

justamente a questão da participação social. Assim, tendo em vista essa realidade, 

                                            
4 A Escola Nova foi um movimento iniciado nos Estados Unidos que teve uma influencia muito grande na 

educação brasileira, especialmente a partir do momento que o país, nas décadas de 1923-1940, assume um 

projeto de desenvolvimento industrial na consolidação do capitalismo brasileiro. SAVIANI (2008). 
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apresentam-se alguns questionamentos que se colocam como as questões que esta pesquisa 

busca responder: os documentos legais preconizam que a educação pública se dará de forma 

democrática, então como assegurar o que diz a legislação?  O que é mesmo democracia? A 

democracia é, de fato, uma realidade? Como se apresenta a perspectiva da democracia aos 

menos favorecidos, aos que economicamente só gozam da liberdade de vender seu próprio 

trabalho e a si próprios? Todos efetivamente participam do processo que se diz democrático? 

A democracia enquanto modelo representativo é suficiente para uma efetiva participação dos 

agentes educacionais? E, finalmente: Como sob a perspectiva da administração empresarial 

fundamentada no modelo gerencial do modo de produção capitalista a gestão democrática da 

escola pública se apresenta? 

Diante desta problemática pretende-se compreender, portanto, os limites e 

possibilidades dos princípios da gestão democrática se efetivarem, diante da conjuntura atual, 

fundamentada no modo de produção capitalista. A concepção de gestão democrática enquanto 

princípio politico-pedagógico traz um significativo universo de possibilidades de atuação e 

ação da comunidade escolar diante do que se tinha até então em relação à gestão.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB nº 9.394/96 no artigo nº 14 é 

estabelecida a gestão democrática de modo que sua contribuição para a comunidade escolar 

aparece de maneira mais orientada.  O artigo é apresentado na referida lei desta forma: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios. 

I -participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II -participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, LDB, 1996, n.p). 

 

Nesta esteira, estabelece-se como objetivo geral desta pesquisa, como afirmado 

anteriormente: investigar os limites e possibilidades da gestão democrática da escola pública 

diante da conjuntura atual, fundamentada no modo de produção capitalista de globalização 

neoliberal a partir dos encaminhamentos para a gestão escolar definidos como Circuito Gestão 

no Ceará. 

No que se relaciona aos objetivos específicos, pretende-se: 1) identificar os 

princípios que caracterizam a democracia em geral em diferentes perspectivas teóricas e como 

esse processo se evidencia na sociedade brasileira; 2) analisar as teorias da administração suas 
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perspectivas e as implicações para as organizações; 3) compreender como a administração 

empresarial está influenciando a gestão escolar. 

Ao realizar esta investigação, o percurso metodológico a ser seguido se utiliza de 

uma abordagem qualitativa. Triviños (1987) afirma que:  

 

O ambiente, o contexto no qual os indivíduos realizam suas ações e desenvolvem 

seus modos de vidas fundamentais, tem um valor essencial para alcançar das pessoas 

uma compreensão mais clara de suas atividades. O meio, com suas características 

físicas e sociais, imprime aos sujeitos traços peculiares que são desvendados à luz do 

entendimento dos significados que ele estabelece. Por isso, as tentativas de 

compreender a conduta humana isolada do contexto no qual se manifesta criam 

situações artificiais que falsificam a realidade, levam a engano, a elaborar postulados 

não adequados, a interpretações equivocadas.  (TRIVIÑOS, 1987, p. 122).  

 
Ao contribuir com a necessidade de entendimento investigativo a partir do 

ambiente real dos sujeitos e as possibilidades de desvelamento que este proporciona ao 

pesquisador que ousa desvelar o que está para além das aparências, Lüdke et al (2015) mostra 

que o estudo de caso na pesquisa qualitativa se oportuniza quando visam “a interpretação em 

contexto”. A autora defende que “os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma 

completa e profunda. O pesquisador procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes 

numa determinada situação ou problema”. (LÜDKE, 2015, p. 22).  

Compreende-se, portanto, pelas defesas e observações destacadas pelos autores 

mencionados que, para o objeto aqui apresentado ser investigado na sua totalidade, faz-se 

necessário um aprofundamento das categorias de análise, que são: democracia na perspectiva 

liberal e democrática. Gestão escolar e gestão democrática.  O aporte teórico de sustentação 

do trabalho tem como objetivo contribuir com o aprofundamento da discussão e a busca pela 

compreensão, identificação e interpretação da realidade pesquisada. 

Nesse sentido, a perspectiva teórico-metodológica desta pesquisa assenta-se no 

materialismo histórico e dialético, pois por meio dele se afirma ser possível analisar as 

categorias aqui apresentadas do ponto de vista da totalidade. Como afirma Kosik “totalidade 

significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer 

(classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido” (KOSIK, 

1976, p. 44). Para que se possa encontrar a essência das categorias pesquisadas e extrair das 

mesmas as possibilidades de contribuição para o trabalho enquanto pesquisador (a) e para a 

comunidade escolar se faz necessário um profundo estudo das mesmas na sua complexidade, 

que segundo Marx (2013) deve-se investigar a essência do fenômeno para suplantar a 

aparência cotidiana e apreender as suas particularidades.  
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Na realização do trabalho se seguem os seguintes momentos: leitura e 

sistematização de referencial teórico que trata sobre a temática em estudo, que aborda as 

teorias da administração e, a relação entre a administração capitalista e a gestão escolar, além 

das considerações finais. 

A dissertação está dividida, portanto, em quatro capítulos, sendo o primeiro a 

Introdução deste trabalho. No segundo, trata-se a democracia em suas variantes. Procura-se 

analisar a categoria a partir dos pressupostos liberais e identificar quais são as suas 

possibilidades também na conjuntura neoliberal. 

No terceiro capítulo, realiza-se uma análise das teorias da administração suas 

perspectivas e as implicações para as organizações. Além disso, busca-se compreender como 

a elaboração dessas teorias estão naturalizadas e incorporadas na gestão escolar sem uma 

compreensão de suas limitações na esfera educacional. Essa análise se justifica, pois é a partir 

desse enfoque que se compreende a política educacional inter-relacionada com a política em 

geral, a sociedade, a economia e a cultura, compreendendo que esses elementos se 

correlacionam e não estão descolados da sociedade e possibilitam uma contextualização 

histórica e localizada em um determinado espaço temporal. 

No quarto capítulo, elenca-se a administração empresarial, a gestão escolar, a 

gestão democrática e o Circuito de Gestão implantado no Ceará questionando se há entre 

essas semelhanças, debates ou acordo. Nas considerações finais, compreende-se a necessidade 

de estabelecer um diálogo entre o conhecimento adquirido por meio dos teóricos estudados e 

os princípios de gestão estabelecidos na gestão das escolas do Ceará a partir do Circuito de 

Gestão. Este é o teor do presente trabalho que inicia apresentando a categoria democracia, 

suas características, especificidades, a origem, possibilidades e limites. No desenvolvimento 

do capítulo que se apresenta a seguir, a escrita fundamenta-se em autores e teóricos clássicos 

e atuais. 
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2 DEMOCRACIA E CAPITALISMO: UMA RELAÇÃO DE AMOR RECÍPROCO! 

ATÉ QUANDO? 

 

A história confirma sem discrepância esse fato: historicamente, a democracia 

moderna cresceu passo a passo com o capitalismo e foi dele consequência. [...] 

constitui questão completamente diferente saber se a democracia é ou não um dos 

produtos do capitalismo, que com ele morrerá.  (SCHUMPETER, 1961, p. 360). 

 

Este capítulo pretende tratar sobre a democracia, suas características, limitações e 

possibilidades, a partir de teóricos liberais, progressistas e marxistas. Nesse prisma, Lukács 

afirma que [“... a democracia atual culminação de um desenvolvimento secular é a 

democracia de um imperialismo manipulado, cujo domínio se apoia na manipulação”]. 

(LUKÁCS, 2008, p. 95). Assim como evidenciado por Lukács, compreende-se que a 

aceitação do regime democrático, independente do regime econômico, é uma maneira peculiar 

de alienação e manipulação, usada pelos detentores do poder como uma forma de controle, e 

uma característica das democracias burguesas. Essa “democracia” ao permitir a participação 

dos cidadãos em alguns espaços que são controlados, monitorados e mantidos sob sua 

hegemonia se auto-sustenta mantendo-se no poder utilizando os próprios cidadãos para essa 

manutenção. 

 Lukács sublinha ainda que “o Estado de toda sociedade é uma arma ideológica 

para travar os conflitos de classe segundo o modo de pensar da classe dominante”. (LUCKÁS, 

2008, p. 92). Essa dominação e manipulação sustentada e mantida pelo Estado Burguês são 

melhores compreendidas e ampliadas na perspectiva da capacidade de dominação ideológica, 

o que se compreende com Marx quando afirma que [“...as ideias da classe dominante são, em 

todas as épocas, as ideias dominantes]” (MARX, 2009, p. 67). Assim, ao ir manipulando e 

sustentando por meio de seus diferentes aparelhos ideológicos que todos são livres, o regime 

“democrático” vem se solidificando e usando os cidadãos para se perpetuar, pois neste 

modelo representativo, como nos elucida Chaui (1993) são admitidos os diversos conflitos e o 

Estado se coloca como capaz de acolhê-los e solucioná-los.  

Ao negar e manipular, encobrindo as divergências, em nome da participação e das 

decisões coletivas, os sujeitos são motivados a defender um regime que aprisiona, esmaga e 

do qual não são e nem fazem parte. Essa afirmação se compreende com Bordenave (1994), 

quando assegura que somente quando fazemos parte, tomamos parte, temos parte e somos 

parte é que efetivamente podemos compreender que o processo democrático está se 

efetivando. 
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Hobsbawm, (2007) também colabora com a percepção de democracia e sua 

aceitação sem significativos questionamentos. Para o referido autor, o termo “democracia” é 

uma palavra aceita com grande entusiasmo e por isso mesmo, as pessoas têm interesse em se 

associar a ela, sendo, por si, uma palavra enaltecedora. A expressão leva as pessoas a acreditar 

sem questionar, como se todos tivessem acesso e participassem das decisões. Viver sob um 

regime democrático sob a concepção construída ideologicamente é poder usar de sua 

liberdade, é participar das decisões, é ser livre. Essa assertiva colabora com a construção 

ideológica de aceitação da palavra democracia como se fosse sinônimo de igualdade, sem 

restrições, sem que se questione e lute contra a desigualdade. Nessa lógica, portanto, os 

liberais sustentam a defesa da democracia: ou seja, a democracia burguesa.  

O termo democracia assumiu um lugar central no campo político durante o século 

XX. Embora, sempre que usado, remonte à experiência fundadora dos gregos quando, em 

suas cidades, os cidadãos exerciam o poder de decisão de forma direta, respeitando o 

princípio da predominância da maioria. Nesse sentido, a democracia, o “governo do povo” 

(CHEVALIER, 1982, p. 21), tem uma história comum, com a existência da pólis, das cidades-

Estado da Antiga Grécia. A cidade, a pólis, era para eles “a unidade por excelência da vida 

social”, o ambiente de caráter sagrado que lhes permitia levar em comum uma vida mais rica 

de significados, em total independência de outros seres humanos. De mesma natureza, era o 

“agrupamento ideal dos seres humanos”, desde que fossem gregos e não bárbaros; fossem 

homens livres e não escravos; fossem homens, não mulheres, o que significa que nem todos 

eram cidadãos por não terem os mesmos direitos (CHEVALIER, 1982, p. 21). Com esta 

afirmação, percebe-se que o ideal democrático já nasce legitimando as desigualdades e se 

fortalece por apresentar ideais considerados justos e sagrados negando possibilidades de uma 

real participação efetiva e popular e desconsiderando naquele momento histórico uma parte 

significativa de sujeitos (mulheres e escravos) e sendo aceita tal discrepância sem 

questionamentos das sociedades em construção.  

Na Grécia, portanto, ao pensar sobre democracia, estabelece-se a discussão sobre 

o pensamento político e social que tem em Platão um expoente. Especialmente a partir da 

obra “A República”, Platão vai definir a democracia como o estado no qual reina a liberdade. 

Apresenta uma sociedade utópica dirigida por filósofos, que estariam ocupando o lugar dos 

reis, dos oligarcas e dos tiranos. A decepção com a condução da política na época o levou a 

tentar implantar as suas ideias por várias vezes e, ao não lograr êxito, acabou desistindo, 

dedicando-se ao que fazia muito bem: Filosofar.  
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Aristóteles, na continuidade das discussões iniciadas com Platão, conforme 

salientam Bobbio, Matteucci e Pasquini distinguiu os tipos de democracia: 

 

Da Democracia entendida em sentido mais amplo, Aristóteles subdistingue cinco 

formas: 1) ricos e pobres participam do Governo em condições paritárias. A maioria 

é popular unicamente porque a classe popular é mais numerosa. 2) Os cargos 

públicos são distribuídos com base num censo muito baixo. 3) São admitidos aos 

cargos públicos todos os cidadãos entre os quais os que foram privados de direitos 

civis após processo judicial. 4) São admitidos aos cargos públicos todos os cidadãos 

sem exceção. 5) Quaisquer que sejam os direitos políticos, soberana é a massa e não 

a lei. Este último caso é o da dominação dos demagogos, ou seja, a verdadeira forma 

corrupta do Governo popular (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINI, 1998, p. 330). 

 

 

Neste sentido, pode-se compreender que, para Aristóteles, somente na cidade-

Estado o homem seria capaz de desenvolver todas as suas capacidades. A pólis seria aquela 

cidade que torna possível a felicidade obtida pela vida criativa da razão (biostheoretikos). A 

felicidade individual deve corresponder com o bem comum e, portanto, uma cidade feliz 

(polis eudaimon). Platão e Aristóteles, portanto, discutiram sobre questões políticas de sua 

época. Dentre as obras escritas por eles, chamam a atenção as que apresentam o Estado em 

suas características, ora de degeneração, ora de justiça. 

Mais tarde, ao defender princípios de liberdade e direitos sociais, Rousseau 

introduziu ideias importantes sobre a democracia em sua obra O Contrato Social, embora em 

um contexto de valorização do Capitalismo emergente. No entanto, sua teoria não foi capaz 

de provocar transformações, fragilizando-se diante do fortalecimento das ideias da burguesia, 

bem como pelo enfoque moralista defendido por ele, como argumentam alguns intérpretes de 

sua obra.  

Para Rousseau, as sociedades humanas são construídas a partir deste pacto – o 

contrato social. Através do contrato, cada indivíduo aliena seu poder em favor da 

coletividade. Entretanto, a vontade geral não poderia jamais ser alienada nem representada. 

Nessa perspectiva, Rousseau defende que:  

 

Há, às vezes, diferença entre a vontade de todos e a vontade geral: esta só atende ao 

interesse comum, enquanto outra olha o interesse privado, e não é senão uma soma 

das vontades particulares. Porém, tirando estas mesmas vontades, que se destroem 

entre si, resta como soma destas diferenças a vontade geral (ROUSSEAU, s/d, p. 

41). 

 

 

O conceito de vontade geral revela a posição de Rousseau sobre democracia. Sob 

o seu ponto de vista, todo indivíduo é – ao mesmo tempo – uma pessoa privada e uma pessoa 
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pública (cidadão): como pessoa privada, ela trata de seus interesses particulares; como pessoa 

pública, faz parte de um corpo coletivo que tem interesses comuns. Este, portanto, é o teor do 

presente capítulo, o que será tratado a seguir. 

 

2.1 A Democracia Liberal  

 

O significado da palavra “democracia”, conforme Bottomore e Outhwaite (1993, 

p.179), é “governo do povo”. Os autores sublinham que ela foi usada pela primeira vez no 

século V a.C. pelo historiador grego Heródoto, combinando as palavras gregas demos e 

kratein que significa “governar”. Os autores afirmam ainda que existe uma definição famosa 

sobre o termo que foi estabelecida por Abraão Lincoln que é: “governo do povo, pelo povo, 

para o povo”. Com isso desenvolve a noção de governo ou domínio, o significado pode ser 

transmitido de forma mais precisa ou seja: [...] democracia é um sistema político no qual o 

povo inteiro toma, e tem o direito de tomar, as decisões básicas determinantes a respeito de 

questões importantes de políticas públicas. (BOTTOMORE; OUTHWAITE,1993, p.179). 

Neste prisma, pode-se compreender com Bottomore e Outhwaite (1993, p.179), 

que o “direito de tomar” as decisões básicas distingue a democracia de outros sistemas nos 

quais essas decisões são de fato tomadas pelo povo. Assim, numa democracia, é devido ao seu 

direito de fazer que o povo pode tomar as decisões e, esse “direito origina-se de um sistema 

de regras básicas, tais como a constituição”. Cabe, entretanto, salientar, que estas decisões são 

tomadas pela maioria, isto é, não existe unanimidade. Nesse enfoque, se considera que o povo 

só toma diretamente algumas poucas decisões e na maioria dos casos isto se dá por meio de 

eleições, sendo o restante feito por seus representantes. E, em relação à natureza e 

características que envolvem a categoria democracia, existem ideias e ideais diferentes.   

Alexis de Tocqueville (1969) ao tratar sobre democracia, atribui a esta um 

significado sagrado que lhe inspirou, conforme ele próprio confessa, uma espécie de “terror 

religioso”. Para o autor, “querer deter a democracia seria como lutar contra o próprio Deus e 

só restaria às nações acomodar-se ao estado social que lhes impõe a Providência” 

(TOCQUEVILLE, 1969, p. 13). 

 Tocqueville (1969) assegura que a democracia consistia no impulso irresistível 

da igualdade que levaria ao nivelamento das condições. Nesse movimento, segundo ele, 

inscrever-se-ia não apenas a sociedade americana (embora considerasse que foi nos Estados 

Unidos onde o processo igualitário mais se desenvolveu), mas sim, toda a humanidade. 
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De acordo com Tocqueville, portanto, a democracia consistia no impulso 

irresistível da igualdade que levaria ao nivelamento das condições. O referido autor defende o 

princípio da liberdade no momento em que se consolida o capitalismo anunciando os 

princípios do liberalismo5 econômico, reafirmados pelo neoliberalismo6na atualidade, 

doutrina na qual a liberdade perde a característica de emancipação e é confundida com a 

exacerbação do individualismo e da propriedade privada.  

Na defesa da necessidade democrática Schumpeter, afirma que a “a democracia é 

um método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional incapaz de ser um fim em si 

mesmo, sem relação com as decisões que produzirá em determinadas condições históricas”.  

(SCHUMPETER, 1961, p. 296). 

Ao defender o regime democrático, o referido autor reconhece e destaca as 

limitações do sistema, mas defende que este se faz necessário para que a ameaça de outro 

regime com cunho e perspectiva socialista não se concretize ou possa ser pensada como 

possibilidade de organização coletiva.   

Ainda na defesa do regime democrático Schumpeter, enfatiza que “o método 

democrático é um sistema institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o 

indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor” 

(SCHUMPETER, 1961, p. 328). Na observação do referido autor, destacando a limitação de 

participação política dos eleitores, pode-se questionar como ao cidadão comum sua liberdade 

é efetivamente concreta se esta é fator de disputa por aqueles que economicamente possuem 

elementos para mantê-lo preso aos seus interesses. Se, para Mill (1963), conforme salienta 

Shumpeter, a capacidade de liberdade é um dos fatores de grande importância e destaque, 

propagados como elemento positivo no regime democrático, já se percebe as limitações da 

referida liberdade e a principal função do cidadão, pois, como destaca Schumpeter “a função 

primária do eleitorado é eleger o governo, o que pode significar a eleição de um grupo 

completo de políticos isolados”.  (SCHUMPETER, 1961, p. 333). 

Ainda na perspectiva de democracia liberal, Schumpeter (1961) esclarece que ela 

é um mecanismo para escolher e autorizar governos, por meio da existência de grupos que 

                                            
5 O termo liberalismo é uma doutrina que se fortaleceu nos ideais iluministas e teve em Adam Shmit um dos 

principais influenciadores. Shmit ao defender o conceito de “mão invisível do Estado na economia” abriu 

precedentes para o que se conhece ainda na contemporaneidade como lei da oferta e da procura, livre mercado.  
6O neoliberalismo pode ser compreendido como uma oposição ao que Shmit defendia e advoga que o Estado 

deve controlar a economia. Seu principal influenciador é Maynard Keynes que ao propor a intervenção do 

Estado na economia lança a doutrina conhecida como keynesianismo e defende que: o Estado deve 

regulamentar; criar normas; impostos, investimentos. Assim se construiu o Estado como agente regulador da 

economia. 
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competem pela governança, associados em partidos políticos e escolhidos pelo voto. O 

chamado governo pelo povo é uma ficção; o que existe, na verdade, é o governo aprovado 

pelo povo. “O povo como tal nunca pode realmente governar ou dirigir” (SCHUMPETER, 

1961, p. 308-309). O autor assinala também que a função daqueles que votam é a de escolher 

homens que decidirão quais são os problemas políticos e como resolvê-los.  

Com esses argumentos, Schumpeter pretende fazer uma crítica que atinge a 

concepção clássica da democracia: a soberania popular. Para esse pensador (1961, p. 328), a 

democracia significa um “sistema institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o 

indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor”. 

Diante disso, justifica a existência de um aparato governamental capaz de neutralizar as 

demandas da vontade política pela estabilização da “vontade geral”, através do aparelho de 

Estado.   

Macpherson (1978, p. 81), por sua vez, critica o modelo shumpeteriano de 

democracia, afirmando que se trata de um modelo de “equilíbrio elitista pluralista”. A partir 

dessa crítica, o autor propõe outro projeto que intitula de “democracia participativa”, a qual 

consistiria em:  

 

[...] um sistema piramidal com democracia direta na base e democracia por 

delegação em cada nível depois dessa base. Assim, começaríamos com a democracia 

direta ao nível da fábrica ou vizinhança – discussão concreta face a face e decisão 

por consenso majoritário, e eleição de delegados que formariam uma comissão no 

nível mais próximo seguinte [...]. Os delegados teriam de ser suficientemente 

instruídos pelos que os elegessem, e responsáveis para com eles de modo a tomar 

decisões em nível de conselho em caráter razoavelmente democrático. Assim 

prosseguiria até o vértice da pirâmide, que seria um conselho nacional, e conselhos 

locais e regionais para questões próprias desses segmentos territoriais 

(MACPHERSON, 1978, p. 110).  

 

Com relação aos pensadores supramencionados – alguns liberais ortodoxos e 

outros numa vertente mais progressista –, cabe destacar que, tanto na civilização grega quanto 

no mundo moderno, a concepção e a prática política que nos foram legadas foram fruto das 

forças materiais e culturais então existentes. A partir dessa ideia, Wood (2006, p. 45) afirma 

que a própria democracia, no sentido literal de “governo do povo”, não possui 

necessariamente o mesmo significado para todos. 

