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Resumo

Neste artigo, 0 autor ensaia uma sintese da sua tese de doutoramento
(2005), sabre 0 terna A Administrai;ao da Educac;ao Primaria entre 1926 e
1995: Que Partidpal;ao dos Professores na Organizal;ao da Escola e do Pro
cesso Educativo? A sfntese acompanha 0 percurso da tese, nas SUBS quatro
partes essendais: 1) 0 significado educadonal actual da partidpa~ao; 2) a
sua rela~ao com a teoria organizadonal; 3) a emergencia da teoria cia parti
dpa~ao na teoria politica, nos ultimos quinhentos anos; e, 4) a partidpa~ao
dos professores do ensino primario/ 1° ado na organiza~ao da €Scola e
do processo Educativo.

Palavras-chave:
Participa~o,teoria organizacional, tona poHtica, modelos politicos, modelos orga
nizacionais, formas de participa~ao,participa~aodos professores

Key Words:

:~1. 0 Objecto de estudo

:: , 0 estudo teve por objecto a estrutura~ao e evolu~ao do Estado, da
·!A.drninistra~aoPublica e, em particular, da Administra~aoda Educa~ao
,J>rjmaria, em Portugal, entre 1926 e 1995, e ainda as formas da partici
'a~ao que, nos dois subperiodos politico-administrativos (1926-1974 e
':,W4-1995) daquele horizonte temporal, os professores do ensino prima
'.p, 1° cicio do ensino basico a partir de Fevereiro de 1988 " realizaram
'ct, organiza~ao da escola e do processo educativo.
'~i:: Para a realiza~ao deste desiderato foi construfdo urn esquema te6rico
~,participa~ao a partir da teoria educacional, da teoria politica e da
-;ria organizacional.
"Apartir do concurso da teoria educacional, reconstituimos os diferen-
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2.1. Os significados da palavra participacao

a termo parlicipa~o e de uso abundante nas formula~6este6ricas de
varios sistemas sociais mas tem significa¢es proprias no interior de cada
sistema. E um termo de significa~iio poliedrica, epistemologicamente
equivoco e de usa multifacetado (P. Hermel, 1988:2).

Verificamos ser a participa~ao um conceito fertil de significa~6es,no
plano conceptual, e fertil de limita~6esno plano da sua uliliza~ao,inten
cionalidade e objectividade. Alem disso, verificou-se ser um termo de
facil apropria~ao pelo neo-liberalismo e pela Nova Direita, desde 0 inicio
dos Anos 70, no 5eculo xx, para fins de manipula~aoe de subordina~o
das rela~6essociais e laborais (D. Held, 1997;A. Arblaster, 2004). E ainda
de facil apropria~ao pelos novos movimentos gestionarios ou do New .
Management, enfatizando a efici~ncia, e enfatizando a participa~ao como

tes significados da parlicipa~aotanto enquanto processo de envolvimento
na actividade educativa, como enquanto processo de reconstru~aoe de
desenvolvimento pessoal e social. como ainda de tomada de consci~ncia

civica e social e de cidadania.
Mobilizando a teoria politica, reconstruimos historicamente a emer

g~ncia dos diferentes sistemas politicos, contextualizando-a hist6rica,
social e culturalmente face a tr~s itens essenciais: as rela~6es entre Esta
do e Sociedade Civil, a igualdade e as oportunidades de participa~ao.

lniciamos 0 nosso estudo em Nicol6 Machiavelli (1512) e em Jean Bodin
(1576) e na afirma~ao do Estado Soberano, operando assim a transi~ao

da poliarquia medieval (c. Amaral, 1998) para 0 Estado Absoluto e para
o Estado Autoritario. E destes para 0 Estado Liberal e para 0 Estado
Democratico. Em todos os sistemas, analisamos as variantes essenciais,
ao longo do periodo estudado, e ainda as suas concretiza~6esno Seculo
XX.