Nesse sentido, democracia pode expressar simplesmente que o “povo”, como um 

agregado político de cidadãos individuais, tem o direito de votar, de tempos em tempos, em 

representantes e funcionários. No entanto, também pode ter um sentido social mais profundo, 

relacionado com “demos”, o povo comum, desafiando a dominação de classe dos ricos. Esse 
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“governo do povo” ou poder popular é o que a palavra democracia significa literalmente 

(WOOD, 2006, p. 45). Dessa forma, sua definição de democracia se aproxima da ideia de 

“desafio ao governo de classe”, evidenciando que “o capitalismo é, na essência, incompatível 

com a democracia”. Sobre isso, a autora justifica: 

 
E é incompatível não apenas no caráter óbvio de que o capitalismo representa o 

governo de classe pelo capital, mas também, no sentido de que o capitalismo limita 

o poder do ‘povo’ entendido no estrito significado político. Não existe um 

capitalismo governado pelo poder popular, não há capitalismo em que a vontade do 

povo tenha precedência sobre os imperativos do lucro e da acumulação, não há 

capitalismo em que as exigências de maximização dos lucros não definam as 

condições mais básicas da vida (WOOD, 2006, p. 7-8). 

 

Considera-se que apesar de a sociedade defender a ideia da democracia na 

realidade capitalista, o poder popular – pressuposto para que ela aconteça – não se efetiva em 

sua essência. Isso porque esse modelo se insere numa conjuntura totalmente desigual, na qual 

a grande maioria da população, excluída econômica, cultural, política e socialmente, fica à 

margem dos diretos básicos para sobrevivência. 

 Nesse contexto, seria possível uma real ação democrática para a transformação 

social? Conforme Marx (2010) em “Crítica da filosofia do direito de Hegel” a democracia é o 

enigma resolvido de toda constituição. Com Marx, portanto, mais do que conceber a 

democracia como um enigma, ele a concebe como um "enigma resolvido" (aufgelösteRätsel), 

ou seja, é um enigma, pois é a solução do próprio problema para o qual aponta. Neste caso, a 

democracia marxiana se coloca como resposta para os problemas surgidos por meio das 

variadas formas políticas, e, Marx aponta especialmente para a contradição que se coloca 

entre o Estado e a sociedade civil (MARX, 2010). O pensador destaca que: 

 

A democracia é, assim, a essência de toda constituição política, o homem 

socializado como uma constituição particular; ela se relaciona com as demais 

constituições como o gênero com suas espécies, mas o próprio gênero aparece, aqui, 

como existência e, com isso, como uma espécie particular em face das existências 

que não contradizem a essência. A democracia relaciona-se com todas as outras 

formas de Estado [...] O homem não existe em razão da lei, mas a lei existe em razão 

do homem, é a existência humana, enquanto nas outras formas de Estado o homem é 

a existência legal. Tal é a diferença fundamental da democracia. (MARX, 2010, p.50 

grifos no original). 

 
Ao estabelecer essa dependência do homem em relação ao modelo democrático e 

suas particularidades, como destacado por Marx, cria-se um aparato governamental onde há 

uma inversão de sujeito/predicado. O modelo democrático não está a serviço dos homens na 
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sua complexidade e necessidades humanas, ao contrário e inversamente, estabelece essa 

inversão colocando os homens a sua necessidade.  

Diante da gravidade dos problemas e contradições sociais presentes na 

organização capitalista, tais como a injustiça social, a violência, a criminalidade, a corrupção 

e a miséria, que rumos à sociedade organizada, os grupos comunitários bem como a 

comunidade escolar, podem tomar para a transformação social, e não apenas se submeterem 

às leis de mercado?  

Na obra democracia contra o capitalismo Wood (2006) observa que “na 

democracia capitalista, a desigualdade e a exploração socioeconômica coexistem com a 

liberdade e a igualdade cívicas”.  (WOOD, 2006, p. 173). 

Ao historicizar as características do trabalho e da democracia na antiguidade 

clássica, a referida autora destaca que: “as tradições políticas e culturais da antiguidade que 

chegaram até nós estão, portanto, imbuídas do espírito do cidadão trabalhador e da vontade 

antidemocrática que ele inspirou e que informou os textos de grandes filósofos” (WOOD, 

2006, p. 157).  

A autora observa que, apesar dos gregos não terem inventado a escravidão, a 

contribuição deles para as condições do trabalho livre, foram decisivas para a construção 

democrática, pois ao possibilitar a separação entre trabalho livre e trabalho escravo é 

oferecido aos que se apropriam do trabalho alheio novos mecanismos descontrole social e 

construções ideológicas que permitam essa apropriação. A autora afirma ainda que: 

 

Não seria exagero afirmar, por exemplo, que a verdadeira característica da pólis 

como forma de organização de Estado é exatamente essa, a união de trabalho e 

cidadania específica da cidadania camponesa. A pólis pertence certamente ao que 

em geral se denomina, ainda que imprecisamente, a “cidade-Estado” dos gregos e, 

em termos amplos, dos romanos, bem como dos fenícios e etruscos – ou seja, o 

pequeno Estado autônomo formado pela cidade e o campo que a contorna.  (WOOD, 

2006, p. 162- grifos no original).  

 

Ao estabelecer novas formas de controle econômico observa-se que a 

“democracia” se ajusta e traz respostas aos sujeitos que necessitam ideologicamente sentirem-

se partícipes da sociedade. Ao permitir liberdade e igualdade cívicas à massa populacional, 

cria-se a máscara da oportunidade igualitária e percebe-se a falácia da meritocracia tão 

disseminada pelos defensores e propagandistas da liberdade e aceita pelos próprios 

trabalhadores como “natural”. A naturalização da exploração de classes é melhor 

compreendida quando Wood afirma que:  
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A separação da condição cívica da situação de classe nas sociedades capitalistas tem, 

assim, dois lados: de um, o direito de cidadania não é determinado por posição 

socioeconômica – e, neste sentido, o capitalismo coexiste com a democracia formal -

, de outro, a igualdade cívica não afeta diretamente a desigualdade de classe, e a 

democracia formal deixa fundamentalmente intacta a exploração de classe. (WOOD, 

2006, p. 173). 

 

Em sua obra Liberalismo e Democracia, Bobbio (2000) destaca a “apatia política” 

e pode-se observar pelo exposto teoricamente que as falas e até mesmo defesas do senso 

comum que “o povo não sabe escolher, votar” são reflexos de um sistema construído e 

mantido para que a grande massa não compreenda os mecanismos que a mantem presa e 

refém de um sistema econômico que retira dos indivíduos sua dignidade e subjetividade 

humana. Marx elucida que: 

 

O trabalhador só é, enquanto trabalhador, assim que é para si como capital, e só é, 

como capital, assim que um capital é para ele. A existência (Dasein) do capital é sua 

existência, sua vida, tal como determina o conteúdo da sua vida de um modo 

indiferente a ele. A economia nacional não conhece por conseguinte, o trabalhador 

desocupado, o homem que trabalha (Arbeitsmenschen), na medida em que ele se 

encontra fora da relação de trabalho. [...] as carências do trabalhador são assim, para 

ela, apenas a necessidade (Bedürfnis) de conservá-lo durante o trabalho, a fim de 

que a raça dos trabalhadores não desapareça.  (MARX, 2010, pp. 91-92 grifos no 

original).  

 

A condição de “cidadão livre e partícipe dos processos democráticos” pode ser 

questionada quando há a exclusão e marginalização dos que não contribuem economicamente 

para a “democracia”. Se o trabalhador só tem valor para o capital quando está produzindo e 

consumindo, compreende-se que sua liberdade está atrelada ao fator econômico e não é 

possível dissociar esse como o fazem os teóricos liberais. É ainda em Marx que se percebe o 

fator econômico como determinante quando afirma que: 

 

O dinheiro, na medida em que possui o atributo de tudo comprar, na medida em que 

possui o atributo de se apropriar de todos os objetos, é, portanto, o objeto enquanto 

possessão eminente. A universalidade de seu atributo é a onipotência de seu ser; ele 

vale, por isso como ser onipotente. [...] O dinheiro é o alcoviteiro entre a 

necessidade e o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem [...] (MARX, 2010, 

p. 157). 

 

À medida que o dinheiro tudo compra, tudo se apropria, tudo comercializa 

questionar a “liberdade política e cívica” defendida e propagada pelos teóricos liberais é de 

fundamental importância para que se denuncie na perspectiva de superação dos mecanismos 

de aprisionamentos a que os “cidadãos livres” estão submetidos e possa-se a partir da 

compreensão filosófica/teórica elevar os indivíduos a uma condição de emancipação humana. 
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No que diz respeito à democracia brasileira a situação apresenta muita similitude com a ideia 

da democracia em geral, como se observa na sequência. 

 

2.2 A Democracia Brasileira  

 

Neste tópico abordo brevemente a constituição da democracia brasileira, que se dá 

num processo burocratizado de intervenção da oligarquia dominante, que num determinado 

momento histórico haja vista a conexão do Brasil, com o mundo, necessitava “modernizar-se” 

enquanto constituição social, mas que como explicitado por Prado (2012), não havia interesse 

de modificação na estrutura econômica. De acordo com o autor “se vamos à essência da nossa 

formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns 

outros gêneros; mais tarde, ouro e diamante; depois algodão e, em seguida, café para o 

comércio europeu. Nada mais que isso”. (PRADO, 2012, p. 23).  

A compreensão de formação da identidade brasileira se faz necessária para que 

como elencado por Coutinho, na obra “A democracia como valor universal e outros ensaios”, 

se consiga perceber inúmeros elementos pertinentes ao processo democrático brasileiro. O 

autor destaca que:  

 

[...] quem proclamou nossa política foi um príncipe português, numa típica manobra 

“pelo alto”; a classe dominante do império foi a mesma da época colonial; quem 

terminou capitalizando os resultados da proclamação da República (também ela 

implantada “pelo alto”) foi a velha oligarquia agrária; a revolução de 1930, apesar 

de tudo, não passou de uma “rearrumação” [...] (COUTINHO, 1984, p. 37). 

 

 
Nos elementos destacados pelo referido autor, nota-se as manobras dos que, como 

destacado por Coutinho, são os do “alto”.  A população brasileira, a camada de trabalhadores, 

os homens e mulheres que trabalham e sustentam a roda da existência econômica brasileira já 

são excluídos desde os primeiros processos de construção de identidade democrática 

brasileira. Como então gozam de liberdade, e que liberdade é essa?  

A liberdade da democracia liberal burguesa, pelo que se pode perceber pelos seus 

defensores, propagandistas e também por alguns “que se dizem críticos” 

(SCHUMPETER,1961); (MILL,1963); (MACPHERSON,1978), (BOBBIO,1986/2000), 

dentre outros, está limitada somente à participação no processo de escolha de representantes 

políticos, todavia a vida de um cidadão engloba inúmeros elementos dentre eles: economia, 

educação, saúde, cultura, segurança, cidadania etc. Como então defender que o regime 
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democrático é o que mais lhe oportuniza liberdade se este só “participa” da escolha de 

representantes políticos que governam não para o povo, mas, para os seus.  

Num sistema econômico onde como destacado por Marx “coisas que em si 

mesmas não são mercadorias, como a consciência, a honra, etc. podem ser compradas de seus 

possuidores com dinheiro” (MARX, 2013, p.177). Esta afirmação chama a atenção para que 

os propagandistas da liberdade não observem que ela pode estar, como afirmado por Marx, 

nas coisas que em si não são mercadorias e exatamente por isso ser negociada pelos sujeitos 

que tendo somente a liberdade individual se submetem às necessidades do capital para sua 

sobrevivência enquanto sujeitos na sua totalidade humana.  

Coutinho (1984) denuncia ainda a identificação e subordinação aos ideais 

europeus como prática civilizatória e superior de intelectualidade, avanço e modernização. 

Esses são elementos importantes para a construção ideológica do país em desenvolvimento, e 

a educação formal sendo controlada desde a sua origem pela classe que detém o poder 

econômico, cultural e político, traz significativas contribuições para o ideário ideológico em 

construção.  O autor destaca a construção da identidade brasileira desta forma: 

 

No Brasil, mesmo na época da subordinação formal, ou seja, mesmo quando nosso 

modo de produção interno ainda não era capitalista, as classes fundamentais de 

nossa formação econômico-social encontravam suas expressões ideológicas e 

culturais na Europa. (COUTINHO, 1984, p. 127). 

 

A primeira fase da democracia brasileira7 (primeira república ate período pré 

ditadura militar) tem traços do modelo grego excluindo da participação política, econômica e 

social, escravos e mulheres, deixando à margem uma parte significativa da população. É 

importante destacar que a invasão das terras brasileiras pelos portugueses, a qual culminou 

com o etnocídio dos povos originários que aqui viviam, numa sociabilidade distinta do 

modelo capitalista europeu.  Na fase mercantil do capitalismo a Coroa portuguesa envia às 

terras brasileiras colonos de diferentes concepções culturais e que fortaleceram com suas 

práticas violentas e usurpadoras o processo de extermínio de nossos nativos, impondo seus 

hábitos e valores, desprezando quaisquer manifestações autênticas dos que aqui já tinham 

história. Para Prado Junior (2012), o branco europeu veio ao Brasil para especular, realizar um 

negócio; inverterá seus cabedais e recrutará a mão de obra de que precisa: indígenas ou negros 

importados. Com tais elementos, articulados numa organização puramente produtora, 

mercantil, constituir-se-á a colônia brasileira.  

                                            
7 1889-1930 (Prado, 2012).  



30 

 

Contextualizar, mesmo que brevemente, este momento de constituição da 

realidade brasileira e como ela se deu de forma impositiva faz-se relevante para compreender 

como a identidade cultural brasileira foi sendo construída e que a apatia propagada por 

Bobbio (2000) não é casual, ela é reflexo de uma sociedade que não é convidada a participar 

das decisões e dos processos que lhe são de interesse. O que implica arguir que estas relações 

têm implicação direta na não participação da classe trabalhadora na vida política do país e na 

constituição da democracia brasileira.  

A questão da construção democrática brasileira requer um olhar atento, pois já se 

deu tardiamente e com pouca participação popular na sua constituição, o que demonstra sua 

fragilidade e a influencia de instituições países e organismos internacionais com interesses em 

instaurar e apoiar um modelo político e econômico dependente. Principalmente ao considerar-

se que a democracia brasileira da primeira fase já sofreu um golpe perpetrado pelos militares 

na década de 1964, que dá inicio ao período da ditadura civil militar, o qual irá se estender até 

1985, quando se retoma o processo de redemocratização do país.  

 Este mesmo processo de redemocratização, entretanto, ainda incipiente, pois a 

nossa atual democracia tem apenas 30 anos, está sendo ameaçada com o impeachment da 

presidente Dilma e o golpe de 2016, em que o vice-presidente do país Michel Temer assume o 

poder e para atender aos interesses do capital e dos detentores do poder vem esfacelando 

alguns direitos básicos e essenciais à sobrevivência da classe trabalhadora. E ao tempo que 

escrevo este trabalho no ano de 2016-2018, pode-se perceber uma completa desestruturação 

dos ideais tidos como democráticos, os quais aparecem na constituição de 1988 como 

progressistas e que possibilitam questionamentos, reinvindicações e até algumas conquistas 

populares que são esfaceladas sem qualquer respeito à consolidação dos direitos essenciais da 

nação brasileira, sendo possível verificar que o esfacelamento se dá como necessidade do 

capital em se perpetuar como sistema econômico e político.  

Dessa forma, embora a constituição de 1988 tenha se tornado um instrumento de 

consolidação da democracia brasileira, pós golpe civil militar (1964-1985), com uma 

perspectiva progressista e mais avançada juridicamente,ao assegurar direitos sociais básicos 

para a população, não pode-se esquecer que ela é um instrumento que se coaduna com a 

sociabilidade do capital e, existe também para legitimar a própria existência deste, como suas 

facetas de propriedade privada e privilégios sociais designados a parcela dominante da 

sociedade. Contraditoriamente, este documento que é a carta magna do processo de 

redemocratização brasileira, não está imune às configurações políticas e econômicas que o 
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país tem vivenciado nos últimos três anos. Transformações estas que tem culminado com a 

perda de direitos básicos dos trabalhadores que ferem os princípios democráticos constituídos, 

e, portanto, com a eminencia de um novo golpe, e possibilidade de supressão desta 

democracia embrionária.   

Na obra “Democracia ou liberdade”, Tonet (2002), chama a atenção para a 

necessidade dos ideais democráticos como forma de luta constante em busca da emancipação 

humana e não em fortalecimento da “humanização” do capital. O autor também ressalta a 

construção na entificação da sociedade brasileira demonstrando que:  

 

O caminho trilhado pela entificação da sociedade brasileira significou, desde o 

início, uma associação subordinada aos países mais desenvolvidos. A história mostra 

que aqui nunca houve uma revolução burguesa em sua plenitude. Deste modo, a 

inclusão das massas populares no patamar da cidadania plena, jamais se efetivou, ao 

contrário do que aconteceu nos países centrais. Assim, hoje, como ontem, é uma 

ilusão pensar que o Brasil possa se tornar um país do chamado primeiro mundo.  

(TONET. 2002, p. 90). 

 

Observa-se, como destacado por Coutinho (1984) e Tonet (2002), que a 

subordinação e identificação com os países considerados avançados faz com que a identidade 

brasileira que vem sendo construída ideologicamente se compreenda como não escravizada e 

subordinada à exploração que caracteriza os países dependentes. Essa dependência velada é 

melhor compreendida quando Tonet destaca o poder do capital conforme salientado por 

Mészaros: 

 

O poder decisivo do capital não se encontra nem no parlamento nem nas 

organizações do que chamamos de nova sociedade civil; ele está nas instituições e 

relações econômicas. Antes de estar a serviço, é ele quem se serve daqueles espaços, 

descartando-se deles quando não lhe são convenientes.  (MÉSZAROS, 1995 apud 

TONET, 2002, p. 91).  

 

O fator econômico como determinante nas relações humanas é o que Marx 

investiga de forma criteriosa e demonstra em sua clássica obra – O Capital – destacando que o 

Capital tudo transforma em mercadoria. De acordo com Marx, “as máscaras econômicas das 

pessoas não passam de personificações das relações econômicas, e que as pessoas se 

defrontam umas com as outras como suportes [Träger] dessas relações”. (MARX, 2013, p. 

160).  

Para o pensador alemão, não é possível pensar, lutar, acreditar, conciliar ou 

esperar emancipação humana sem a superação do Capital.  Tonet (2002), corrobora com essa 

percepção afirmando que as administrações, sejam elas executadas por representantes 

políticos de partidos de esquerda ou de direita que não se propõem para a superação do 
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Capital são uma ilusão. Ilusão que a classe dominante se apropria, utiliza e manipula para a 

sua permanência e consolidação no poder. Tonet afirma ainda que “as lutas sociais são 

extremamente variadas, feitas de avanços e recuos, exatamente porque são lutas, contra um 

inimigo que detém o poder decisivo”. (TONET, 2002, p. 91). 

O poder decisivo é compreendido aqui como a força “visível e invisível do 

capital”. Força que desumaniza, segrega, destrói a natureza, os seres humanos e não aceita 

questionamentos sobre sua efetividade. O discurso dominante tem por parâmetro criar um 

consenso de que somente na democracia capitalista o cidadão pode efetivamente gozar de sua 

“liberdade”, e, como é possível observar na defesa e propaganda dos teóricos liberais, a 

“igualdade” é ainda outra grande bandeira hasteada por eles, em nome e defesa desse sistema 

que não tem contribuído para a superação sequer de questões essenciais como acesso à 

educação, à cultura, ao lazer, à saúde, à segurança etc. quiçá a possibilidade de emancipação 

humana.  

Coutinho (1984), denuncia e chama a atenção para a cooptação dos intelectuais 

pensantes que tentam não se deixar vincular aos ideais do Estado. O referido autor descreve 

como se dá esse processo “o que a cooptação faz é induzi-lo através de várias formas de 

pressão, experimentadas consciente ou inconscientemente a optar por formulações culturais 

anódinas, neutras, socialmente assépticas”. (COUTINHO, 1984, p. 136). 

Numa perspectiva da defesa e necessidade de representantes da classe 

trabalhadora em diferentes espaços da organização econômica, política e cultural, Gramsci 

(1989), chama a atenção para o papel que os intelectuais possuem nas classes a que pertencem 

e destaca que “todos os homens são intelectuais, poder-se ia dizer então; mas nem todos os 

homens desempenham na sociedade a função de intelectuais”. (GRAMSCI, 1989, p. 7). 

Gramsci demonstra significativa preocupação e interesse com a formação dos intelectuais da 

classe trabalhadora, pois se faz necessário que esses indivíduos tenham capacidade de 

organização e homogeneização de sua classe e principalmente de sua função histórica ressalta 

ainda que: 

 

Cada grupo social “essencial”, contudo, surgindo na história a partir da estrutura 

econômica anterior e como expressão do desenvolvimento desta estrutura, encontrou 

pelo menos na história que se desenrolou até aos nossos dias – categorias 

intelectuais preexistentes, as quais apareciam, aliás, como representantes de uma 

continuidade histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais 

complicadas e radicais modificações das formas sociais e políticas. (GRAMSCI, 

1989, p. 5). 
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A afirmação de Gramsci pode ser observada na perpetuidade das camadas que 

detém o poder econômico ao se consolidarem, e, como salientado por ele, são esses grupos 

que se homogeneízam detendo e controlando os diferentes segmentos da estrutura social. 

Gramsci enfatiza ainda o papel da escola na formação dos intelectuais.  

 

A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A 

complexidade da função intelectual nos vários Estados pode ser objetivamente 

medida pela quantidade de escolas especializadas e pela sua hierarquização: quanto 

mais extensa for a “área” escolar e quanto mais numerosos forem os “graus” 

“verticais” da escola, tão mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um 

determinado Estado. (GRAMSCI, 1989, p. 9). 

 

O controle na formação dos intelectuais da classe trabalhadora na perspectiva 

destacada por Gramsci é de fundamental importância para que os antagonismos de classe 

sejam mantidos sob controle dos detentores do poder econômico, político e cultural. Sob esse 

antagonismo Wood (2006) destaca que “[...] o capitalismo submete todas as relações sociais 

às suas necessidades. Ele tem condições de cooptar e reforçar desigualdades e opressões que 

não criou e adaptá-las aos interesses da exploração de classe”. (WOOD, 2006, p. 221). Nessa 

perspectiva tratar-se-á no tópico a seguir da crítica à democracia liberal.  

 

2.3 A Crítica A Democracia Liberal  

 

As observações já destacadas nas leituras apresentadas ao longo desse processo 

investigativo gritam a inexistência de “igualdade ou liberdade” na democracia capitalista. 

Tonet (2002) pondera que ainda que esse não seja um sistema como propagado pelos teóricos 

liberais que contenha em sua essência os ideais democráticos efetivamente concretos, a luta 

da classe trabalhadora é necessária e válida. De acordo com o autor, no tempo presente, o 

resgate da teoria é papel fundamental dos intelectuais de esquerda que, em sua maioria, estão 

afastados dessa importante questão em valorização de estratégias eleitorais e planos de 

governo.  

Para Lenin (2015) “sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário”. 

(LENIN, 2015, p. 34). A questão teórica vem sendo alvo constante da classe detentora dos 

meios de produção como forma de controle do status quo. Na obra “Crítica da filosofia do 

direito de Hegel”, Marx já aponta questionamentos demonstrando a necessidade de uma teoria 

que possa permitir aos homens a compreensão de sua condição e complexidade humana como 

forma de superação dos dogmas até então construídos e estabelecidos. Marx afirma que: 
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A arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma, o poder material tem 

de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se torna força material 

quando se apodera das massas. A teoria é capaz de se apoderar das massas tão logo 

demonstra ad hominem , e demonstra ad hominem tão logo se torna radical. Ser 

radical é agarrar a coisa pela raiz. Mas a raiz, para o homem é o próprio homem [...] 

(MARX, 2010, p. 151- grifos no original).  

 
 

A afirmação marxiana proporciona reflexões acerca da necessidade e interesse da 

classe dominante se apropriar dos diferentes complexos que utiliza para controlar, coagir, 

manipular e assim, se manter no poder controlando os mais diferentes segmentos da 

subjetividade humana.  

Tonet (2002) observa a necessidade, assim como explicitado por Marx, da teoria 

como forma de dar aos sujeitos elementos que possam lhes fornecer condições da análise 

concreta e complexa de sua realidade enquanto tais. O autor sustenta que “[...] a análise 

concreta jamais pode prescindir da dimensão de universalidade, sob pena de perder-se no 

imediatismo. Isto porque a mesma ação, em contextos diferentes, pode mudar inteiramente de 

sentido”. (TONET, 2002, p. 90). 

Saviani (2008), na obra “Escola e Democracia”, observa e denuncia as limitações 

que a escola vem sofrendo na sua atividade-fim, que é a transmissão de conhecimentos. O 

autor assim destaca a realidade à qual o ambiente escolar está subordinado:  

 
[...] portanto, o abandono da busca de igualdade é justificado em nome da 

democracia e é nesse sentido também que se introduzem no interior da escola 

procedimentos ditos democráticos. E hoje nós sabemos, com certa tranquilidade, já, 

a quem serviu essa democracia e quem se beneficiou dela [...] Não foi o povo, não 

foram os operários, não foi o proletariado. Essas experiências ficaram restritas a 

pequenos grupos, e nesse sentido elas se constituíram, em geral, em privilégios para 

os já privilegiados, legitimando as diferenças. (SAVIANI, 2008, p. 39). 

 

Compreende-se e defende-se a necessidade teórica como forma de oferecer aos 

indivíduos condições de conhecimento da sua condição humana em sua essência e 

complexidade para que se possa iniciar um processo em busca da plena emancipação humana. 

Emancipação humana esta, como sustentada por Marx que necessita da filosofia para sua 

efetiva concretização. Sobre a necessidade filosófica o pensador destaca  

 

A tarefa da história, depois de desaparecido o além da verdade, é estabelecer a 

verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é, 

depois de desmascarada a forma sagrada da autoalienação(Selbtentfremdung) 

humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas. A crítica do 

céu transforma-se, assim, na crítica da terra, a crítica da religião, na crítica do 
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direito, a crítica da teologia, na crítica da política. (MARX, 2010, p. 146- grifos no 

original).  

 

O pensador alemão buscou explicitar através de suas obras que o modo de 

produção capitalista inaugurado pela sociedade burguesa é, conforme ele afirma, determinante 

para a compreensão da sociedade. Ao afirmar que “não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência” 

(MARX, 2008, p. 278), Marx estabelece um estudo teórico sério da sociedade burguesa, 

buscando por meio desse demonstrar que os mecanismos inaugurados, como a ampliação e 

aperfeiçoamento do Estado democrático são, em essência, “adaptações” que a burguesia se 

utiliza para se apropriar do poder e “velar” as condições concretas da existência humana.  

Marx (2008) afirma ainda que “a transformação que se produziu na base 

econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal superestrutura”. 

(MARX, 2008, p 278). A superestrutura é, portanto, imprescindível e necessária à classe 

burguesa para sua perpetuação no poder. E Lenin demonstra que somente a união e 

compreensão dos trabalhadores de sua condição de subjugação pelos detentores do poder 

pode levar a uma revolução efetivamente popular. Lênin afirma:  

 
[...] essas duas classes são solidárias, visto que a “máquina burocrática e militar do 

Estado” as oprime, as esmaga e as explora. Quebrar essa máquina, demoli-la, tal é o 

objetivo prático do “povo”, da sua maioria, dos operários e dos camponeses; tal é a 

“condição prévia” da aliança livre dos camponeses mais pobres e do proletariado. 

Sem essa aliança, não há democracia sólida nem transformação social possível. 

(LENIN, 2007, p. 61).  

 

Compreende-se assim, que sem a compreensão teórica dos sujeitos enquanto 

homens ativos e reflexivos as lutas por acesso à educação, cultura, lazer, saúde, segurança, 

cidadania, etc. tendem ao enfraquecimento ou até mesmo como vemos diariamente, a própria 

burguesia utiliza-se das reinvindicações populares para o seu fortalecimento.  

Wood (2006) observa e destaca a capacidade que a democracia liberal tem de 

deixar intacta sua dominação e coação. A autora aborda esse silenciamento pensado e 

estruturado para fortalecimento da exploração capitalista e fortalecimento dos ideais “ditos 

democráticos” afirmando que.  

 

A democracia liberal deixa intocada toda a nova esfera de dominação e coação 

criada pelo capitalismo, sua transferência de poderes substanciais do Estado para a 

sociedade civil, para a propriedade privada e as pressões do mercado. Deixa 

intocadas vastas áreas de nossa vida cotidiana – no local de trabalho, na distribuição 

do trabalho e dos recursos – que não estão sujeitas à responsabilidade democrática, 

mas são governadas pelos poderes da propriedade, pelas “leis” do mercado e pelo 

imperativo da maximização do lucro. (WOOD, 2006, p. 201). 



36 

 

 

Compreender, portanto a condição econômica e histórica é fator necessário para a 

construção de ideais efetivamente humanos e solidários que possam proporcionar, à classe 

trabalhadora e aos seres humanos de maneira geral, a apropriação de condições teóricas e 

práticas em busca de sua emancipação humana. Se a democracia que conhecemos e vivemos 

no Brasil se fundamenta e sustenta na democracia representativa, há elementos na prática 

democrática brasileira bastante relevantes para pensarmos e refletirmos sobre as 

possibilidades e limites de participação democrática. Questionamentos como: Quando e como 

exercemos nosso direito democrático? Quando somos reconhecidos e valorizados 

efetivamente como cidadãos? Como a escola contribui para a construção dessa democracia 

pacífica, ordeira e subserviente? O que é democracia para nós brasileiros? 

Na obra Democracia e Educação em Florestan Fernandes Santos (2005) destaca 

que na percepção e compreensão do sociólogo “ainda não existe um Estado democrático no 

Brasil, mas apenas dispomos de uma fórmula democrática de organização e funcionamento do 

Estado”. (FERNANDES, 1966 apud SANTOS, 2005, p.90). A percepção e afirmação de 

Florestan contribui para se ter a dimensão da complexidade que envolve a construção 

democrática brasileira e que por se entrelaçar com as esferas econômicas, políticas, sociais e 

culturais se reverberam na educação dotando esta de interesses a serviço da classe que detém 

o poder econômico.  

Espera-se, assim, que o objeto de pesquisa aqui apresentado possa contribuir nas 

reflexões acerca dos apontamentos levantados e possa ajudar a responder esses 

questionamentos, oferecendo possibilidades concretas para que a gestão democrática se 

efetive nas escolas.  
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3 AS TEORIAS CLÁSSICAS DA ADMINISTRAÇÃO: SUAS PERSPECTIVAS E AS 

IMPLICAÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES. 

 

A esteira rolante, quando usada numa linha de montagem, embora seja 

primitivíssima parte da maquinaria, corresponde perfeitamente às necessidades do 

capital na organização do trabalho que não pode ser mecanizado de outro modo. Seu 

ritmo está nas mãos da gerência, e é determinado por um dispositivo mecânico cuja 

construção não poderia ser mais simples, mas que capacita a gerência a aproveitar-se 

do único e essencial elemento de controle do processo (BRAVERMAN, 1981, p. 

169). 

 

A frase de Braverman em epígrafe explicita o modelo no qual a produção 

capitalista vem se perpetuando extraindo dos trabalhadores o máximo de produtividade que 

estes possuem. Historicamente, o controle dos trabalhadores vem sofrendo bruscas 

transformações e o modelo descrito por Braverman explicita a ferramenta atual de 

gerenciamento corporativo, tendo o “gestor”, como o controlador e incentivador das 

atividades laborais. Por dispor de diferentes ferramentas de controle do tempo na execução de 

variadas atividades, os gestores podem determinar a capacidade produtiva que cada 

“colaborador” pode executar na produção geral, é o que conhecemos nos tempos modernos 

como metas, e há metas para tudo e todos. No entanto, veremos neste capítulo que os 

controles modernos de gerenciamento beberam na concepção taylorista/fordista8 e as adaptam 

de acordo com as necessidades do capital para a superexploração das forças de trabalho dos 

trabalhadores e o aumento da mais valia. 9 

Taylor ao iniciar sua busca para controlar o tempo dos operários e torná-los 

“gorilas adestrados” abriu precedentes para os controles modernos de monitoramento que 

não estão mais somente no campo industrial, mas por interesse e necessidade do capital há 

                                            
8Com relação ao Taylorismo/Fordismo, Castels (1999, p.212) sublinha que o modelo de produção em massa, o 

fordismo, fundamentou-se em ganhos de produtividade obtidos por economias de escala em um processo 

mecanizado de produção padronizada com base em linhas de montagem, sob a emergência do mercado por uma 

forma organizacional específica: a grande empresa estruturalizada nos princípios de integração vertical e na 

divisão social e técnica institucionalizada de trabalho. Esses princípios estavam inseridos nos métodos de 

administração identificados como taylorismo e organização científica do trabalho. O Fordismo, tem como base 

um pressuposto que antecede a sua própria gênese, o Taylorismo. Cattani (1997), salienta que o Taylorismo pode 

ser considerado o sistema de organização do trabalho, especialmente industrial, baseado na separação das 

funções de concepção e planejamento das funções de execução, na fragmentação e na especialização das tarefas, 

no controle de tempo e movimentos e na remuneração por desempenho. Esses princípios de racionalidade 

produtiva do trabalho foram sistematizados e desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915). 
9O processo de trabalho no capitalismo é o processo de produzir mais-valia para o capitalista, o que conduz à 

valorização do capital. Isto acontece de modo que o produto final seja vendido por um preço mais elevado do 

que foi gasto para produzi-lo. Assim, há a produção de um excedente apropriado pelo capitalista e que volta ao 

processo de produção a fim de gerar mais excedente. O que leva a este excedente é a apropriação capitalista do 

tempo de trabalho excedente (além do trabalho necessário) realizado pelo trabalhador, que é a maior parte da 

jornada de trabalho dos trabalhadores assalariados. 
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uma transferência e adaptação de suas teorias para áreas que na necessidade do capital de 

continuar seu processo de acumulação capta e transforma em mercadoria bens que são 

considerados necessários e imateriais como é a educação, saúde, segurança, lazer, etc.  

Ao transformar, por exemplo, a educação num grande e lucrativo negócio, 

sofrendo de forma direta as alterações do campo produtivo, as técnicas de gerenciamento são 

por esta atividade incorporada e justificada como necessárias. Assim, no segundo capítulo 

deste trabalho apresento características das teorias clássicas da administração compreendendo 

que estas, geram impactos e influências nas organizações, sejam elas públicas ou privadas 

como enfatiza Chiavenato (2003). O autor classifica seu livro teoria geral da administração, 

quase como um manual introdutório, quase uma antologia. Na obra, que é apontada como a 

“bíblia dos administradores”, o autor inicia conceituando que a Teoria Geral da 

Administração (TGA) “é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da 

Administração em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada, se nas organizações 

lucrativas (empresas), ou se nas organizações não-lucrativas”. (CHIAVENATO, 2003, p. 30). 

O autor destaca ainda que o mundo em que vivemos é uma sociedade institucionalizada e 

composta por organizações. Assim, para o autor, a vida das pessoas depende intimamente das 

organizações e essas dependem da atividade e do trabalho daquelas.  

O autor enfatiza ainda que estamos vivendo uma era de mudanças, incertezas e 

perplexidade. De acordo com Chiavenato, a era da informação ao trazer novos desafios para 

as organizações e principalmente para os que as administram exige destes, inovação, 

renovação, flexibilidade e agilidade para a tomada de decisões assertivas e que possam propor 

mudanças e transformações capazes de gerar respostas e resultados satisfatórios.  

Ao inaugurar a escola de administração científica no fim do século XIX e início 

do século XX, Frederick Winslow Taylor torna-se o expoente maior no que diz respeito à 

ideia de controle e produtividade industrial. O engenheiro revolucionou os métodos utilizados 

no controle da produtividade e eficiência industrial. Taylor é considerado “o pai da 

organização cientifica do trabalho” e propôs através da racionalização do trabalho o controle 

minucioso dos operários visando observar seus movimentos e o tempo utilizado para realizar 

qualquer tarefa, assim, dá início a um completo e revolucionário acompanhamento de 

observação e mensuração dos operários tendo como essência evitar o desperdício de matérias 

primas e elevar o aumento da produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da 

engenharia industrial.  
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Com Taylor, tem-se a inauguração da aplicação científica que ao iniciar-se na 

indústria será posteriormente aprimorada e utilizada em diferentes segmentos sob 

denominação de novas técnicas administrativas, mas, sempre objetivando o aumento da 

produtividade, cobiça maior do engenheiro americano. Ao observar historicamente os avanços 

e transformações ocasionados pela capacidade tecnológica percebe-se que os objetivos 

gerenciais, podem como destacado inicialmente por Chiavenato serem transferidos e 

aplicados em organizações diversas e hoje essa aplicação já é visivelmente utilizada nas 

organizações educacionais influenciando e gerando sobres estas implicações que estão para 

além do ato de educar. O tópico a seguir tem o objetivo de sistematizar os princípios da 

administração científica. 

 

3.1 Os Princípios da Administração 

 

A ideia de uma teoria que pudesse influenciar e gerar respostas produtivas a 

indústria é inaugurada por Frederick Winslow Taylor. Em sua obra, princípios de 

administração científica, é destacado sua dedicação, capacidade intelectual e principalmente 

sua obstinação em ter controle da produtividade sobre máquinas e operários. É graças a essa 

obstinação, dedicação e principalmente ao zelo que Taylor impunha às máquinas com as quais 

trabalhava (princípios que contribuem com a empresa capitalista) que este logrou uma carreira 

de sucesso vertiginosa iniciando suas atividades como operário e conquistando a capacitação 

técnica de engenheiro. 

Taylor defendia que com controle rigoroso e observação dos trabalhadores 

poderia quantificar a capacidade produtiva individual que cada um poderia produzir. Em sua 

época, predominava o sistema de pagamento por peças e havia constantes embates entre 

patrões e trabalhadores. Os patrões usavam de diferentes subterfúgios para obter o máximo de 

ganho na hora de fixar o preço por peça e os trabalhadores por sua vez usavam de 

solidariedade entre si na tentativa de assegurar trabalho a todos.  

Taylor, no entanto, entendia a questão do acesso ao trabalho sob a seguinte 

perspectiva “como certos indivíduos nascem preguiçosos e ineficientes e outros ambiciosos e 

grosseiros, como há vício e crime, sempre haverá pobreza, miséria e infelicidade”. 

(TAYLOR, 1990, p.36). É interessante observar que para o autor, a causa da miséria, pobreza, 

infelicidade estão atribuídos a fatores comportamentais humanos e não as condições de 

exploração do capital como: domínio dos meios de produção, compra da força de trabalho ou 
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a outros fatores como o próprio Taylor afirma “a prosperidade depende de muitos fatores, 

inteiramente livres do controle do grupo humano, estado ou nação [...]”.  (TAYLOR, Ibid, 

p.36).  

Dentre os muitos fatores, as relações de exploração, parecem não despertar em 

Taylor (visto sua defesa por exemplo, da divisão do trabalho , dos tempos e movimentos) 

qualquer impacto que o desperte a questionar que os embates envolvendo patrões e 

trabalhadores podiam se dar por condições de detenção dos meios de produção por patrões e 

da venda da força de trabalho por trabalhadores. É Marx (2010), que faz os questionamentos 

ao afirmar que “o trabalhador não tem apenas de lutar pelos seus meios de vida físicos, ele 

tem de lutar pela aquisição de trabalho, isto é, pela possibilidade, pelos meios de poder 

efetivar sua atividade”. (MARX, 2010, p.25). Marx, portanto, permite uma observação dos 

embates e não somente os “fatores” como analisa Taylor. A observação do pensador alemão 

se acentua ainda mais quando este observa que a aliança entre os capitalistas é habitual e 

produz efeito já à aliança dos trabalhadores é proibida e de péssimas consequências para eles. 

Na análise marxiana se tem elementos para compreender que os patrões ao 

criarem estratégias e subterfúgios para determinar o preço por peça não permitiam que o valor 

pago aos trabalhadores fosse efetivamente suficiente para sua sobrevivência material, 

filosófica, espiritual. Marx destaca ainda que “o trabalhador tornou-se uma mercadoria e é 

uma sorte para ele conseguir chegar ao homem que se interesse por ele. E a procura, da qual a 

vida do trabalhador depende, depende do capricho do rico e do capitalista”. (MARX, 2010, 

p.24).  

Se aos capitalistas as alianças são habituais podendo vir a produzir efeitos é 

necessário que os trabalhadores também se unam de forma humana, consciente e solidária na 

busca de recursos para que não lhes faltem trabalho e assim o mínimo que este lhes 

proporciona que nada mais é que sua própria sobrevivência em condições mínimas de 

dignidade.  

Taylor sugeria uma “solução” para a pacificação entre essas duas classes 

antagônicas apontada, por sua indicação aos quatros elementos essenciais da administração 

científica a saber:  

 

Primeiro: desenvolvimento (pela direção e não pelo operário); Segundo: seleção 

cuidadosa e subsequente treinamento; Terceiro: adaptação dos trabalhadores pela 

constante ajuda e vigilância da direção; Quarto: divisão equitativa do trabalho e 

responsabilidades entre o operário e a direção. (TAYLOR, 1990, p.67).  
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Ao estabelecer os elementos destacados, Taylor defendia que, se devidamente 

aplicados e seguidos com rigor por um chefe que saiba esperar e também trabalhar, que 

possua virtudes elencadas pelo engenheiro como otimismo, pulso firme e esforço pessoal, a 

“fórmula” poderia ser aplicada em qualquer atividade social e apresentar resultados 

assombrosos.  O terceiro elemento proposto ao explicitar a “vigilância” que Taylor 

compreendia como necessária para que os trabalhadores pudessem produzir o máximo 

possível evitando assim desperdício, o que classificava como “vadiagem”. Essa vigilância 

servirá posteriormente para que Henry Ford ao inaugurar o sistema de produção fordista 

automatize os trabalhadores e torne estes “robôs” no processo de produção, impossibilitando 

aos trabalhadores a compreensão do processo produtivo geral. 

Interessante ainda observar que os quatro elementos propostos por Taylor estão 

coordenados entre si para uma sinfonia pacífica e subserviente dos trabalhadores sem 

modificação da estrutura dos meios de produção ou questionamento da relação de exploração 

que estes sofrem.  

Taylor, no entanto, revolucionou o modelo gerencial ao destacar que 

historicamente o homem vem sofrendo e alterando os processos organizacionais e, também 

pela ampliação da valorização do capital naquele período histórico. Para o autor, no passado 

era o homem que estava em primeiro lugar, no entanto alerta que no futuro será o sistema que 

terá a primazia. Assim, o autor destaca ainda, que o maior objetivo de uma organização deve 

ser o aperfeiçoamento de seus homens de primeira ordem, pois, quando estes são devidamente 

orientados podem atingir os mais altos postos de trabalho influenciando os demais 

trabalhadores.   

A alteração proposta por Taylor proporcionou aos patrões na indústria capitalista 

uma revolução na produção e aos trabalhadores a perseguição de seus movimentos, atitudes, 

comportamentos. O engenheiro que estava cientificamente apoiado e fundamentado pela 

ciência obteve sucesso em sua perseguição aos movimentos dos trabalhadores, pois este 

defendia para os patrões, o acumulo de capital.  A proposta de Taylor para controle e 

supervisão dos trabalhadores incluía até o seu tempo livre e é interessante observar que se os 

controles modernos de monitoramento de tempo x produtividade dos “colaboradores” 

parecem novos são na verdade “adaptações modernas” para que os capitalistas controlem os 

trabalhadores e suguem assim todo o trabalho que estes podem produzir. Marx observa que “o 

trabalhador labora sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O capitalista 

cuida para que o trabalho seja realizado corretamente e que os meios de produção sejam 
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utilizados de modo apropriado [...]”. (MARX, 2013, p. 262). Ao controlar trabalhadores, 

máquinas, matérias primas, mercados e concorrências, os detentores dos meios de produção se 

fortalecem em suas atividades como capitalistas e afastam argumentos de exploração ou 

desigualdades, pois percebem-se e comportam-se como proprietários legais e estão somente 

defendendo seus meios de produção.  

Para Taylor, “o principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o 

máximo de prosperidade ao patrão, e ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 

empregado” (TAYLOR, 1990, p.24). A expressão “máximo de prosperidade” de acordo com 

o autor deve ser compreendida e usada em sentido amplo, atendendo aos interesses da 

companhia ou empregador como também o desenvolvimento constante para que a 

prosperidade seja permanente.  

Vale destacar, portanto, na sequência deste estudo, alguns pontos evidenciados em 

“Princípios da Administração Científica”, como substituição dos métodos empíricos por 

métodos científicos e cronometrização das tarefas, ao lado da divisão do trabalho intelectual e 

trabalho mecânico segundo critérios de inferioridade mental. Neste sentido, para a 

engrenagem funcionar torna-se necessário um tipo de homem para planejar e outro para 

executar o trabalho. Esta afirmação de Taylor esclarece a complexificação de tarefas, mas 

acima de tudo, a hierarquização e separação entre quem “pensa e quem executa”:  “[...] em 

quase todas as artes mecânicas, a ciência que rege as operações do trabalho é tão vasta e 

complexa que o melhor trabalhador adaptado a sua função é incapaz de entendê-la, quer por 

falta de estudo, quer por insuficiente capacidade mental (TAYLOR, 1990, p. 43)”.  

Esta forma de tratar os trabalhadores, por si só já se revela danosa, elitista, 

discriminatória, mas, sobretudo indica como a administração se apodera dos trabalhadores em 

sua objetividade e também em sua subjetividade, como se observa na continuação do trabalho. 

 

 

3.2 A Administração Científica: Taylor, Fayol e Ford 

 

Ao se dedicar a administração científica Taylor possibilitou a substituição da 

empiria pela racionalização do trabalho e abriu precedentes para a superexploração dos 

trabalhadores, como evidenciado já anteriormente nesta pesquisa. Taylor estava voltado para 

eliminar os desperdícios nas indústrias americanas, comprovadamente um dos elementos 

importantes na formação dos preços dos produtos. Dessa maneira, objetivava-se alcançar 
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maior produtividade e, tornando menores os custos e melhores margens de lucro, se 

enfrentaria a crescente concorrência em todos os mercados 

Esta forma de organização é que permitirá posteriormente ao engenheiro Henry 

Fayol um maior e mais complexo aprofundamento dessa superexploração pois, se para a 

administração científica a ênfase nas tarefas era a principal característica, para o fundador da 

Teoria Clássica, a ênfase passa a ser na estrutura da empresa. Fayol acreditava que a 

eficiência da empresa pode ser ampliada por meio de sua organização e da aplicação de 

princípios gerais da administração em bases científicas. Chiavenato destaca que “embora os 

engenheiros não tenham se comunicado entre si e tenham partido de ponto de vista diferentes 

e até mesmo opostos, suas ideias constituem as bases da chamada abordagem clássica da 

administração”. (CHIAVENATO, 2003, p. 74).   

Fayol define o ato de gerenciar como prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar. A definição de Fayol possibilita uma ampliação da necessidade de gerenciamento 

especializado e desenvolvido por homens devidamente selecionados e capacitados. No 

entanto vimos que a preocupação com o chamado “primeiro escalão” já se fazia presente nas 

buscas e preocupações de Taylor.   

Chiavenato observa que o administrador é alguém que aprendeu a pensar, a 

raciocinar, a avaliar e ponderar em termos abstratos, estratégicos, conceituais e teóricos. Para 

Chiavenato existe uma “santíssima trindade” a orientar o administrador rumo ao sucesso. O 

autor elenca que para ser bem sucedido profissionalmente um administrador deve desenvolver 

as três competências consideradas essenciais:  

 

Conhecimento: significa todo o acervo de informações, conceitos, ideias, 

experiências, aprendizagens que o administrador possui a respeito de sua 

especialidade [...] Perspectiva: significa a capacidade de colocar o conhecimento em 

ação. Em saber transformar a teoria em prática. Em aplicar o conhecimento na 

análise das situações e na solução dos problemas e na condução do negócio [...]. 

Atitude: significa o comportamento pessoal do administrador frente às situações 

com que se defronta no seu trabalho. A atitude representa o estilo pessoal de fazer as 

coisas acontecerem, a maneira de liderar, de motivar, de comunicar e de levar as 

coisas para a frente [...]. (CHIAVENATO, 2003, p. 33-34).  

 

 

Para Chiavenato, dentre as três competências a atitude é a que mais se sobressai 

permitindo que o administrador se torne um agente de mudança. O autor afirma ainda que a 

atitude faz acontecer à mudança de mentalidade, cultura, processos, atividades, produtos e 

serviços. Pelas definições pode-se observar o quanto é exigido aos “líderes modernos” 

resultados no sentido mais complexo que a palavra pode representar. Se para Taylor um chefe 
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deveria ter características como otimismo, pulso firme, e esforço pessoal há um salto 

qualitativo e quantitativo nas exigências atribuídas aos novos homens que possuem a missão 

de gerir resultados. Chiavenato conceitua a administração científica da seguinte maneira: 

 

A abordagem da administração Científica é uma abordagem de baixo para cima (do 

operário para o supervisor e gerente) e das partes (operário e seus cargos) para o 

todo (organização empresarial). Predominava a atenção para o método de trabalho, 

para os movimentos necessários à execução de uma tarefa, para o tempo padrão 

determinado para sua execução. Esse cuidado analítico e detalhista permitia a 

especialização do operário e o reagrupamento de movimentos, operações, tarefas, 

cargos etc., que constituem a chamada Organização Racional do Trabalho (ORT). 

(CHIAVENATO, 2003, p. 74). 

 

A definição do autor elucida o interesse e necessidade no controle dos 

trabalhadores uma vez que são esses que efetivamente possibilitam acúmulo de capital aos 

detentores dos meios de produção.  Enfatiza ainda a busca constante de novos e efetivos 

meios de controle dos trabalhadores para que esses entreguem tudo que sua capacidade 

laborativa consegue produzir. As técnicas modernas de gerenciamento, no entanto transferem 

para os administradores a responsabilidade de gerir, motivar, controlar; tornando-os distantes 

de sua identidade de trabalhadores. Estes já não são se percebem explorados, oprimidos, 

subjugados. Sob a falácia da “liderança” tornam-se algozes de seus companheiros de trabalho 

e perdem a identificação de sua categoria.  

A mudança de percepção gerencial atribuindo o sucesso da empresa por meio de 

sua organização e da aplicação dos princípios gerais da administração em bases científicas 

possibilitou ao engenheiro francês Henry Fayol um maior e mais efetivo aumento de controle 

produtivo ao buscar uma visão global e universal da empresa. Se para a administração 

científica a ênfase estava na tarefa realizada pelo operário para o autor da teoria clássica a 

estrutura da empresa passa a ser a principal característica. Em termos conceituais Chiavenato 

assim descreve a teoria clássica: 

 

A preocupação básica era aumentara eficiência da empresa por meio da forma e 

disposição dos órgãos componentes da organização(departamentos) e de suas inter-

relações estruturais. Daí a ênfase na anatomia(estrutura) e na fisiologia 

(funcionamento)da organização. Nesse sentido, a abordagem da Corrente Anatômica 

e Fisiologista é uma abordagem inversa à da Administração Científica:de cima para 

baixo (da direção para a execução) e do todo (organização) para as suas partes 

componentes (departamentos). Predominava a atenção para a estrutura 

organizacional, para os elementos da Administração, os princípios gerais da 

Administração e a departamentalização. Esse cuidado com a síntese e com a visão 

global permitia a melhor maneira de subdividir a empresa sob a centralização de um 

chefe principal. Foi uma corrente teórica e orientada administrativamente.  

(CHIAVENATO, 2003, p. 74).  
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Fayol já conhecia os resultados iniciados com Taylor dos meios de controle dos 

trabalhadores e os resultados que estes produziam na acumulação de produção. Para o 

engenheiro, interessava ampliar e sistematizar suas observações no controle global da 

empresa partindo de uma visão macro da instituição e sua capacidade organizacional. Seu 

propósito em observar a eficiência da departamentalização bem como a atribuição do “chefe 

principal” gera impactos nas atitudes comportamentais dos trabalhadores, esses perdem a 

compreensão da execução do processo como um todo, distanciam-se do processo e vão se 

tornando os “robores mecanizados” que Henry Ford usará em suas oficinas de automóveis.  

A esteira rolante descrita e criticada por Braverman atinge com Ford o ápice da 

produtividade para os capitalistas e uma perda subjetiva aos trabalhadores, já que esses não 

precisam de qualificação especializada, pois na proposta de Ford cada trabalhador precisará 

apenas executar pequena parte da tarefa na produção. Sob a promessa sedutora de pagamento 

bonificado a quem mais produzir Ford alimenta nos trabalhadores o desejo de enriquecimento 

sem que estes pudessem compreender o que Marx observa quando afirma “a elevação do 

salário desperta no trabalhador a obsessão do enriquecimento [típica] do capitalista que, 

contudo, ele apenas pode satisfazer mediante o sacrifício do seu espírito (Geist) e de seu 

corpo”. (MARX, 2010, p. 27). Ao trabalhador por mais que este produza não poderá 

enriquecer, pois o enriquecimento está na concentração da exploração dos meios de produção 

e no que estes podem produzir. Na concepção marxiana “o que diferencia as épocas 

econômicas não é “o que” é produzido, mas “como”, “com que meios de trabalho”. Estes não 

apenas fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também 

indicam as condições sociais nas quais se trabalham”. (MARX, 2013, p. 257).  

Os meios de trabalho que Ford utilizou foram à completa exploração das forcas 

físicas e subjetivas dos trabalhadores. Estes já não participam do processo, não compreendem 

a complexidade do mesmo, não necessitam sequer se movimentarem para produzir. Há em 

Ford a proposta sedutora do enriquecimento que nada mais é que a busca desenfreada por 

mais produtividade aos que efetivamente detém os meios de produção. No entanto o 

trabalhador sequer conseguirá usufruir do objeto que ele próprio produziu quiçá vir a 

enriquecer, situação que se vislumbra na sequência e efetivamente se comprova ao longo da 

história no modo de produção capitalista.  
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3.3 Do Fordismo à Produção Flexível 

 

A capacidade de aumento das forças produtivas será levada a um grau extremo 

com a inauguração da linha de montagem por Henry Ford. Neste prisma, é atribuído ao 

empreendedor e entusiasta Estadunidense a inauguração do fordismo que de acordo com 

Botelho (2008), pode ser compreendido como “o conjunto de práticas econômicas, técnicas, 

gerenciais, políticas e sociais que, combinadas, formam uma estratégia específica do capital 

reproduzir-se de forma ampliada”. (BOTELHO, 2008, p. 32). Com a inauguração do fordismo 

como modelo econômico temos então a ampliação e produção em massa inicialmente na 

fabricação de veículos, mas que posteriormente e rapidamente se ampliará para as mais 

diversas atividades permitindo maior produção e consumo.  

A Europa vivia os efeitos deixados pela primeira guerra mundial (1914-1918) e o 

clima eufórico de desenvolvimento será propício para que o modelo fordista rapidamente se 

expanda para atividades industriais diversas. Aos capitalistas será o momento de extrair ainda 

com mais veemência, dos trabalhadores o que Marx descreveu como o poder de compra da 

força de trabalho pelos capitalistas:  

 

O capitalista paga, por exemplo, o valor da força de trabalho por um dia. Portanto, 

sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria – por exemplo, um cavalo que 

ele aluga por um dia, pertence-lhe por esse dia. Ao comprador da mercadoria 

pertence o uso da mercadoria, e o possuidor da força de trabalho, ao ceder seu 

trabalho, cede, na verdade, apenas o valor de uso por ele vendido. A partir do 

momento em que ele entra na oficina do capitalista, o valor de uso de sua força de 

trabalho, portanto, seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista. Mediante a compra da 

força de trabalho, o capitalista incorpora o próprio trabalho, como fermento vivo, 

aos elementos mortos que constituem o produto e lhe pertencem igualmente. De seu 

ponto de vista, o processo de trabalho não é mais do que o consumo da mercadoria 

por ele comprada, a força de trabalho, que, no entanto, ele só pode consumir desde 

que lhe acrescente os meios de produção. O processo de trabalho se realiza entre 

coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. Assim, o produto 

desse processo lhe pertence tanto quanto o produto do processo de fermentação em 

sua adega. (MARX, 2013, p. 262-263). 

 

Ao comprar a força de trabalho e transformá-la em valor de uso e troca o 

capitalista se apropria do que efetivamente gera valor que é à força de trabalho. Possuidor dos 

meios de produção e das tecnologias disponíveis, o capitalista dita as regras e anseios do que 

necessita produzir para atender as necessidades do mercado em uma hora, dia, semana, mês. 

Neste sentido, é importante destacar que os meios de produção sozinhos não geram valor de 

uso ou troca, estes necessitam da ação dos trabalhadores para tornarem-se mercadorias 

lucrativas, úteis e de interesses dos capitalistas que agora detém os meios de produção e 
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também o trabalhador, vez que a relação entre capitalistas e trabalhadores é uma relação de 

compra e venda da força de trabalho. Na perspectiva fordista de bonificação aos trabalhadores 

que mais produzirem estes são levados a superexploração de suas forças de trabalho 

permitindo aos detentores dos meios de produção uma fatia maior ainda do acúmulo e lucro. 

Neste contexto, pode-se perceber através da discussão estabelecida com os autores 

precursores das teorias clássicas que a cada inovação técnica e organizacional há um 

aprofundamento e aperfeiçoamento das técnicas e modelos gerenciais com o objetivo maior 

de extrair dos trabalhadores o máximo de produção que estes possam produzir uma vez que 

como nos lembra Marx “por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o 

complexo [Inbegriff] das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade 

[Leiblichkeit],  na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que 

produz valores de uso [...]”. (MARX, 2013, p. 242).   

A afirmativa marxiana elucida a compreensão da necessidade de sugar dos 

trabalhadores tudo que estes podem produzir. É efetivamente a ação do homem que ao 

modificar os meios de produção permite o acúmulo, o lucro, o valor de uso, as trocas. É ainda 

na esteira de Marx que podemos compreender que esta ação acontece de forma simbiótica 

modificando os meios de produção o homem modifica a si e ao meio em que vive.  

Para Laranjeira (1997), o impacto do modelo fordista afeta diretamente os 

trabalhadores. Para a autora, estes impactos acontecem na concepção e execução do trabalho, 

retirando dos trabalhadores a necessidade de treinamento/aperfeiçoamento e mecanizando 

estes a executores mecânicos e robotizados. A perda da compreensão do processo de 

concepção e execução das atividades bem como a fragmentação e a simplificação das 

atividades faz com que os trabalhadores não necessitem de uma qualificação profissional o 

que os condiciona “a correr atrás da máquina”. Será esta, a “infalível máquina” que ditará o 

ritmo, a velocidade e exigirá que os trabalhadores se adequem a sua velocidade. Para a 

referida autora o fordismo pode ser assim compreendido: 

 

[...] O fordismo caracterizar-se-ia como pratica de gestão na qual se observa a 

radical separação entre concepção e execução, baseando-se esta no trabalho 

fragmentado e simplificado, com ciclos operatórios muito curtos, requerendo pouco 

tempo para formação e treinamento dos trabalhadores. O processo de produção 

fordista fundamenta-se na linha de montagem acoplada à esteira rolante, que evita o 

deslocamento dos trabalhadores e mantém um fluxo contínuo e progressivo das 

peças e partes, permitindo a redução dos tempos mortos, e, portanto, da porosidade. 

O trabalho, nessas condições, torna-se repetitivo, parcelado e monótono, sendo sua 

velocidade e ritmo estabelecidos independentemente do trabalhador, que o executa 

através de uma rígida disciplina. O trabalhador perde suas qualificações, as quais são 

incorporadas à máquina. Na concepção de Ford, o operário da linha de montagem 
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deveria ser recompensado por esse tipo de trabalho através de um salário mais 

elevado – o famoso fivedolarsday proposto na fábrica de Ford. (LARANJEIRA, 

1997, p. 89-90).  

 

Os impactos que a possibilidade de salário mais elevado causará aos trabalhadores 

será a ruína para esses que se mecanizarão, adoecerão por forçarem a capacidade extrema de 

suas forças de trabalho e se tornarem reféns de mais produtividade que não poderá se 

converter em acúmulo de capital e modificação da estrutura de exploração, pois para que haja 

alteração na estrutura é necessário o controle dos meios de produção e capital para investir, 

condições que estão nas mãos dos capitalistas e que estes não estão dispostos a perder ou 

negociar.  

 Ansiando consumir e ter acesso aos bens que ele próprio produz os trabalhadores 

contribuem assim para um modelo econômico onde os patrões agregam mais lucros, acúmulos 

e aos trabalhadores somente um “consumo dosificado”, pois efetivamente com sua 

bonificação não pode o trabalhador consumir itens que produz e não percebe o que está 

velado na relação com o dinheiro como nos lembra o filósofo alemão  

 

O dinheiro, na medida em que possui o atributo de tudo comprar, na medida em que 

possui o atributo de se apropriar de todos os objetos, é, portanto, o objeto enquanto 

possessão eminente. A universalidade de seu atributo é a onipotência de seu ser; ele 

vale, por isso, como ser onipotente. ... O dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade 

e o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem. Mas o que medeia a minha vida 

para mim, medeia-me também a existência de outro homem para mim. Isto é para 

mim o outro homem... (MARX, 2010, p.157- grifos no original).  

 

O dinheiro seduz trabalhadores ávidos por um melhor salário a aumentarem ao 

extremo a produtividade e assim o modelo fordista vai se desenvolvendo sem perceber as 

contradições existentes dentro do próprio modelo capitalista de produção como assinala 

Botelho 2008 “a produção capitalista procura sempre ultrapassar seus limites inerentes, mas 

ultrapassa-os apenas com meios que de novo lhe opõem esses mesmos limites, em escalas 

mais potentes. Ou seja, a barreira efetiva da produção capitalista é o próprio capital”. 

(BOTELHO, 2008, p. 53).  

As barreiras do capital são complexas e amplas. Neste trabalho destaca-se a 

exploração desenfreada das fontes naturais (terra, água, solos, minerais etc.), o não acesso ao 

trabalho a todos os trabalhadores ativos gerando o que Antunes (1999), elenca como “o 

exército de reserva” gerando entre os próprios trabalhadores a insegurança, o medo, às 

diferenças salariais existentes, ampliando e legitimando desigualdades e forçando os 

trabalhadores a aceitarem as condições de trabalho que lhe são impostas. Marx (2013) observa 
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que a jornada de trabalho é o momento de máxima exploração para os capitalistas que 

usurpam dos trabalhadores limites morais e também físicos levando-os a morte prematura de 

suas próprias forças de trabalho. Assim, Marx compreende e descreve a jornada de trabalho: 

 

[...] O capital transgride não apenas os limites morais da jornada de trabalho, mas 

também seus limites puramente físicos. Ele usurpa o tempo para o crescimento, o 

desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo. Rouba o tempo requerido para 

o consumo de ar puro e de luz solar. Avança sobre os horários das refeições e os 

incorpora, sempre que possível, ao processo de produção, fazendo com que os 

trabalhadores, como meros meios de produção, sejam abastecidos de alimentos do 

mesmo modo como a caldeira é abastecida de carvão, e a maquinaria, de graxa ou 

óleo. [...] O capital não se importa com a duração de vida da força de trabalho. O 

que lhe interessa é única e exclusivamente o máximo de força de trabalho que pode 

ser posta em movimento numa jornada de trabalho. [...] Assim, a produção 

capitalista, que é essencialmente produção de mais-valor, sucção de mais-trabalho, 

produz, com o prolongamento da jornada de trabalho, não apenas a debilitação da 

força humana de trabalho, que se vê roubada de suas condições normais, morais e 

físicas de desenvolvimento e atuação. Ela produz o esgotamento e a morte 

prematuros da própria força de trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do 

trabalhador durante certo período mediante o encurtamento de seu tempo de vida. 

(MARX, 2013. p. 337-338).  

 

A exploração a que Marx se refere está cada vez mais elevada a nível mundial e 

local como se pode perceber no Brasil ao escrever o presente trabalho o ataque a uma frágil e 

já delicada lei trabalhista que tem por objetivo legitimar a exploração dos trabalhadores e 

retirar destes direitos trabalhistas considerados mínimos, mas que para os capitalistas são 

essenciais para a manutenção de seus lucros e acúmulos. Os capitalistas ávidos por manterem 

seus lucros e negócios a cada crise do sistema capitalista buscam na desregulamentação das 

leis trabalhistas condições para manterem suas atividades com o máximo de lucratividade e a 

manutenção da superexploração dos trabalhadores.  Sem aceitarem mudanças na estrutura dos 

meios de produção/exploração buscam dentro do próprio sistema capitalistas alternativas 

“mágicas e/ou ilusórias” para a continuidade do sistema e assim farão emergir e surgir novos 

modelos produtivos para que o sistema seja mantido sem alterações e/ou ameaças a sua 

estrutura de exploração.  

Nesse contexto a produção flexível surgirá como uma resposta à necessidade do 

capital de se manter sem alterações na sua estrutura. As estratégias da produção flexível estão 

diretamente relacionadas a alterações nas relações de trabalho como flexibilidade dos 

processos de trabalho, aumento da prestação de serviços, inserção das grandes corporações 

em espaços “geograficamente atrativos”, surgimento de novos setores de produção, 

enfraquecimento dos movimentos sindicais.  
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Botelho (2008) assim descreve a produção flexível é “o conjunto de estratégias 

que correspondem às novas práticas de acumulação do capital em resposta à crise do 

capitalismo de meados da década de 1970”. (BOTELHO, 2008, p.61).   

Ao tratar sobre a acumulação flexível faz-se mister compreender que a produção 

flexível é a forma de designar o modelo de produção industrial articulado por Eiji Toyoda 

(1913-2013), e difundido pelo mundo a partir da década de 1970, momento posterior a sua 

aplicação pela fábrica da Toyota. A empresa japonesa que despontou como uma das maiores 

empresas do mundo na fabricação de veículos automotivos.  Neste enfoque, convém salientar 

que este modelo se apresenta como uma oposição à premissa básica do sistema anterior, o 

fordismo, tendo em vista que este defendia a máxima acumulação dos estoques. Assim, o 

toyotismo preconiza a limitação da estocagem dos produtos conforme a demanda e conduz a 

uma nova maneira de administrar. Paralelo ao novo jeito de produzir e administrar a produção 

vai sendo criado um ideário e um novo encaminhamento que envolve a economia, a política, a 

sociedade, a educação e demais princípios que vão se inserir na lógica da globalização 

neoliberal.  

 

 

3.4 A Globalização Neoliberal e o Toyotismo: Resposta Para a Acumulação do Capital 

 

O mundo passa, no final do século XX por um processo de transformação ainda 

mais intenso que nos séculos anteriores e o modo de produção capitalista passa a enfrentar o 

que Mészaros caracteriza como a crise estrutural do capital, o que leva á busca de alternativas 

que envolvem o mundo da produção. Sem aceitarem mudanças na estrutura dos meios de 

produção/exploração os detentores do capital buscam dentro do próprio sistema capitalista 

alternativas“mágicas e/ou ilusórias” para a sobrevivência deste e assim farão emergir e surgir 

novos modelos produtivos para que seus interesses sejam mantidos sem alterações e/ou 

ameaças a sua estrutura de exploração. Assim é que se compreende como defendido por 

Botelho (2008) as “estratégias” para manutenção da acumulação capitalista.  

Para os detentores do capital as estratégias serão utilizadas de acordo com a 

necessidade produtiva e tempo histórico. Pode-se assim compreender que soluções 

aparentemente inaceitáveis em um determinado momento histórico são apontadas e 

propagadas como únicas possibilidades de se evitar uma catástrofe do sistema em outro 

momento. Assim é que a Globalização Neoliberal em voga e moda e o Toyotismo surgem 
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como respostas para a crise de acumulação do capital especialmente em meados da década de 

1970 como destacado por Bianchetti (1996).   

Será nesse período de acordo com o autor, que começa a manifestar-se um 

estancamento econômico, acompanhado de um processo de estagflação, que reflete a 

existência de problemas estruturais no padrão de acumulação e crescimento. 

Para o referido autor, o fenômeno econômico é o resultado das contradições 

geradas pelo modelo keynesiano como fundamento do Estado benfeitor contemporâneo, 

agravado por outras situações conjunturais como foi a denominada crise do petróleo, 

considerada uma das causas da recessão econômica.   

Como solução para a recessão econômica e o acumulo produtivo que o sistema 

capitalista passou a enfrentar mundialmente a Globalização e o Toyotismo serão apontados 

como “estratégias mágicas” sem enfrentamento ou questionamento na estrutura de 

exploração/controle dos meios de produção do sistema capitalista. No entanto à medida que se 

desvenda o véu sedutor das “estratégias” veremos que por trás do objeto de sedução 

apresentado, os trabalhadores serão como destacado por Oliveira (2004) os maiores 

prejudicados, pois serão também usurpados da sua condição subjetiva de se perceberem como 

“sujeitos” trabalhadores. Para a referida autora, a gestão do “Toyotismo” é uma maquina de 

produzir desempregados. De acordo com a autora são três as determinações que se destacam 

como elementos constitutivos na configuração do “Toyotismo”: as modificações no processo 

de trabalho, os mecanismos institucionais e o sindicato-de-empresa. A autora observa, no 

entanto que “talvez, o maior achado dessa experiência de organização do trabalho sob a forma 

de equipe seja o de colaborar continuamente para estabelecer a competição entre os 

trabalhadores, soterrando, por vários níveis de ocultação, a possibilidade de expressão da 

solidariedade de classe”. (OLIVEIRA, 2004, p.29).  

Giovanni Alves sublinha que: 

 

Temos salientando que o eixo central dos dispositivos organizacionais (e 

instrumentais) do toyotismo, o “momento predominante” da reestruturação 

produtiva, é a “captura” da subjetividade do trabalho indispensável para o 

funcionamento dos dispositivos organizacionais do toyotismo (just-in-time/kanban, 

kaizen, CCQ, etc.) que sustentam a grande empresa capitalista. Mais do que nunca, o 

capital precisa do envolvimento do trabalhador nas tarefas da produção em equipe 

ou nos jogos de palpites para aprimorar os procedimentos de produção. A 

organização toyotista do trabalho capitalista possui maior densidade manipuladora 

do que a organização fordista-taylorista. Não é apenas o “fazer” e o “saber” operário 

que são capturados pela lógica do capital, mas sua disposição intelectual-afetiva que 

é mobilizada para cooperar com a lógica da valorização. (ALVES, 2007, p.185-186).  
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Pode-se observar e demonstrar teoricamente na discussão estabelecida ao longo 

deste capítulo que a necessidade de manipular e manter os trabalhadores sob vigilância e 

controle já se fazia presente nas preocupações básicas do Fordismo. À medida que avança a 

discussão e a demonstração dos efeitos do Toyotismo e da Globalização na vida dos 

trabalhadores, esses efeitos os tornam mais desprovidos de qualificação profissional (pela 

qual são responsabilizados), compreensão sistêmica da produção, senso de solidariedade de 

classe, falta de confiança e incompreensão da necessidade de organização sindical, medo mais 

acentuado de perder seus trabalhos, competição global pelos postos de trabalho a nível local e 

mundial. Esses elementos permitem aos detentores do processo produtivo capitalista maior 

acirramento e disputa produtiva possibilitando a estes, manter a exploração e acumulação 

capitalista que está diretamente relacionada à exploração das forças de trabalho dos 

trabalhadores.   

Marx (2010) já faz o prenúncio do que viria a ser o que classificamos hoje como 

globalização e destaca a necessidade da burguesia revolucionar os instrumentos de produção e 

por conseguinte, as relações de produção e, com isso todas as relações sociais. De acordo com 

o autor: 

No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autossuficientes, desenvolvem-se 

um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. E isso se 

refere tanto à produção material como a produção intelectual. As criações 

intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum”. (MARX, 2010. p.43).  

 

Ao destacar a capacidade da burguesia de revolucionar os instrumentos de 

produção que por sua vez reverberam em todas as relações sociais o pensador alemão elucida 

e afirma que o capital é um poder social e contribui para compreendermos esse poder e sua 

interferência nas relações sociais.   

Para Hobsbawm (2009) a Globalização, que é apontada como 

“estratégia/solução” para a crise de produção capitalista precisa ser olhada para além da 

questão econômica. Para o referido autor, a globalização depende da eliminação de obstáculos 

técnicos, não somente de obstáculos econômicos. Hobsbawm observa que a Globalização é 

um processo histórico e destaca que há uma tendência histórica natural a associá-la as áreas 

tecnológicas, econômicas e de comunicações. No entanto, para o autor, os avanços a níveis 

econômicos que se observa na contemporaneidade são reflexos dentre outros fatores da 

enorme aceleração e difusão dos sistemas de transportes de mercadorias. O autor destaca que 

no passado a produção estava limitada a área em que ocorria e afirma que graças ao transporte 

de cargas por aviões se pode atualmente transportar os produtos de acordo com as 
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necessidades dos mercados. Para o autor o surgimento do transporte de cargas por aviões 

permitiu: 

 

Pela primeira vez na história da humanidade, isso tornou possível organizar a 

produção, e não apenas o comércio, em escala transnacional. Até a década de 1970, 

uma companhia que quisesse produzir automóveis em outro país teria de construir 

uma fábrica inteira e implantar todo o processo de produção no local [...] agora é 

possível descentralizar a produção de motores e outros componentes e, em seguida, 

transferi-los para o local mais conveniente para a empresa. Para todas as finalidades 

práticas, a produção não é mais organizada no interior dos limites políticos do 

Estado onde se encontra a empresa [...] portanto, enquanto a divisão global de 

trabalho estava antes confinada a troca de produtos entre regiões especificas, hoje é 

possível produzir independentemente das fronteiras nacionais e continentais. Este é 

o elemento fundamental do processo. A eliminação de barreiras comerciais e a 

liberalização dos mercados é, na minha opinião, um fenômeno secundário. Esta é a 

verdadeira diferença entre a economia global de antes de 1914 e a de hoje. 

(HOBSBAWM, 2009, p.63-64).  

 

 

As observações e apontamentos do autor sobre o fenômeno da globalização nos 

permite questionar e indagar se esta, que é vendida e apontada como uma possibilidade de 

conexão global encurtando distancias e desigualdades ao está subordinada a interesses do 

capital pode, por exemplo, não está garantindo o acesso tecnológico a todos. Assim, nos 

parece ser necessário refletir ainda como se dá este acesso tecnológico aos países 

desenvolvidos e aos dependentes tecnologicamente. Os níveis de consumo e bens culturais 

são de fato distribuídos globalmente ou somente aos que podem efetivamente consumir por 

estes? Por trás da falácia da globalização não há o ocultamento das condições de exploração 

modernas que em muitos momentos contribuem para que os próprios trabalhadores não se 

percebam desprovido dos benefícios que a globalização divulga?  

Butnner (2011) destaca que o conceito de globalização começou a ser difundido 

no final de década de 70, por economistas de alguns países que propunham aumentar as 

relações comerciais entres os países, diminuindo os impostos de importações e o 

protecionismo. Para Buttner (2011), a globalização da economia é um fenômeno decorrente 

de uma nova etapa em que a humanidade está ingressando: a era da informação. Segundo o 

autor “temos duas características importantes na globalização. A primeira é a busca da 

redução dos custos de produção dos produtos para manter-se competitivo no mercado global. 

A segunda característica é a busca de novos mercados”. (BUTTNER, 2011, p. 25). 

A busca por novos mercados é historicamente uma maneira de expansão, 

exploração e acumulação capitalista. A redução dos custos de produção e produtos é outro 

fator que contribui para o acúmulo e redução de perdas quando o sistema demonstra 
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fragilidade ou necessidade de ajustes. No entanto, ao olharmos para o aspecto tecnológico 

vemos que há no mesmo, discrepâncias colossais entre os países desenvolvidos e os 

periféricos e/ou em desenvolvimento, o que nos permite interrogar se a falácia da 

globalização não está assim contribuindo para que os países tecnologicamente desenvolvidos 

mantenham sob seu controle e interesse aqueles que são considerados dependentes 

tecnologicamente. Podemos interrogar ainda se o “novo” não é na verdade o “velho” sob 

nova roupagem. Mudam-se os personagens sem mudar os mecanismos do jogo.  

As características destacadas pelo autor permite observar que a capacidade de 

“competição” seja ela voltada a redução dos custos de produção ou a busca por novos 

mercados estão diretamente ligadas ao poder do capital que fará dos proprietários das grandes 

empresas os que efetivamente gozam das benesses que a Globalização proporciona a quem 

tem capital para investir, porém aos que trabalham sejam como trabalhadores assalariados ou 

pequenos comerciantes essas benesses não são conhecidas ou usufruídas. Buttner pontua que 

há várias definições sobre o que é globalização; entre elas, de acordo com o autor podemos 

citar:  

a) Globalização é a procura de novos mercados; b) Globalização é um processo de 

integração econômica, social e cultural entre os países; c) Globalização é o aumento 

das relações comerciais, culturais e sociais entre os povos;d) Globalização é o 

conjunto de transformações na ordem política e econômica entre os povos;e) 

Globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre 

os países e as pessoas do mundo todo;f) Conjunto de transformações na ordem 

política e econômica que têm acontecido na última década. (BUTTNER, 2011, p. 

26/27).  

 

Dentre as definições apontadas pelo autor, quando confrontadas com a realidade 

econômica, social, cultural entre os povos, visivelmente se observa que os benefícios globais 

estão relacionados ao detentores do capital e que a globalização para os miseráveis ou 

invisíveis não apresenta qualquer realidade com os benefícios defendidos pelos que a utilizam 

para sua manutenção, num sistema, que à medida que encurta distâncias geográficas, não 

apresenta soluções para quem não pode usufruir desse encurtamento espacial. Ainda, os 

dilemas e dramas aos economicamente “não globalizados” como o acesso à educação, saúde, 

água potável, moradia, saneamento, cultura, lazer, formação humana etc. não foram 

modificados com a mágica solução globalizante ou o modelo econômico Toyotista.   

Ricardo Antunes (2001, p. 56) salienta em relação ao Toyotismo que: 

 

O processo de produção de tipo toyotista, por meio dos teamwork, supõe, portanto, 

uma intensificação da exploração do trabalho, quer pelo fato de os operários 

trabalharem simultaneamente com várias máquinas diversificadas, quer pelo ritmo e 

velocidade da cadeia produtiva dada pelo sistema de luzes. Ou seja, presencia-se 
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uma intensificação do ritmo produtivo dentro do mesmo tempo de trabalho ou até 

mesmo quando este se reduz. Na fábrica Toyota, quando a luz está verde, o 

funcionamento é normal; com a indicação da cor laranja atinge-se uma intensidade 

máxima, e quando a luz vermelha aparece, é porque houve problemas, devendo-se 

diminuir o ritmo produtivo. A apropriação das atividades intelectuais do trabalho, 

que advém da introdução de maquinaria automatizada e informatizada, aliada à 

intensificação do ritmo do processo de trabalho, configuraram um quadro 

extremamente positivo para o capital, na retomada do ciclo de acumulação e na 

recuperação da sua rentabilidade.  

 

Desta feita, o aperfeiçoamento capitalista do modo de produção provocado pelo 

toyotismo consegue aliar novas tecnologias ao trabalho desempenhado pelo obreiro, trazendo 

maior exploração do trabalho humano e podendo causar prejuízos à saúde dos empregados. 

Oliveira (2004) descreve a trajetória de consolidação do toyotismo e os impactos 

que o mesmo trará a classe trabalhadora de acordo com a autora: 

 

A trajetória de consolidação do “toyotismo” se relaciona com tentativas de 

potencializar ao máximo o “rendimento do trabalho vivo”, aperfeiçoando os 

equipamentos, a fábrica, procedendo à máxima flexibilidade da organização do 

trabalho e da linha autonomizada, até a tensão máxima da linha de produção, 

elevando o desgaste da força de trabalho até níveis considerados desumanos. 

(OLIVEIRA, 2004, p.24).  

 

Conforme desenvolvimento teórico apresentado no tópico em discussão à solução 

capitalista ao enfretamento de suas crises está diretamente atrelado à subjugação da classe 

trabalhadora. Subjugação esta que se dá de formas variadas como o aperfeiçoamento de 

equipamentos, a flexibilidade da organização do trabalho e a máxima tensão da produção que 

pode se dá de forma desumana para que o capital sobreviva. De acordo com Oliveira as 

características principais do Toyotismo são: autonomação, gerenciamento JIT, trabalho em 

equipe, management by stress, flexibilidade da força de trabalho, subcontratação e 

gerenciamento participativo. A autora, porém, esclarece o que “O gerenciamento 

participativo, longe de significar uma possibilidade de participação democrática, é, 

exatamente o contrário. Surge da aplicação de relações fascistas, que tiveram origem durante 

os anos de 1930 [...]”. (OLIVEIRA, 2004, p. 48). A autora afirma ainda que o gerenciamento 

participativo não tolera qualquer descaso ou mesmo indiferença, demitindo, isolando, ou 

mesmo sabotando os dissidentes.  

 Para Marx (2010) com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, o 

proletariado que é a classe dos operários modernos só vivem enquanto tem trabalho e só tem 

trabalho enquanto seu trabalho aumenta o capital. Assim o autor observa a subjugação a que 

os operários estão sujeitos “esses operários, constrangidos a vender-se a retalho, são 
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mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro; em consequência, estão sujeitos a todas 

as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado”. (MARX, 2010, p. 46).  

As flutuações do mercado estão obrigando os trabalhadores a se submeterem e 

aceitarem o esfacelamento de suas mínimas conquistas sociais que historicamente foram 

conquistadas com luta, resistência, enfrentamento e os silenciando a submissão e aceitação do 

sistema que como observado por Mészaros (2011) vive uma crise estrutural. 

O neoliberalismo e a globalização contribuíram para a reorganização do capital e 

do trabalho, quebrando a rigidez do fordismo e fazendo surgir à acumulação flexível. Arnaldo 

Nogueira (2005) salienta que a raiz da reestruturação da produção do capital está na terceira 

revolução industrial e suas inovações, ou seja, aumento da importância do complexo 

eletrônico, um novo paradigma de produção industrial, com a flexibilizaçãoe   o   crescimento   

do   trabalho   morto, transformação   das   estruturas   empresariais, a globalização. “Essas 

inovações representam formas de reestruturação da economia sob a hegemonia do grande 

capital e com pouca capacidade de intervenção do trabalho” (NOGUEIRA, 2005, p. 70). 

Marx (2010), ao afirmar que a burguesia despojou de sua auréola todas as 

atividades até então reputadas como dignas e fez do médico, do jurista, do sacerdote, do 

poeta, do sábio seus servidores assalariados, elucida que a burguesia rasgou o véu do 

sentimentalismo que envolvia as relações e as reduziu a meras relações monetárias. Assim, 

podemos compreender como os trabalhadores assalariados são servidores do sistema que os 

submete ao seu próprio estrangulamento e os desumaniza. Ainda em Marx compreendemos 

que como denunciado pelo mesmo com sua exploração parasitária a burguesia produz seus 

próprios coveiros.  

Para Mészaros a crise estrutural do sistema do capital como um todo – a qual 

estamos experimentando nos dias de hoje em uma escala de época – está destinada a piorar 

consideravelmente.  De acordo com o autor a crise vai se tornar a certa altura muito mais 

profunda, no sentido de invadir não apenas o mundo das finanças globais mais ou menos 

parasitárias, mas também todos os domínios da nossa vida social, econômica e cultural. Assim 

Mészaros observa:  

 

As recentes tentativas de conter os sintomas da crise que se intensificam pela 

nacionalização – camuflada de forma cínica – de grandezas astronômicas da 

bancarrota capitalista, por meio dos recursos do Estado ainda a serem inventados, só 

cumprem o papel de sublinhar as determinações causais antagônicas profundamente 

enraizadas da destrutividade do sistema capitalista. Pois o que está 

fundamentalmente em crise hoje não é apenas uma crise financeira maciça, mas o 

potencial de autodestruição da humanidade no atual momento do desenvolvimento 
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histórico, tanto militarmente como por meio da destruição em curso da natureza.  

(MÉSZAROS, 2011, p. 29).  

 

Os apontamentos que o autor destaca são escancarados pelo capital ao transformar 

os recursos naturais em mercadoria. Ao vender bens imateriais como saúde, educação, 

recursos minerais. Os detentores do capital quando utilizam de seu discurso cínico propagado 

por seus arautos de “capitalismo humanitário” sabem que não há no mesmo nada de humano. 

O capitalismo só atende a quem pode alimentá-lo e se um trabalhador não pode pagar por 

saúde que este agonize. Não é culpa do sistema ou de quem o detém é a lei natural e há ainda 

o pernicioso e perigoso discurso de atribuir a esses indivíduos a responsabilização por suas 

mazelas. Se Taylor (1990) afirmava que “alguns indivíduos nascem preguiçosos” a burguesia 

atual diz que alguns não se esforçam o suficiente e por isso não tem recursos materiais 

necessários à sua sobrevivência.   

A meritocracia10 é assim uma bandeira em constante discurso e como os que a 

alimentam sabem da sua capacidade de persuasão nos vemos diariamente alimentando o 

discurso sem conseguirmos refletir e alimentamos o insaciável sistema que já não aceita só 

nossa força física agora mais que nunca é necessário que entreguemos ao mesmo também 

nossa alma, sonhos, ideais.  

Ao observar a capacidade destrutiva do sistema capitalista e o que este vem 

causando a natureza Mészaros destaca que “há dez anos a ecologia podia ser tranquilamente 

ignorada ou desqualificada como totalmente irrelevante” (MÉSZAROS, 2011, p. 51). O autor 

destaca ainda que:  

 

Na verdade, o problema da ecologia é real já há algum tempo, ainda que 

evidentemente, por razoes inerentes à necessidade do crescimento capitalista, poucos 

tenham dado alguma atenção a ele. Marx, entretanto – e isto soará estranho apenas 

para os que inúmeras vezes o sepultaram como um “ideólogo irremediavelmente 

irrelevante com a marca do século XIX” -, abordou essa questão dentro das 

dimensões de seu verdadeiro significado socioeconômico, e isso há mais de 125 

anos. (MÉSZAROS, 2011, p. 52).  

 

 

Assim compreende-se e denunciam-se que a preocupação ecológica do capital não 

tem nada de “humano, consciência ou preocupação planetária” e sim a salvação do sistema a 

sua grande meta e objetivo maior. Se para sobreviver o sistema necessitar exterminar o 

extermínio é realizado e justificado e aqui compreendemos também o perigo que a educação 

                                            
10 Meritocracia é um ideário instalado com o objetivo de valorizar os “melhores” os que se destacam por mérito- 

merecimento. Trata-se de um sistema de recompensa meritocrática e é amplamente aplicado por empresas e 

organizações privadas, que valorizam e premiam os profissionais que apresentam melhores produções, seja com 

aumentos de salário ou oferta de cargos superiores. 
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outro bem imaterial vendido, esfacelado pelo sistema causa ao possibilitar que os sujeitos 

tenham acesso ao conhecimento e questionem o que pode levá-los a um nível de compreensão 

e libertação. De acordo com Saviani e Duarte a luta pela socialização do conhecimento é, 

portanto, um componente imprescindível na luta contra o capital. Os autores afirmam que: 

 

A transmissão do conhecimento cientifico, artístico e filosófico pela escola é de 

grande importância quando se tem a perspectiva da formação dos indivíduos na 

direção caracterizada por Marx, ou seja, da constituição da universalidade livre e 

universal.  (SAVIANI e DUARTE, 2012, p.154).  

 

Pela discussão dos autores compreende-se a necessidade de refletir sobre o 

interesse e necessidade do capital “controlar a educação” esta precisa está a serviço de seu 

vampiro oferecendo os alimentos necessários ao mesmo para sua permanência. A educação 

não pode nem deve possibilitar aos sujeitos condições de reflexões, perspectivas de mudança 

da estratificação social que o sistema os impõe. Se a classe burguesa de fato está preocupada 

com uma escola universal não precisa de novas experiências. Há uma contribuição valiosa de 

Gramsci ao escrever e defender a criação da escola unitária. O autor deixou em sua obra os 

Intelectuais e a organização da cultura, uma sistematização de como a escola unitária pode ser 

organizada vejamos nas palavras do pensador Italiano como a escola unitária pode atuar:  

 

A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, “humanismo”, 

em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional) ou de cultura geral deveria se 

propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um 

certo grau de maturidade e capacidade, a criação intelectual e prática e a uma certa 

autonomia na orientação e iniciativa. A fixação da idade escolar obrigatória depende 

das condições econômicas gerais, já que estas podem obrigar os jovens a uma certa 

colaboração positiva imediata. A escola unitária requer que o Estado possa assumir 

as despesas que hoje estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos 

escolares, isto é, que seja completamente transformado o orçamento da educação 

nacional, ampliando-o de um modo imprevisto e tornando-o mais complexo: a 

inteira função de educação e formação das novas gerações torna-se, ao invés de 

privada, publica, pois somente assim pode ela envolver todas as  gerações, sem 

divisões de grupos ou castas [...]. (GRAMSCI, 1989, p. 121). 

 

Gramsci ao defender a escola unitária compreendia e reconhecia os antagonismos 

das classes sociais burguesia X proletariado e sua proposta de escola unitária continua sendo 

desrespeitada, atacada, distorcida. A classe dominante não tem interesse que os trabalhadores 

tenham acesso ao pleno conhecimento e se este não é uma ameaça porque os dominantes não 

permitem que os dominados tenham acesso ao conhecimento? Conforme a proposta de 

Gramsci a fixação da idade escolar variaria de acordo com as condições econômicas o que 

permite respeitar os sujeitos e não enquadrá-los num parâmetro que muitas vezes o distanciam 

da escola. É ainda na reflexão que o pensador Italiano possibilita que se compreende sua 
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afirmativa que muitas das pessoas do povo pensem que nas dificuldades de estudo exista um 

“truque” contra elas (quando não pensam que são estúpidos por natureza). Ao propagar que 

basta o esforço, a disciplina a vontade de aprender e querer ter uma vida melhor os arautos da 

ideologia dominante transferem aos dominados a responsabilização por seus fracassos e se há 

um indivíduo que quebre as amarras e ouse vencer as condições desumanas este passa a ser 

apontado e usado como modelo e justificativa de quê com esforço e dedicação todos podem 

conquistar sonhos, ideais e desejos. O discurso sedutor dificulta a compreensão dos sujeitos 

da subordinação e alienação existente no sistema e novamente temos em Gramsci elementos 

que nos possibilitam a compreensão do interesse do controle educacional pelos detentores do 

sistema: 

 

Na escola atual, graças à crise profunda da tradição cultural e da concepção da vida 

e do homem, verifica-se um processo de progressiva degenerância: as escolas de 

tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos, 

tomam a frente da escola formativa, imediatamente desinteressada. O aspecto mais 

paradoxal reside em que este novo tipo de escola aparece e é louvada como 

democrática, quando na realidade, não só é destinada a perpetuar diferenças sociais, 

como ainda a cristalizá-las em formas chinesas. (GRAMSCI, 1989, p. 136).  

 

A escola proposta por Gramsci não é aceita, pois a classe dominante encontrou em 

seus intelectuais uma escola que atenderá seus interesses e poderá ser uma ameaça não 

somente a transmissão de conhecimentos, mas principalmente a capacidade crítica e reflexiva 

se aprovada. A escola sem Partido apresentada e imposta pelos detentores do poder é de 

acordo com Frigotto (2017) uma ameaça. Vejamos o que representa esta ameaça nas palavras 

do autor “[...] ameaça à vivência social e à liquidação da escola pública como espaço de 

formação humana, firmado nos valores da liberdade, de convívio democrático e de direito e 

respeito à diversidade”. (FRIGOTTO, 2017, p. 17).  Frigotto afirma que a escola sem partido 

é na essência “a escola do partido único”. Ainda de acordo com o autor a tentativa de 

imposição dos ideais da escola sem partido é reflexo de uma burguesia que é “[...] a burguesia 

brasileira sempre foi antinação, antipovo, antidireito universal à escola pública”. 

(FRIGOTTO, 2017, p. 20).  

Frigotto ao explicitar as ameaças veladas na proposta da escola sem partido e o 

interesse da classe burguesa na sua utilização como forma de “freio” a possibilidade de acesso 

ao conhecimento pelos explorados explicita a necessidade da classe dominante controlar a 

educação e as possibilidades de emancipação econômica, política, cultural, social que esta 

pode oferecer aos dominados.  
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Mészaros acredita que a educação política terá êxito somente se envolverde 

verdade as pessoas num desenvolvimento da consciência socialista necessário para as tarefas 

e desafios da transformação. Nesta perspectiva é que o autor afirma: 

 

A melhor forma de educação é a autoeducação no quadro combativamente dedicado 

e cooperativo entre camaradas. As pessoas se apropriam, no bom sentido, daquilo 

que lhes é oferecido para ser transformado em seu quando estão diretamente 

envolvidas, como parte integral, num processo substancial e interativo. 

(MÉSZAROS, 2011, p. 154).  

 

Ainda de acordo com o autor a necessidade de uma educação política apropriada, 

que envolva grandes massas, é hoje, em meio à nossa crise global estrutural, maior do que 

nunca. Assim, o autor observa a importância e necessidade da educação política como forma 

de enfrentamento e posterior superação: 

 

Mas, tal como as coisas estão hoje, fazer disso uma realidade é impensável sem que 

se desenvolva um movimento radical coerentemente organizado, com influência 

genuína nas massas, diferente da atualmente predominante manipulação dos 

indivíduos como curral eleitoral. E esse relacionamento é de mão dupla. É 

impossível criar um movimento político radical com raízes genuínas nas massas sem 

o trabalho apaixonado, dedicado e vital da educação política. (MÉSZAROS, 2011, 

p. 155).  

 

Pelas contribuições teóricas com os autores que compreendem a necessidade de 

uma educação verdadeiramente libertadora e emancipatória se desenvolverá o próximo 

capítulo relacionando a administração empresarial transplantada para a educação pública de 

forma dissimulada sob os princípios de “gestão democrática”.  
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4 A ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL, O CIRCUITO DE GESTÃO E A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA: SIMILITUDES, QUERELAS OU AQUIESCENCIAS? 

 

O próprio tratamento diferencial, portanto, o abandono da busca de igualdade é 

justificado em nome da democracia e é nesse sentido também que se introduzem no 

interior da escola procedimentos ditos democráticos. E hoje nós sabemos, com certa 

tranquilidade, já, a quem serviu essa democracia e quem se beneficiou dela, quem 

vivenciou esses procedimentos democráticos no interior das escolas [...] não foi o 

povo, não foram os operários, não foi o proletariado. Essas experiências ficaram 

restritas a pequenos grupos, e nesse sentido elas se constituíram em geral, em 

privilégios para os já privilegiados, legitimando as diferenças. [...] é nesse sentido 

que digo que quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos 

democrática ela foi [...] (SAVIANI, 2008, p. 39/40). 

 

 

A epígrafe possibilita analisar e estabelecer relações veladas na ideia de 

democracia vivenciada nas escolas públicas fruto deste objeto de estudo e que ao longo dos 

dois primeiros capítulos tentou-se explicitar através de fundamentação e discussão teórica 

com autores que compreendem a educação como luta e disputa política que vem sendo usada 

e perpetuada pelas classes dominantes como condição e manutenção de seu status quo. 

Compreendendo que no modo de produção capitalista assim como evidenciado 

por Paro (2012), as relações sociais se submetem aos interesses do capital deseja-se traçar 

uma discussão teórico-crítica para aprofundar a discussão e compreensão do tema em 

desenvolvimento através deste capítulo e que possibilite novas percepções e criticidade sobre 

o objeto em estudo.  

Paro (2012), evidencia o antagonismo presente na discussão que envolve a 

temática da Administração Escolar. De acordo com o autor, os métodos e técnicas 

administrativos utilizados nas mais diversas organizações são todos semelhantes entre si, uma 

vez que se baseiam nos mesmos princípios da Administração. A percepção do referido autor 

coaduna com a compreensão de Chiavenato sobre a ideia de Administração. Chiavenato 

(2003), defende que a Administração pode ser aplicada nas organizações lucrativas 

(empresas) ou nas organizações não-lucrativas. Neste prisma, compreende-se que a escola 

pública situa-se nas organizações não-lucrativas, no entanto, há um interesse implícito e 

muitas vezes velados, de forma planejada e programada no controle da mesma, por parte dos 

que detém o controle econômico como explicitado por Paro. Para o autor se faz necessário 

analisar os interesses e forças sociais presentes na atividade da Administração Escolar: 

 

[...] A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em condições históricas 

determinadas para atender a necessidades e interesses de pessoas e grupos. Da 

mesma forma, a educação escolar não se faz separada dos interesses e forças sociais 
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presentes em determinada situação histórica. A administração escolar está, assim, 

organicamente ligada à totalidade social, onde ela se realiza e exerce sua ação e 

onde, ao mesmo tempo, encontra as fontes de seus condicionantes [...] é preciso, 

portanto, que a análise dos elementos mais especificamente relacionados à 

administração e à escola seja feita em íntima relação com o exame da maneira como 

está a sociedade organizada e das forças econômicas, políticas e sociais aí presentes. 

(PARO, 2012, p. 19-20).  

 

Compreender e perceber essas relações numa perspectiva de totalidade pode e 

deve possibilitar aos sujeitos envolvidos na atividade escolar elementos para uma análise 

crítica, melhor organização, envolvimento e participação consciente de tomadas de decisões 

que efetivamente sejam democráticas e possam contribuir com um processo de emancipação 

humana. Assim, deseja-se traçar um diálogo nos tópicos que se desenvolverão ao longo deste 

capítulo que permita a percepção da necessidade de participação da comunidade escolar com 

seus diversos membros e características inerentes à escola e não somente a aparência 

democrática que muitas vezes leva à legitimação e perpetuação das relações já estabelecidas.  

 

4.1 As Perspectivas da Administração 

 

De acordo com Paro (2012), a administração como é entendida e realizada hoje é 

produto de longa evolução histórica e traz a marca das contradições sociais e dos interesses 

políticos em jogo na sociedade. A afirmativa do autor remete ao início da Organização 

Racional do Trabalho (ORT) iniciada por Taylor, conforme exposto no segundo capítulo deste 

estudo, pois, por meio das observações realizadas pelo Engenheiro Norte Americano 

permitiram uma verdadeira revolução na forma de organizar e realizar as atividades dos 

trabalhadores naquele momento histórico possibilitando aumento e acúmulo produtivo aos 

detentores dos meios de produção e o início da perda da subjetividade e qualificação 

profissional dos trabalhadores, vez que no novo modelo de organização produtiva iniciada no 

Taylorismo não se fazia necessário o conhecimento do processo de trabalho na sua totalidade 

e sim a fragmentação das atividades produzidas pelos trabalhadores pautadas na observação 

continuada e estruturada para que cada indivíduo produzisse o máximo que sua capacidade 

laboral permitisse. Interessante destacar ainda que essas revoluções se aperfeiçoaram a níveis 

considerados sobre humanos com o Fordismo e no contexto contemporâneo já é possível 

identificar diversas atividades se subordinando as técnicas do Toyotismo que exige dos 

trabalhadores não somente sua capacidade laborativa, mas também suas emoções, 

sentimentos, pensamentos.  
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Com a substituição de algumas palavras como, por exemplo, “colaborador” em 

substituição a “trabalhador” e a inculcação ideológica de que a “empresa é de todos” 

competindo a cada um cuidarem desta como quem cuida de sua casa, sua família; o 

Toyotismo se promove e ganha adesão em atividades que já não somente as industriais 

afetando e atingido a áreas diversas e contaminando e elevando os valores individuais, 

egoístas e desprovidos de senso de coletividade próprios da organização social capitalista.  

Para Paro 2012, compreende-se a administração em seu sentido geral “[...] 

podemos afirmar que a administração é a utilização racional de recursos para a realização de 

fins determinados”. (PARO, 2012, p. 25). A percepção do autor e sua crítica se justifica na 

lógica administrativa capitalista que exige a apresentação de resultados de tudo que recebe 

investimento e exige controle administrativo.  

Como demonstrado anteriormente no capítulo II após aprofundar suas 

observações, Taylor (1990) afirmava que os princípios por ele observados e sistematizados 

podiam ser aplicados em qualquer atividade social e que se devidamente acompanhados de 

forma organizada e planejada os resultados poderiam ser assombrosos. Taylor destaca ainda 

que além de toda organização e planejamento existente, bons resultados exigem chefes 

otimistas, enérgicos e esforçados que saibam esperar enquanto trabalham.  

Os conceitos administrativos oferecidos por Taylor permanecem atuais e 

continuam sendo aperfeiçoados para extrair maior produtividade em tudo que o dinheiro toca. 

As técnicas administrativas são assim visivelmente incorporadas à atividade educativa 

exigindo desta “diretores/chefes, professores com comportamentos/atitudes de colaboradores 

envolvidos e alunos que queiram e se esforcem para aprender”. 

As condições materiais objetivas vivenciadas na realidade escolar pública são 

assim em grande essência deixadas propositalmente de lado para que a transferência de 

responsabilidade seja colocada sobre os sujeitos. Se um aluno se destaca esse passa a ser 

usado como referência para sustentar o discurso da classe dominante impregnado de 

interesses para legitimar que os que “querem conseguem”. 

O filósofo Antônio Gramsci compreende que as condições materiais geram 

impactos e interferências na condição de aprendizagem dos sujeitos trabalhadores e destaca 

que essas interferências deixam prejuízos diretamente sobre os sujeitos que acreditam não 

terem capacidade intelectual e/ou cognitiva para os estudos. Assim percebe o autor:  

 

Muitas pessoas do povo pensam que, nas dificuldades do estudo, exista um “truque” 

contra elas (quando não pensam que são estúpidos por natureza): veem o senhor (e 
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para muitos, especialmente no campo, senhor quer dizer intelectual) realizar com 

desenvoltura e aparente facilidade o trabalho que custa aos seus filhos lágrimas e 

sangue, e pensam que exista algum “truque”. (GRAMSCI, 1989, p.139).  

 

Muitas das dificuldades vivenciadas por esses sujeitos do povo são legitimadas e 

sustentadas também pelas práticas administrativas implantadas na realidade das escolas 

públicas que tem em sua essência sujeitos em condições de subsistência material, cultural, 

intelectual muito limitada. Neste sentido, pensar numa ruptura que possibilite além do 

rompimento do que está posto na organização social vigente uma perspectiva emancipatória 

exige compreender que os princípios administrativos implementados nas escolas públicas 

através da possibilidade constitucional referendada no artigo 205 da Constituição Federal que 

versa sobre a Gestão Democrática das escolas públicas necessita não separar as condições 

materiais objetivas de sobrevivência desses sujeitos sob pena de os isolarem ainda mais ao 

afastamento da convivência escolar.  

De acordo com Santos (2005) Florestan Fernandes (1960), já demonstrava 

preocupação com as condições materiais objetivas dos trabalhadores e afirmava que “são 

necessárias outras modalidades de intervenção na realidade, já que a “eficácia das medidas 

educacionais será ilusória, enquanto elas não encontrarem condições de vida social 

organizada suscetíveis de preservar ou de renovar a espécie de ‘melhoria’ que acarretam”. 

(FERNANDES, 1960, apud SANTOS 2005, p.94).  

Neste prisma, na contramão da defesa de Florestan, o tópico a seguir tem por 

objetivo demonstrar como a Administração Escolar está acontecendo e sendo influenciada 

pelos ideais da Administração capitalista.   

 

4.2 A Administração Escolar 

 

Neste tópico busco apresentar como a administração escolar no Brasil está 

organizada e de acordo com Drabach e Mousquer (2009) somente na década de 1930 tem 

inicio no Brasil um maior interesse por parte dos intelectuais brasileiros na produção 

acadêmica de escritos teóricos sobre a temática da Administração Escolar. As autoras 

observam que naquele momento histórico o país estava sob a influência dos ideais 

progressistas de educação que a escola nova apresentava em contraposição a educação 

tradicional que não mais favorecia os ideais de desenvolvimento do país naquele período 

histórico, que estava adentrando o campo da industrialização. As autoras apontam ainda que o 

discurso dos principais intelectuais brasileiros defensores da escola nova pautavam-se na 
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necessidade de maior cientificidade no campo educacional acompanhado da ampliação da 

oferta educacional. Data deste período o manifesto dos pioneiros da Educação Nova.  

Na leitura do documento original na primeira mensagem intitulada A 

Reconstrucção Educacional no Brasil – ao Povo e ao Governo os autores iniciam 

afirmando que “na hierarchia dos problemas nacionais nenhum sobreleva em importância e 

gravidade ao da educação. Nem mesmo os de carácter econômico lhe pódem disputar a 

primazia nos planos de reconstrucção nacional”. (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA 

EDUCAÇÃO NOVA Sic). O documento permite tecer reflexões para além da discussão 

teórica e que em muitos momentos é utilizada pela classe dominante como “mero discurso 

reclamatório” por aqueles que expressam a necessidade da discussão escolar para além de 

algumas conquistas solidificadas nos documentos legais. Importante observar que de acordo 

com Shiroma, Morais e Evangelista (2007) as políticas públicas, particularmente as de caráter 

social, são mediatizadas pelas lutas, pressões e conflitos.  

Em outro tópico do documento intitulado Finalidades da Educação destaca-se as 

seguintes observações: 

 

Toda a educação varia sempre em funcção de uma “concepção de vida”, reflectindo, 

em cada época, a philosophia predominante que é determinada, a seu turno, pela 

estructura da sociedade. E evidente que as differentes camadas e grupos (classes) de 

uma sociedade dada terão respectivamente opiniões differentes sobre a “concepção 

do mundo”, que convem fazer adoptar ao educando [...].  (MANIFESTO DOS 

PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, Sic, n.p). 

 

A percepção dos autores sobre os aspectos que envolvem os princípios filosóficos 

da educação de cada época permite refletir e até mesmo questionar o fato de que a 

administração da escola pública (que está a serviço da classe dominante), reproduz a 

concepção de mundo que esta classe necessita inculcar nos indivíduos como natural, justa e 

necessária. Assim, se faz necessário perceber esse domínio e como o mesmo se reverbera nas 

práticas administrativas para que mediante a compreensão se consiga vislumbrar a superação 

de tal dependência/influência. 

Se faz necessário ainda pensar que se na Constituição Federal11de 1988, 

considerada uma das mais progressistas no tocante ao tema Educação, é apresentado à 

                                            
11Vieira (2007) elucida que nas primeiras constituições brasileiras (1824 e 1891) as referências são escassas no 

tocante a artigos relacionados à Educação e observa que há um aumento progressivo e significativo nas 

constituições posteriores (1934, 1937, 1946, 1967 e 1988) no tocante aos artigos relacionados ao tema. A autora 

destaca ainda que as constituições expressam desejos de reforma da sociedade, apontando possibilidades sem 

assegurar garantias. Ao mesmo tempo, reforçam privilégios de grupos que fazem valer seus direitos junto ao 

legislativo. (VIEIRA, 2007, p.291). 
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obrigatoriedade e a responsabilidade do Estado no tocante à educação, ao não apresentar essas 

responsabilidades acompanhadas de uma modificação na estrutura econômica/social, é 

perceptível a pouca contribuição/modificação da lei na efetividade da vida dos alunos filhos 

da classe trabalhadora que necessitam continuar trabalhando o mais cedo possível para 

contribuir com a manutenção mínima da sobrevivência familiar e em muitos casos até mesmo 

arcar com seus estudos.  

Para as autoras Krawczyk e Vieira (2012) a Carta de 1988 viabilizava pela 

primeira vez, o estabelecimento de um Sistema Nacional de Educação ao vincular, 

obrigatoriamente, recursos orçamentários para a área e definir um regime de colaboração 

entre as diferentes instâncias da Federação pela universalização do ensino básico. As autoras 

destacam ainda que as demandas sociais por educação, incorporadas na Carta Constitucional 

de 1988, resultavam de uma ampla mobilização social que não se concentrou nos setores de 

esquerda. Resulta desta mobilização o artigo nº 205 da Constituição Federal que naquele 

momento histórico foi recebido com grande entusiasmo pelos amplos setores que se 

mobilizaram e lutaram pela educação como direito público e subjetivo: “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.”  (BRASIL, 2018). 

Interessante perceber que há explicitamente no artigo exposto a vinculação do 

Estado e família no tocante a educação e os fins a que a mesma se propõe. Ao pleno 

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

o trabalho.  Ao ler o artigo penso ser oportuno indagar se a educação vem conseguindo atingir 

a alguns desses objetivos? Se dentre os três não se faz necessário questionar como pode um 

brasileiro ou brasileira se desenvolver numa sociedade que não lhe oferece recursos básicos e 

elementares como alimentação, moradia digna, saneamento, lazer, condição de acesso ao 

conhecimento etc.  

De acordo com Paro (2012) a administração se constitui em instrumento que, 

como tal, pode articular-se tanto com a conservação do status quo quanto com a 

transformação social, dependendo dos objetivos aos quais ela é posta a servir. Para o referido 

autor, aceita a ordem capitalista como o tipo mais avançado de sociedade que o homem pode 

alcançar, as diferenças econômicas, políticas e sociais aí existentes são vistas não como 

consequência necessária da própria maneira injusta e desigual pela qual a sociedade é 

estruturada, mas como meras disfunções que, como tais, podem ser adequadamente resolvidas 
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e superadas a partir da aplicação das regras jurídico-políticas inerentes a tal organização 

social.  

Assim o autor, destaca que no contexto dessa concepção dominante, é comum 

atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, 

desvinculando-o do todo social no qual tem lugar suas causas profundas. Paro (2012) afirma 

ainda que dentro dessa perspectiva a administração escolar é encarada como um problema 

puramente técnico, desvinculado de seus determinantes econômicos e sociais. Assim 

compreende o autor:  

 

Dessa perspectiva, não há por que não se crer que os princípios, técnicas e métodos 

administrativos que promovem a eficiência da empresa não possam ser adotados 

com êxito também na escola. Assim, mecanismos da administração capitalista, como 

a gerência e a divisão pormenorizada do trabalho, gerados no seio da empresa 

capitalista e aí adotados, como vimos, para resolver problemas que são, antes de 

mais nada, de natureza econômica e social, são tomados como transplantáveis para a 

situação escolar, sob justificativas meramente técnicas, sendo  tratados de maneira 

autônoma, desvinculados dos condicionantes sociais e econômicos que os 

determinam. (PARO, 2012, p.167).  

 

A negação dos condicionantes econômicos e sociais são assim legitimados pela 

ordem capitalista vigente que, aos naturalizá-los e implantá-los na administração das escolas 

públicas, sem uma conexão com sua realidade objetiva/material, contribui para que 

mecanismos administrativos tecnicamente proveitosos não logrem êxito, sucesso e 

impossibilite melhorias nas escolas, pois esses métodos administrativos estão desconectados 

da realidade social de muitas dessas escolas. Aqui vislumbra-se um fator que carece de uma 

atenção e que vem sendo negligenciado por responsáveis na área de planejamento e políticas 

públicas; o agravamento do desperdício e desvios de recursos que muitas vezes já não são 

suficientes para uma demanda planejada e quando desperdiçados/desviados colocam e 

afastam ainda mais os trabalhadores do acesso/permanência a escola. 

Para Paro (2012) a administração capitalista teve origem e foi elaborada a partir 

dos interesses e necessidades do capital, estando, em decorrência disso, tanto na empresa 

produtora de bens e serviços, onde ela foi engendrada, quanto na sociedade em geral, onde ela 

cada vez mais se dissemina, comprometida com os objetivos e interesses da classe capitalista, 

ou seja, da classe que detém o poder político e econômico em nossa sociedade. Para o autor 

não se pode esperar, por isso, que essa administração não continue, na escola servindo a esses 

propósitos da classe hegemônica, que são nitidamente a favor da preservação do status quo.  

É necessário, entretanto, como o próprio Paro assinala que se tenha a sensatez 

para não negar a importância das técnicas e métodos historicamente acumulados da 
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administração como defende o autor “há todo um conteúdo técnico extremamente 

desenvolvido que propicia alternativas mais econômicas e eficientes de se garantir o alcance 

dos objetivos da coisa administrada”. (PARO, 2012, p.170).  

Compreende-se que a escola pública assim como os demais bens públicos (saúde, 

lazer, segurança etc) necessitam ser administrados e defende-se que a escola pública possa ser 

administrada, aproveitando técnicas e métodos que sejam potencializados e não somente 

reproduza ou adapte essas técnicas e métodos sem perceber a quem os mesmos pertencem e 

quais interesses defendem. Essa é uma discussão complexa e ampla que envolve corpo 

docente e discente, comunidade escolar como um todo e que se compreende não ser possível 

um aprofundamento do mesmo neste trabalho, mas, deseja-se traçar algumas reflexões sobre 

essas complexidades compreendendo serem essas reflexões limitadas diante das 

complexidades das mesmas. No que diz respeito à adoção das técnicas administrativas na 

escola acredita-se que a percepção de Paro é bastante rica e oportuna, assim compreende o 

autor que: 

 

[...] a aplicação da administração capitalista na escola constituir-se-ia, portanto, 

numa maneira de se introduzirem, aí, também esses benefícios técnicos, os quais 

concorreriam para a consecução dos objetivos educacionais de distribuição do saber 

historicamente acumulado. Neste sentido, a Administração Escolar poderia revestir-

se de um caráter transformador, na medida em que, indo contra os interesses de 

conservação social, contribuísse para a instrumentalização cultural das classes 

trabalhadoras. (PARO, 2012, p.170). 

 

 

 

A primeira complexidade que se identifica diz respeito a pertencimento de 

classe/identidade dos professores/gestores. A quem estes representam? São agentes/gerentes 

do Estado ou se compreendem como servidores da população? Representam a comunidade 

educativa ou são cargos de confiança da gestão estadual? Não se deseja e nem se considera 

possível responder a essas questões, mas lançá-las e deixá-las como questionamentos 

instigantes para aos que lerem este trabalho se permitam refletir sobre as questões aqui 

levantadas.  

A segunda complexidade que se busca aguçar e lançar reflexões diz respeito a 

comunidade escolar como um todo: alunos, pais, servidores, prestadores de serviços, etc. 

Como estes constroem e vivem a escola? São convidados para as reuniões/decisões ou 

somente são lembrados quando das eleições para escolha de diretores/conselhos escolares, ou 

então na hora de entrega de boletins ou quando os filhos causam problemas na escola? 
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Para Freitas (2008), dentre as muitas lutas travadas no interior da Escola Pública a 

disseminação do individualismo e a competitividade são dois valores que contribuem para o 

fortalecimento do capitalismo e mantem a classe trabalhadora desunida e se digladiando entre 

si. O autor observa nesse sentido, que o professor comprometido e consciente de sua 

identidade e pertencimento de classe deve manter uma postura e defesa de garantir à classe 

trabalhadora o acesso ao conhecimento e que este lhes possibilite olhar e interpretar 

cientificamente o mundo. Assim, o autor, afirma que “temos a responsabilidade de criar 

espaços de efetiva participação na luta pela construção de um mundo econômica e 

socialmente igualitário. Somente neste mundo é que teremos a liberdade real do ser humano e 

a democracia de fato”. (FREITAS, 2008, p, 100).  

O autor defende ainda que não existe desvinculação de um fato com o todo, ou 

seja, não é possível compreender as partes sem compreender o todo. E assim destaca a luta de 

classes presente nas escolas: 

 

[...] a luta de classes travada no interior das escolas está intimamente ligada à luta 

que se trava na sociedade. Portanto, pensar na qualidade da educação para os 

trabalhadores é pensar na qualidade de vida dos trabalhadores [...] a luta pela 

educação que emancipe os trabalhadores da dominação do capital está diretamente 

vinculada à luta pela transformação radical da sociedade. (FREITAS, 2008, p.107-

108).  

 

Para que se vislumbre um novo modelo de administração nas escolas públicas que 

possibilite a emancipação dos trabalhadores defende-se que a educação praticada no interior 

destas possibilite aos sujeitos envolvidos sua compreensão de classe e a necessidade de 

construção de uma nova sociabilidade pautada em valores plenos de solidariedade, dignidade, 

democracia e que permita aos sujeitos o pleno acesso aos conhecimentos historicamente 

acumulados.  

Assim compreende-se que se devidamente apreendido por profissionais 

comprometidos com anseios da classe trabalhadora a Gestão Democrática da Escola Pública 

apontada como caminho possível de superação/construção de uma nova sociabilidade pode 

contribuir na construção de uma nova sociedade antes, porém de avançar para a Gestão 

Democrática como está posta e aplicada através de documentos que a referendam legalmente 

pretende se discorrer brevemente sobre o conceito de Gestão tão em voga e moda nas 

diferentes instituições capitalistas e também na Educação sob a égide do capitalismo. 
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4.3 A Gestão 

 

Neste tópico se discorre de maneira breve sobre a estrutura de Gestão em 

construção no Brasil. De acordo com Libâneo (2007) no Brasil, as expressões “organização e 

gestão da escola” não tem emprego unânime entre os estudiosos brasileiros. O autor esclarece 

que até as primeiras décadas do século XX, as questões relacionadas com o planejamento, 

organização, gestão e controle de atividades educacionais estiveram vinculados ao termo 

“Administração Escolar” e destaca a importância da obra de Lourenço Filho intitulada 

Organização e Administração Escolar publicada em 1963. De acordo com Libâneo, esta obra 

dava mais ênfase ao termo Organização e Lourenço Filho elucida que “organizar é bem dispor 

de elementos (coisas e pessoas), dentro de condições operativas (modos de fazer), que 

conduzem a fins determinados”. (LOURENÇO FILHO, 1976 apud LIBÂNEO, 2007, p.3).  

Libâneo, no entanto, destaca que já em 1950 José Querino Ribeiro um dos 

primeiros sistematizadores da administração escolar no país, optara pelo termo gestão por 

considerar este mais abrangente por incorporar aspectos filosóficos e políticos implicados na 

administração. De acordo com Libâneo, foi em 1980, que em decorrência do recrudescimento 

da visão ideológica e política da escola, adotou-se nos meios intelectuais de esquerda a 

expressão “Organização do trabalho escolar”, em que predominava como conteúdo a análise 

da escola com base na crítica às formas de organização do trabalho capitalista, desprezando-se 

o conteúdo específico.  

O autor destaca ainda a publicação da obra “Administração Escolar” em 1986 de 

Vitor Paro que tem se tornado clássico no âmbito da Administração Escolar, na visão crítica. 

De acordo com Libâneo, ao empenhar-se para compreender a administração em geral, comum 

a todo tipo de estrutura social, e a administração geral, forma concreta da administração 

historicamente determinada pelas relações econômicas, políticas, sociais que se verificam sob 

o modo de produção capitalista Paro (1986), contribui para a compreensão de que a 

administração pode ser vista tanto na teoria como na prática, como dois amplos campos que 

se interpenetram: “a racionalização do trabalho e a coordenação do esforço humano coletivo”. 

(PARO, 1986 apud LIBÂNEO, 2007).  

Utilizar técnicas e modelos administrativos como forma de potencializar e 

melhorar a estrutura organizacional escolar tem se tornado um desafio concreto e imediato aos 

gestores escolares que estão encarregados de atuar nas escolas da rede pública em que as 

contradições geradas e postas pelo sistema capitalista agonizam e não necessitam de 
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explicitações, pois as contradições são tão alarmantes que saltam aos olhos e exigem soluções 

e posturas críticas e coerentes na construção de uma sociedade efetivamente democrática, 

participativa e libertadora.  

Libâneo (2007) destaca que até as décadas de 1980-90 vivia-se o clima de 

transição entre a fase de cerceamento da atividade intelectual investigativa e a abertura 

política e que este foi um movimento de ricos questionamentos e duras críticas à estrutura 

sociopolítica do país e às políticas educacionais.  

Os questionamentos e criticas de acordo com Libâneo, proporcionaram repensar o 

sistema de formação de educadores e a organização do trabalho nas escolas, incluindo o 

trabalho dos professores e dos administradores assim destaca o autor: 

 

[...] a organização do processo de trabalho na escola implicaria uma degradação do 

trabalho profissional do professor, à medida que estaria se reproduzindo nela as 

formas de organização do trabalho sob o capitalismo. [...] as relações sociais 

capitalistas de produção se reproduzem em todas as instâncias da sociedade, 

inclusive nas escolas, onde haveria dois segmentos de trabalhadores opostos entre si, 

os especialistas (diretor, coordenador pedagógico, etc.) e os professores, instaurando 

a desigualdade e promovendo a desqualificação do trabalho dos professores. [...]. 

(LIBÂNEO, 2007, p.11).  

 

 

A fragmentação do trabalhado docente e a divisão de trabalho na escola seguindo 

o modelo da atividade capitalista sem a percepção/preocupação de que na atividade escolar 

deve-se pautar e buscar fins antagônicos aos que são produzidos na empresa capitalista 

oferecem assim, riscos na concepção de administração ao não reconhecer as necessidades e 

limites do campo administrativo quando direcionados e deslocados para a atividade 

educacional sem os devidos ajustes.  

Para Drabach e Mousquer (2009), a educação, enquanto prática social está 

circunscrita pelas características de seu tempo e de seu espaço, compreender os 

desdobramentos das mudanças nas esferas político-econômicas é condição imprescindível 

para vislumbrar os reais motivos e interesses das inovações no campo da educação.  De 

acordo com as autoras a Gestão Democrática ao mesmo tempo em que se apresentava na CF 

de 1988 como conquista de forças civil-democráticas, marcada pelas lutas dos movimentos 

populares e protestos pela abertura política do Brasil nos anos 80, coincide com um contexto 

em que as respostas à crise do capitalismo, iniciada na década de 1970, desdobravam-se em 

nível global, implicando em redimensionamentos nas políticas educacionais. As autoras 

compreendem assim que embora se possa evidenciar que os fundamentos tanto da 

administração quanto da gestão escolar encontram-se no campo da divisão do trabalho no 
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sistema capitalista, a diferença é que no campo de conhecimentos da gestão esta evidência é 

posta em análise, na forma de um esforço para superar as características de controle do 

trabalho para a perspectiva da partilha das decisões.  

Ferreira (2006) observa que a Educação por ser um processo tipicamente humano 

possui a especificidade de formar cidadãos por meios de conteúdos “não materiais” que são as 

ideias, teorias e valores, conteúdos estes que vão influir decisivamente na vida de cada um. 

Assim, para a referida autora a Gestão da Educação significa a “tomada de decisões” sobre o 

que se ensina, como se ensina, a partir de que finalidades, a quem se destina e com que 

objetivos, o que implica em compromisso. A autora evidencia que: 

 

Sempre que a sociedade defronta-se com mudanças significativas em suas bases 

econômicas, sociais e tecnológicas, novas atribuições passam a ser exigidas da 

escola, da Educação e da sua gestão. Logo, sua função social também necessita ser 

revista, seus limites e possibilidades questionados, pois a escola e as diversas formas 

de se fazer Educação estão inseridas na chamada “sociedade global”, também 

chamada de “sociedade do conhecimento”, onde as profundas transformações do 

mundo do trabalho e nas relações sociais vem causando impactos desestabilizadores 

à humanidade, e consequentemente exigindo novos conteúdos de formação, novas 

formas de organização da Gestão da Educação, ressignificando o valor da teoria e da 

prática da administração da Educação. (FERREIRA, 2006, p. 12).  

 

A percepção da autora ao explicitar a necessidade contemporânea e cada vez mais 

frenética da Gestão Escolar se fortalecer nas demandas exigida pela sociedade global e 

informatizada, elucida o risco e o ataque dos detentores do capital ao conhecimento 

historicamente sistematizado e o que este sofre, pois para as necessidades do mercado 

“pensar/refletir” podem ser perigosos e na prática desnecessários. Aos trabalhadores se faz 

necessário somente instruções formais como ler, escrever e realizar pequenas operações 

matemáticas e que lhes possibilite manusear máquinas e se inserir no mercado de trabalho.  

Como destacado pela autora, as mudanças na base econômica serão vivenciadas 

pelas instituições escolares, que necessitarão se adaptar as necessidades do mercado. Kuenzer 

(2003), sublinha que irão formar um trabalhador de um novo tipo, para todos os setores da 

economia, com capacidades intelectuais que lhes permita adaptar-se à produção flexível. 

Assim, Kuenzer observa e elenca algumas necessidades desse novo trabalhador que o 

mercado hoje necessita: 

Dentre elas, algumas merecem destaque: a capacidade de linguagens incorporando 

além da língua portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pela 

semiótica: a autonomia intelectual, para resolver problemas práticos utilizando os 

conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se continuamente; a autonomia 

moral, por meio da capacidade de enfrentar novas situações que exigem 

posicionamento ético; finalmente a capacidade de se comprometer com o trabalho, 
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entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da sociedade, por 

meio da responsabilidade, da crítica, da criatividade. (KUENZER, 2003, p. 37/38).  

 

Adaptar a escola ao mercado modificando e eliminando conhecimentos críticos e 

reflexivos e inserindo novos conteúdos específicos e necessários ao mercado e se apropriar da 

Gestão das Escolas públicas são formas do capital se fortalecer e manter-se enquanto modelo 

econômico como única possibilidade e se solidificar mais intensamente exigindo luta e 

combate consciente dos que efetivamente desejam uma escola pública capaz de eliminar 

desigualdades e promover uma Gestão decididamente democrática e libertadora onde o ódio, 

a intolerância, a competição, o orgulho a vaidade e a divisão de classes possam ser superados. 

Assim, a Gestão Democrática como enfatiza Paro (2012) dependendo dos objetivos a que se 

propõe pode manter o status quo ou vir a ser uma possibilidade de transformação social a 

serviço da classe trabalhadora. Como a Gestão Democrática está historicamente e 

juridicamente organizada será tema do tópico seguinte. 

 

4.4 A Gestão Democrática da Escola Pública 

 

A Gestão Democrática da Escola pública juridicamente se consolida na C.F de 

1988, considerada uma Constituição progressista nas reivindicações sociais essa é a 

Constituição onde os artigos relacionados à Educação recebem um pouco mais de atenção. No 

artigo nº 205, já explorado ao longo deste trabalho, têm-se os objetivos e fins a que a 

Educação deverá se pautar e dentre eles merece atenção o enunciado “preparo para a 

cidadania e a qualificação para o trabalho”, pois como já exposto compreende-se que a 

estrutura organizacional do capital impossibilita aos trabalhadores exercer sua cidadania de 

forma plena e comprometendo também sua qualificação ao mundo do trabalho e as 

possibilidades de emancipação que este pode oferecer a classe trabalhadora. 

No artigo nº 206 dentre os princípios que deverão nortear a Educação é que a 

Gestão Democrática se consolida nos termos da lei: 

Art. 206[...] O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;II - liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;III - 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino;IV - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais;V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na 

forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;VI - 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei;VII - garantia de padrão de 

qualidade.) (BRASIL, 2018, n.p.). 
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Os princípios constitucionais permitem reflexões e questionamentos que elucidam 

a discussão estabelecida até aqui. No primeiro princípio ao referendar acesso e permanência a 

escola, visualiza-se a primeira e grande contradição existente numa sociedade dividida em 

classes antagônicas, em que a miséria, a fome e a barbárie social tem se intensificado e 

resultam de decisões dos que querem defender e manter um sistema que para a sua 

sobrevivência necessita do “sacrifício” dos que já economicamente agonizam e não usufruem 

das benesses do mesmo, em nenhum de seus aspectos seja material, cultural, financeiro e/ou 

global.  

Conforme observado por Ferreira (2006) sempre que há modificações no mundo 

do trabalho estas trazem novos desafios à educação e sua gestão. Para a autora, a Gestão 

Democrática da Educação é um termo que, historicamente, vem se afirmando no âmbito da 

administração da Educação e no estudo das instituições e organizações, incluindo as 

educacionais, como sinônimo de administração e que se instala no mundo pensante com um 

sentido mais dinâmico, traduzindo movimento, ação, mobilização, articulação. Assim destaca 

a autora: 

 

[...] é consenso hoje que os professores gostam de trabalhar em escolas bem 

dirigidas e organizadas, constituindo a gestão democrática um componente decisivo 

em todo o processo coletivo de construção do planejamento, organização e 

desenvolvimento do Projeto Político pedagógico 12e de um ensino de qualidade. 

Todavia, é realidade, ainda, que a compreensão teórico-prática da gestão 

democrática da Educação ainda está se fazendo, no próprio processo de construção 

do projeto Político–pedagógico e da autonomia da escola, que, embora já seja uma 

convicção e uma prática em desenvolvimento, ainda não é uma realidade da vida 

social e profissional. Há que se reforçar esse valor, seus significados e suas práticas. 

(FERREIRA, 2006, p.22).  

 

 

Os valores, significados e práticas administrativas deveriam estar assim 

comprometidos com os interesses e valores da classe trabalhadora, que necessita de uma 

Educação que lhes possibilite não só o acesso e/ou permanência a escola mais principalmente 

a possibilidade de como enfatiza Freire (2016), ler o mundo e não somente palavras. 

Compreender que o conhecimento historicamente sistematizado deve pertencer a classe 

trabalhadora, pois são legados, heranças imateriais de seus ancestrais que 

contribuíram/contribuem para o acumulo da riqueza historicamente acumulada (material e 

                                            
12De acordo com Ferreira (2006) o Projeto Político Pedagógico (PPP) é um ensaio de leitura do contexto sócio-

político –econômico-cultural da comunidade local e da “comunidade global”, e precisa estar diretamente 

relacionado às necessidades que esta apresenta, em especial, no que se refere às questões relativas à preparação 

para o trabalho e ao mundo do trabalho, da empregabilidade e de vinculação entre teoria e prática. (FERREIRA, 

2006, p.31).  
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imaterial) e que lhes permanece sendo negada, velada. E, que somente como defendido por 

Paro (2012), com uma administração voltada para a transformação social, que tem de ser 

necessariamente antagônica ao modo de administrar da empresa, visto que tal modo de 

administrar serve a propósitos contrários à transformação social. Assim defende o referido 

autor: “é claro que a Administração Escolar verdadeiramente comprometida com a 

transformação social deverá estar, conscientemente, buscando objetivos que atendam aos 

interesses da classe trabalhadora”. (PARO, 2012, p. 201).  

Para que esses interesses sejam verdadeiramente garantidos e respeitados se faz 

importante e necessário ter gestores comprometidos e conscientes das necessidades e 

realidade da classe trabalhadora, pois como enfatiza Ferreira (2006) uma formação de 

qualidade ou sem qualidade exercerá influência relevante sobre a possibilidade ou a 

impossibilidade de acesso às oportunidades sociais da vida em sociedade, possibilidade ou 

impossibilidade de acesso à cidadania. É necessário que esses gestores tenham ainda a 

dimensão das limitações do papel da escola para não responsabilizar ou esperar da mesma 

soluções para problemas que estão na estrutura de produção e distribuição do capital do 

contrário os mesmos podem inclusive cair na armadilha de reproduzir o discurso dominante 

que vem se fortalecendo na justificativa de quê “quem quer consegue”.  

Florestan Fernandes (1989), já demonstrava preocupação com o que se estava 

reivindicando nos aspectos educacionais por compreender que as leis, exclusivamente não 

tivessem o poder de transformar o cotidiano escolar, as práticas pedagógicas, os sentidos da 

escola para alunos e professores etc. De acordo com Heckert (2005), o sociólogo afirmava 

que a democracia não pode ser imposta por decreto, mas é conquista e experimentação 

cotidiana. Assim, defendia que “a democratização do ensino deve ser compreendida em suas 

articulações com a democratização da escola em todos os níveis: acesso, permanência, gestão 

e a sala de aula”. (FERNANDES, 1989, apud HECKERT, 2005, p.113).  Ainda de acordo 

com Heckert (2005), Fernandes compreendia que a Constituição de 1988 representou ao 

mesmo tempo avanço e prisão.  

Compreender ainda que não se pode dissociar o modo de produção do modo 

educacional como compreende Mészaros (2005), nas palavras do autor: “digam-me onde está 

o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação”. No cenário atual o 

trabalho está como previsto por Marx (2013), na sua forma mais degradante e alienante 

exigindo a própria vida dos trabalhadores para sua perpetuação. Ao deixar milhares de 

trabalhadores sem acesso ao trabalho e relegando a própria sorte os que não foram 
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“abençoados com as dádivas do sistema capitalista” e a educação institucionalizada não está 

imune aos interesses do capital como destaca Mészaros:  

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos serviu – no seu 

todo – ao proposito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 

pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 

“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou 

através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 

implacavelmente impostas. (MÉSZAROS, 2005, p.35, grifos no original).   

 

 

Somente com uma educação que possa possibilitar aos sujeitos condições de 

perceber os propósitos velados por trás do discurso sedutor que envolve algumas conquistas 

educacionais e/ou sociais é que se compreende a educação como possibilidade emancipatória, 

que possibilite a internalização de valores verdadeiramente humanos e opostos aos valores 

propagados pelo capital.E, a classe que necessita da dominação dos trabalhadores para a 

legitimação do sistema. Na compreensão de Mészaros “da maneira como estão as coisas hoje, 

a principal função da educação formal é agir como um cão-de-guarda ex-ofício e autoritário, 

para induzir um conformismo generalizado em determinados modos de internalização, de 

forma a subordiná-los às exigências da ordem estabelecida”. (MÉSZAROS, 2005, p, 55, 

grifos no original). 

O inconformismo destacado pelo autor já se evidencia nas práticas sociais quando 

a própria sociedade desacredita e desiste dos bens públicos dentre eles escola, saúde, 

segurança. Percebe-se o aumento progressivo desses bens, entendidos como bens essenciais a 

população sendo entregues pelo Estado a “parceiros” que passam a gerir estes de maneira 

exclusivamente comercial e aqui mais uma vez a capacidade de Marx (2013), de observar que 

no sistema capitalista coisas que em si não são mercadorias podem ter valor. Valor este que 

gera lucros a quem os administra e mais exclusão aos que não podem pagar pelos mesmos. 

Esperar assim que a educação sozinha venha a resolver questões de tamanha 

complexidade social, econômica, política, cultural é contribuir para uma visão distorcida do 

papel que a mesma tem na sociedade e na sua função social que vem sendo como observado 

por Saviani (2008), deixado em segundo plano para que a escola dê conta de tarefas que não 

lhe compete. Não se pode também desistir da mesma, pois para Mészaros (2005), é por meio 

da educação que se pode vislumbrar uma transformação social, ampla e emancipadora. 

Mészaros destaca a observação marxiana de que o próprio educador também tem de ser 

educado e lança uma chama de esperança aos que não aceitam o discurso pós-moderno do fim 
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da história13 lembrando que nossa tarefa educacional é simultaneamente, a tarefa de uma 

transformação social, ampla e emancipadora.  

É necessário assim que se esteja atento às armadilhas que a classe dominante 

utiliza para internalizar novos valores a sociedade como valores que são necessidades da 

classe trabalhadora mais que trazem em sua essência o fortalecimento dessa classe e cada vez 

mais subordinação dos trabalhadores aos interesses da classe dominante.  

Sob bandeiras reivindicadas pela classe trabalhadora a classe dominante se 

apropria dessas reivindicações e oferece “soluções mágicas” sem qualquer possibilidade de 

alteração /modificação nas bases produtivas, mas somente modificações que não permitem 

possibilitam emancipação, pelo contrário, contribuem com a manutenção do sistema. Assim é 

que algumas reivindicações são absorvidas pelos detentores do capital e apresentadas de 

forma tão sedutora e simplista que seduz a quem não consegue perceber as “boas intenções” 

por trás do discurso e interesse dessa classe.  

No tópico a seguir apresento uma das “soluções mágica”, adotada por alguns 

Estados, incluindo o Ceará para solucionar magicamente e rapidamente demandas 

relacionadas ao ensino médio e á gestão das escolas. 

 

4.5 Circuito de Gestão: Princípios e Métodos  

 

Organizado pelo Instituto Unibanco e apresentado como um “farol” a nortear a 

equipe gestora e profissionais de educação, incluindo as secretarias de educação, o projeto em 

sua origem, nasceu do Jovem de Futuro (JF), principal projeto da organização Unibanco e que 

teve como projeto piloto os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande 

do Sul.  

Entre 2012 e 2014, o projeto jovem de futuro foi integrado ao programa Ensino 

Médio Inovador (ProEMI), do Ministério da Educação (MEC), o que permitiu a inserção de 

novos Estados através da parceria com as Secretarias de Educação com o Instituto Unibanco e 

o Ministério da Educação consolidando-se uma política pública para o Ensino Médio. É neste 

cenário que o Estado do Ceará adere ao projeto.  

                                            
13O livro O Fim da História e o Último Homem, do filósofo Francis Fukuyama, foi publicado em 1992, teve 

origem em um artigo intitulado O Fim da História?,publicado três anos antes, em 1989 na revista The 

NationalInterest. Trata-se de uma obra polemica e criticada por quem defende o materialismo dialético e a luta 

de classes. 
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Na apresentação do projeto é destacado que o Jovem de Futuro é uma tecnologia 

educacional concebida para o aperfeiçoamento contínuo da gestão escolar orientada para 

resultados de aprendizagem. A iniciativa parte do pressuposto de que a gestão escolar 

desempenha papel central na organização e articulação de processos e recursos disponíveis.  

(INSTITUTO UNIBANCO, 2017, p.11).  

O material elaborado e divulgado pelo Instituto Unibanco traz a historicização da 

fase piloto do projeto e os efeitos que a avaliação de impacto possibilita ao permitir a 

constatação que os alunos das escolas atendidas tiveram um avanço no aprendizado de Língua 

Portuguesa e Matemática. Destaca ainda que para o Instituto nesse período piloto foi possível 

além de identificar os impactos positivos da proposta no aprendizado dos estudantes, 

acumular experiências e detectar os ajustes necessários para a disseminação do projeto em 

larga escala. (Ibid., p. 11).   

Dando continuidade à apresentação do projeto é afirmado que para a 

concretização de uma gestão escolar orientada para resultados de aprendizagens nas escolas, o 

Jovem de Futuro prevê a implementação do Circuito de Gestão, um método de gestão 

específico, que tem o objetivo de orientar, organizar e sistematizar os principais processos e 

procedimentos da gestão escolar.  

O método é inspirado no PDCA14 e adaptado à realidade educacional da escola 

pública brasileira. O Circuito de Gestão é composto pelas etapas de Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Avaliação de Resultados e Correção de Rotas. (Ibid., p. 12).  A 

operacionalização do Jovem de Futuro envolve a participação de quatro atores centrais, a 

saber: 

 

a) Equipe da secretaria de Educação: grupo liderado pelo coordenador do 

Ensino médio, que tem o desafio de definir e acompanhar o conjunto de 

profissionais cuja tarefa é apreender e implementar o Jovem de Futuro na rede de 

escolas. 

b) Profissionais de Apoio ao Circuito de Gestão (ACG): responsáveis pelo 

acompanhamento de um grupo de escolas, esses profissionais têm como atribuição 

orientar os gestores escolares na implementação do método de gestão escolar com 

foco em resultados de aprendizagem. [...] Sua atuação técnica pressupõe postura 

democrática e domínio de procedimentos técnicos e pedagógicos que visam 

contribuir com a gestão e, consequentemente com o aprendizado dos estudantes. 

Considerando as especificidades atribuídas à função da área de ACG em cada rede, 

esse profissional pode ser um agente potente para influenciar tanto o universo 

escolar quanto a unidade regional/central na organização e priorização de demandas. 

                                            
14O Circuito de Gestão é um método de gestão elaborado a partir do PDCA (plan, do, check, act), em português: 

planejar, executar, checar e atuar/ajustar. Criado na década de 1920 por Walter A. Shewhart e, mais tarde, 

disseminado por Willian Edward Deming, o PDCA, é atualmente aplicado na melhoria contínua de processos de 

gestão. (Ibid., p.12). 
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c) Formadores: responsáveis pela formação dos gestores na modalidade 

semipresencial, esses profissionais são preparados para disseminar o método da 

gestão escolar voltada para resultados de aprendizagem (Circuito de Gestão), bem 

como os princípios que o orientam. [...]. 

d) Dupla gestora de cada escola: é composta pelo gestor escolar e coordenador 

pedagógico da unidade. O projeto acredita que a formação dessa dupla tem impacto 

direto na melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes. [...] A dupla 

gestora integra o grupo gestor da escola, formado também por um professor – que 

terá a função de representar a equipe docente -, um representante das famílias dos 

jovens e um estudante que represente o corpo discente da instituição. Eles serão os 

responsáveis por discutir questões relacionadas à implementação do Circuito de 

Gestão na escola e propagar as discussões para a comunidade escolar de maneira 

mais ampla. (Ibid., p.13-14).  

 

 

Depois de feita a apresentação, elencando os devidos benefícios que o Jovem de 

Futuro propõe, é explicitado ainda que os percursos formativos possuem abordagem atitudinal 

e técnica, ou seja, tratam dos comportamentos e atitudes coerentes com esse modelo de gestão 

escolar orientada por resultados de aprendizagem e, trazem propostas claras de como levar os 

conceitos teóricos para o cotidiano da escola. As modalidades das formações variam assim 

conforme os atores para os quais se destinam.  

No primeiro módulo 15da formação intitulado Gestão Escolar para resultados de 

aprendizagem (GEPR): Direitos, Autonomia e Equidade é explicitado que no âmbito da 

educação pública brasileira, a gestão é um tema no qual o Instituto Unibanco tem se dedicado 

a pensar com vigor e perseverança. É destacado no documento norteador do Instituto que há 

outras instituições e outros atores, que trabalham na academia com ações sociais ou políticas 

públicas que também tem se dedicado a refletir sobre o tema e que resguardadas as diferenças 

de enfoque, abordagens teóricas e políticas, o Instituto acredita que há uma convergência 

significativa no pressuposto de que a “qualidade da gestão” está diretamente implicada com 

os rumos da educação.  

Neste módulo da cartilha merece destaque o propósito do Instituto para com a 

“educação dos jovens brasileiros”, quando afirma: “contribuir com as políticas públicas para a 

educação com foco no Ensino Médio e nas juventudes exigindo o esforço de parceria e 

corresponsabilização com as redes estaduais de ensino”.  (Ibid., p. 16). E, na continuidade do 

documento “o compromisso dos processos que disparam articulação e parceria é o de realizar 

conexões entre saberes, práticas e talentos a serviço de uma educação que seja capaz de 

transformar”. (Ibid., p. 16). Em seguida:  

                                            
15Optou-se pela leitura e análise dos três primeiros módulos por serem estes os que trazem a 

sistematização/orientação proposta enquanto modelo de gestão. A organização dos módulos está assim 

distribuída: Módulo I - Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem (GEPR): Direitos, Autonomia e 

Equidade. Módulo II – O Trabalho da Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem. Módulo III – O 

Circuito de Gestão. 
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O Jovem de Futuro foca na gestão escolar por considerá-la um campo empírico para 

a implementação e avaliação do modelo de gestão para resultados de aprendizagem 

que ora se apresenta e defende [...] o Instituto Unibanco assume a gestão orientada 

para resultados de aprendizagem não apenas como tema, mas como campo 

necessário e urgente de reflexão e, sobretudo, como forte posicionamento do direito 

à educação de qualidade para todos. (Ibid,. p. 17).  

 

Abaixo na imagem ilustrativa disponibilizada na cartilha contemplando o Circuito 

de Gestão pode-se perceber o passo a passo oferecendo os elementos considerados pelo 

Instituto como essenciais e indispensáveis para que a “fórmula mágica” apresente os 

resultados traçados como o “farol” a nortear apresentado pelo Instituto na apresentação do 

projeto.   

Figura 1- Circuito de Gestão 

 

           Fonte: Instituto Unibanco – Jovem de Futuro p.78 
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No módulo II intitulado o Trabalho da Gestão Escolar para Resultados de 

Aprendizagem é apresentado às atribuições e competências que serão necessárias para o 

sucesso da gestão e seu objetivo maior que é a aprendizagem dos alunos: 

A garantia de organização e funcionamento da escola; 

O cumprimento das diretrizes educacionais definidas pela legislação vigente; 

Mobilização e reflexão permanentes com o grupo sobre os resultados educacionais 

almejados e como chegar a eles 

A promoção de condições para o direito de aprendizagem de todos os estudantes; 

A integração de diversas ações na tarefa educativa; 

O engajamento e a interação dos atores da comunidade escolar em um trabalho 

coletivo responsável. (INSTITUTO UNIBANCO, 2017, p. 44). 

 

No documento do Instituto se constata que ele reconhece serem complexas as 

atribuições do gestor e afirma que somente exercendo uma liderança mobilizadora capaz de 

envolver todo o grupo que está sob sua responsabilidade, sabendo delegar e promover a 

corresponsabilização é que este poderá lograr êxito. Destaca, ainda, que para que todas essas 

atribuições sejam bem realizadas, é importante que o gestor invista em aprimoramento de suas 

competências, aperfeiçoando-se continuamente como líder, de modo a refletir no trabalho que 

será feito na busca dos resultados de aprendizagem dos alunos. (Ibid., p.45). Ao continuar a 

exposição dos elementos considerados essenciais para esse modelo de líder é exposto aspectos 

considerados indispensáveis: Aspectos atitudinais: Ter consciência sobre o seu contexto da 

escola e seu potencial como agente transformador; despertar a motivação para o agir; ser 

inclusivo e protagonista. Aspectos técnicos: gestão estratégica; gestão de processos.   

Ao longo da apresentação relacionada aos aspectos atitudinais e técnicos é feito 

uma exposição de maneira resumida sobre cada aspecto dando ênfase ao aspecto motivacional 

afirmando que “o gestor tem de saber motivar para a ação, voltando-se especialmente para a 

equipe, mas também para a comunidade escolar de modo geral”. (Ibid., p.46).  

Como forma de criar padrões para facilitar a compreensão e necessidade da visão 

sistêmica do líder é exposto mais uma imagem ilustrativa “norteando” estes a buscarem nas 

definições previamente planejadas se estas estão se mostrando eficientes, eficazes e efetivas 

conforme exposto na imagem: 
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Figura 2- Gestão de Processos de Rotina 

 

Fonte: Instituto Unibanco – Jovem de Futuro p.49 

 

Na elaboração do material do Instituto é abordado de forma incisiva e contínua o 

papel da liderança para o sucesso na aprendizagem dos jovens e o engajamento da 

comunidade que a depender do gestor pode pelo seu envolvimento, engajamento e 

comprometimento se inspirar e motivar se engajando na luta e sucesso do projeto. Ainda 

como forma ilustrativa no presente texto é oferecida mais uma imagem disponibilizada no 

material organizado pelo Instituto designada como estratégias de gestão para melhoria do 

clima e cultura organizacionais da escola: 

 

Figura 3- Estratégias de Gestão para Melhoria do Clima e Cultura Organizacionais da 

Escola 

 

Fonte: Instituto Unibanco – Jovem de Futuro p.58-59 
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Apresentado de forma “sedutora, mágica e ilusionista” o projeto merece o cuidado 

e luta dos educadores e sociedade civil, pois é uma ameaça ao efetivo direito de 

aprendizagem, compreendida a aprendizagem em sua complexidade e totalidade e não 

somente em português e matemática como avaliado pelo Instituto na sua “avaliação de 

impacto”.  

O projeto como um todo permite inúmeras reflexões pela ameaça educacional que 

expressa, mas principalmente pela ideologia que busca legitimar. Chama a atenção que na 

elaboração do material os educadores e intelectuais brasileiros que lutam, tem estudos e 

comprometimento com a educação que efetivamente possa emancipar e não somente o ensino 

de matemática e português não façam parte das “boas intenções do Instituto”. As 

prerrogativas estabelecidas tendem, por sua vez, ao efeito preconizado pela cultura gerencial 

da: flexibilidade, autonomia e excelência, disseminadas pelo capital dominante; assumem o 

compromisso de atender às determinações do Instituto Unibanco em nome da gestão eficiente, 

participativa e com foco nos resultados positivos. 

O Ensino Médio está em crise e isso é inegável, no entanto a crise não é do Ensino 

Médio ou da Educação como um todo, a crise é do sistema capitalista que está se acentuando 

e excluindo ainda mais os jovens dos bancos escolares não porque o modelo educacional que 

temos não seja eficiente ou “sedutor” aos jovens que se ausentam da escola por inúmeros 

contextos dentre eles: a necessidade de iniciarem atividades profissionais remuneradas que 

possibilitem contribuir com o sustento familiar, a cooptação do tráfico e o estado paralelo que 

este exerce nas periferias levando a juventude a se envolver no mundo da marginalidade a 

serviço deste estado paralelo que nas periferias tem realizado o que o Estado oficial não tem 

conseguido realizar, as condições objetivas de sobrevivência que estão se agravando e o 

aumento elevado da pobreza a nível global e não somente brasileiro. Nesse contexto, vale 

ressaltar o interesse explícito de o capital transformar em mercadoria aquilo que deveria ser 

um bem imaterial e que em tempos de crise se transforma em dinheiro a exemplo no momento 

atual educação, saúde, recursos minerais, etc.  

O Jovem de Futuro apresentado pelo Banco “adestra, doutrina” para a 

subserviência e a defesa do sistema que esmaga a classe trabalhadora. Nega aos jovens o 

direito de conhecer a história e ter, condições teóricas de compreender o antagonismo da luta 

de classes. Como observado por Marx (2010) a história de todas as sociedades até hoje 

existentes é a história das lutas de classes. Assim compreende o pensador: 
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Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de 

corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante 

oposição, tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma 

guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade 

inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. [...] A sociedade burguesa 

moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de 

classe, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que 

existiram no passado. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se 

por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais 

em dois campos opostos, em duas grandes classes em confronto direto: a burguesia e 

o proletariado. (MARX, 2010, p.40).  

 

Ao não conhecer teoricamente a história torna-se mais fácil convencer os jovens, 

os trabalhadores, as mulheres, as crianças, os idosos que eles precisam salvar o “sistema”. É 

necessário que cada um precisa dar sua dose de contribuição/sacrifício para que a sociedade 

sobreviva. É primordial convencer que História, Geografia, Sociologia, Física, Química são 

conteúdos que não lhes farão falta e realmente para “alimentar o monstro insaciável do 

capital” não é necessário pensar. Pensar inclusive é perigoso, ameaçador. E nesse contexto 

legitima- se por exemplo, o Escola sem Partido16, a necessidade urgente de alterar a Base 

Nacional Comum Curricular17 (BNCC), sem permitir ouvir, discutir com os profissionais da 

Educação que compreendem o massacre que a Educação Formal está sofrendo.  

Paro (1999) observa que a escola básica tem servido ao capital e deixado sua 

função essencial em subsunção à necessidade de preparar os alunos a um trabalho futuro e que 

essa situação seria diversa, é logico, se ela o fizesse de uma forma crítica, de tal sorte que os 

educandos fossem instrumentalizados intelectualmente para a superação da atual organização 

social que favorece o trabalho alienado. Assim, a escola tem contribuído muito mais para o 

mercado de trabalho que para a adoção de um saber crítico capaz de contestar a estrutura de 

exploração a que os trabalhadores são submetidos. Na percepção do referido autor “não 

preparar para a crítica do trabalho alienado é uma forma de preparar para ele”. (PARO, 1999, 

p.11).  

É ainda na necessidade do capital não ter ameaças, não ter seres pensantes 

criticamente que é exigido das Universidades alterações curriculares nos cursos de 

Licenciaturas, que o notório saber volta a fazer parte do cenário educacional brasileiro 

esfacelando conquistas sociais da categoria dos professores que já são desprovidos de 

                                            
16 O Projeto Escola sem Partido surge do projeto de lei de número 867 de 2015, de autoria do deputado IZALCI 

LUCAS FERREIRA, filiado ao PSDB/DF e propõe dentre seus princípios: neutralidade política, ideológica e 

religiosa do Estado.  (FRANÇA, ARAUJO, 2018, p.213).  
17A BNCC do ensino médio tem pelo menos três problemas: o primeiro é a sua forma de elaboração, o segundo 

sua vinculação a uma política educacional baseada em testes, e o terceiro é que ela implementa a Lei da reforma 

do Ensino Médio já aprovada, uma lei que aprofunda a segregação dos nossos jovens. As questões de fundo já 

estão definidas e não estão abertas a discussão (FREITAS, 2018). 
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condições mínimas de trabalho, segurança pessoal e profissional. Os detentores do capital 

através dos sistemas que possuem de dominação legitimam atrocidades que assustam pelas 

consequências históricas, filosóficas e sociais que podem vir a ter para as gerações futuras.  

A sistematização do saber historicamente acumulado e que permite inclusive os 

avanços e tecnologias que se conhece na atualidade são influenciadas e refletem este acumulo 

através de séculos e que quando estão em ameaça como no tempo presente pede que os 

educadores e aqueles que efetivamente compreendem a importância e necessidade desse saber 

para a própria sobrevivência humana se unam em defesa desse bem inquestionável e de 

dimensões complexas que é a Educação formal. Mészaros (2005) assim compreende essa 

preocupação com a importância da educação. “As soluções educacionais formais, mesmo 

algumas das maiores, e mesmo quando são sacramentadas pela lei, podem ser completamente 

invertidas, desde que a lógica do capital permaneça intacta”. (MÉSZAROS, 2005, p.45).  

Em nome da perpetuação do sistema aqueles que necessitam da 

legitimação/sustentação deste usam dos artifícios e recursos que lhes possibilitem não só a 

manutenção, mas também a perpetuação e a convicção aos sujeitos de que uma outra 

sociabilidade não é possível. E defende-se, compreende-se, acredita-se e luta-se para que haja 

uma outra forma de sociabilidade sim pois o modelo do que está posto gera medo, solidão, 

individualismo, fome, miséria, barbárie e a pior e mais grave das desgraças gera a 

desesperança.  

A clareza e dimensão da “montanha que tem-se a conquistar” parafraseando a 

clássica obra de Mészaros (2015) precisa ser compreendida em sua totalidade pois trata-se de 

uma montanha com dimensões complexas, assustadoras, perigosas, cheias de armadilhas. 

Necessário está atento para não se ter à ilusão de que a montanha entendida esta como o 

capital não pode como compreendido por Mészaros (2005) ser reformada. Para o autor o 

capital é irreformável porque pela sua própria natureza, como totalidade reguladora sistêmica, 

é totalmente incorrigível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao afirmar que a democracia moderna é um dos produtos do capitalismo 

Schumpeter (1961), permite dimensionar o quanto esse modelo de representação está a 

serviço da classe que vem se utilizando deste para sua manutenção no poder sem 

modificações na estrutura social. E o objeto de estudo permitiu ampliar a percepção teórica de 

como essa manutenção é realizada para que nós indivíduos façamos a defesa da democracia 

capitalista e acreditemos que na mesma gozamos de “liberdade”.  

Se os teóricos liberais (SCHUMPETER,1961); (MILL,1963); 

(MACPHERSON,1978), (BOBBIO,1986/2000) defendem esse modelo é importante 

questionar-se quem são os teóricos da  classe trabalhadora para que se dimensione a 

preocupação gramsciana com a inquietação sobre a educação formal e também política dos 

sujeitos que são a massa populacional e que dependendo do conhecimento que lhes for 

“permitido” obter podem ser instrumentos de construção de uma sociabilidade oposta ao 

modelo capitalista. Este modelo está aniquilando, destruindo, segregando os indivíduos ao 

estágio de “meras mercadorias”. Ao dizer que este modelo econômico transforma coisas que 

em si não são mercadorias, mas podem ser compradas Marx (2013), como sábio cientista e 

estudioso teve a capacidade de dimensionar o poder do sistema capitalista que está chegando 

a um estágio selvagem exigindo a eliminação de vidas para que o sistema sobreviva.  

Na percepção de Mészaros (2011) a crise vai se tornar a certa altura muito mais 

profunda, no sentido de invadir não apenas o mundo das finanças globais mais ou menos 

parasitárias, mas também todos os domínios da nossa vida social, econômica e cultural. 

Neste contexto Marx e Engels (2009), ao esclarecerem que os homens constroem 

sua história mediante as condições materiais que lhe são impostas, permitem que se (re) pense 

como a Educação formal está contribuindo para a manutenção desse sistema que está a 

serviço da classe dominante e de seu status quo. 

O objeto permitiu compreender como defendido por Paro (2012), que a atividade 

administrativa realizada nas escolas públicas não se dá no vazio e está a serviço da classe que 

detém o poder econômico precisa ser (re) organizada de maneira que permita a classe 

trabalhadora se apoderar da mesma para construção de sua emancipação.  

O objeto possibilitou ainda a compreensão que como defendido por Wood (2006) 

a democracia e o capitalismo são incompatíveis. Então a possibilidade jurídica da Gestão 



87 

 

democrática da escola pública fica condicionada aos interesses do capital e o que este 

representa que são opostos a uma educação libertadora, criativa, humana, participativa.  

A escola é como defendido por Saviani e Duarte (2012) um campo de disputa 

entre os detentores do poder econômico, político e cultural e os trabalhadores que precisam 

buscar nesta uma formação que lhes permita compreender e ler o mundo como compreende 

Freire (2016). E, mediante suas percepções e leituras lutar para a construção de uma nova 

forma de sociabilidade humana onde como enfatizado por Marx (2010), amor seja recíproco, 

paz não seja somente um produto do capital destinado apenas aos que podem pagar por esta e 

a educação seja uma possibilidade de emancipação e não um produto comercial que afasta os 

sujeitos e os transformam em mercadoria a ser vendida de acordo com a necessidade do 

mercado.  
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