Pela mobiliza~aoda teoria organizacional, relacionamos modelos de
sistemas politicos (T. Bush, 1994, N. Afonso, 1994; L. Lima, 2006); e mode
los e configura~6es organizacionais a. March, 1991, 1991', 1991b, 1991c, J.
March e P. Olsen, 1991 e 1991a; M. T. Gonzalez, 1993 e 2003; Mintzberg,
1993;J. Costa, 1996, L. Lima, 2003; e analisamos estes 11 luz das suas pos
sibilidades de parlicipa~o formal. nao-formal, informal e clandestina
(L. Lima, 1998 e 2003). No Quadro n° 2, procuramos estabelecer a sintese
das rela~6esentre modelos politicos e modelos organizacionais.

A analise da participa~ao fez-se por descri~ao e compara~ao entre
participa~ao decretada e parlicipa~ao praticada (L. Lima, 1998, 2003 e
2006), inquirindo, atraves de entrevista, dois grupos de 12 professores
que tenham trabalhado em cada um dos subperfodos considerados.

2. A problematicidade do conceito de participacao

198 Henrique ""'!'r8ir'!lk'

tecnologia social para essa efici~ncia e para a paz empresarial (A. Girard
e Claude Neuschwander, 1997; J. Godfrain, 1999; J-p Le Goff, 1999; L.
Lima, 2003); .

Assim, a objectiviza~ao do uso do termo participa~ao,no nosso es
tudo, implicoli sempre 0 recurso a mais que urn, a varios ou meSilla a
todos os seguintes dez elementos ou categorias, contribuintes para uma
taxonomia da parlicipa~ao':

- um complemento de lugar ou t6pico organizacional (participar;ao
na decisao, participar;ao na consulta, participa¢o na execur;ao),

- um adjectivo funcionando como complemento de modo (participa
¢o formal, participar;ao nao formal, participa¢o informal, participar;ao
clandestina),

- uma gradua~ao de autonomia na sua formula~ao (participar;ao
hetero-institu(da, participa¢o auto-instilu(da, participar;ao hetero eauto
instilu(da),

- uma gradua~aode autonomia na sua estrutura~aoe organiza~ao

(participar;ao autanOlna, participa¢o heteranoma, participar;ao hetera
noma e autanoma),

- uma gradua~aona capacidade de orienta~aoestrategica da orga
niza~ao (participar;ao naformular;ao polftico-estrategica, participa¢o na
gestao, participar;ao na execu¢o),

- uma defini~ao da situa~aodo participante face 11 sua presen~ano
processo da participa~ao (participar;ao directa, participar;ao indirecta
ou representada, participar;ao directa e representada),

- uma gradua~ao do envolvimento do participante no decurso da
ac~iio (participar;ao activa, participar;ao passiva, participar;ao forr;ada),

- uma classifica~aoda atitude do participante face aos objectivos da
organiza~iioformal (participa¢o convergente, participar;ao divergente
e participa¢o neutral,

- uma classifica~oda participa~iioem fun~iiodo estatuto legal-social
dos participantes (participar;ao com estatuto legal-social definido eau
tanomo, participar;ao com estatuto indefinido eparticipa¢o com estatuto
legal-social definido e dependente), e

- uma quantifica~aodo n° de participantes (participar;ao individual,
participar;ao grupal, participar;ao colectiva).

Esta taxonomia resulta da considera~ao da teona organizadonal e da teoria politica.
As prindpais fantes para a sua estrutura~o sao as seguintes: J-J. Rousseau, 1762; B.
Constant, 1814-2001; B. Machado, 1982;J. Formosinho, 1989; G. Boismenu; Pierre Hamel
e Georges Labica (1992); R. Coli, 1994 :J. Barroso, 1995; D. Held. 1997; L. Lima, 1992,
1998 e 2003; H. Ferreira, 1996; J. G. Canotilho, 1999; Victor Sampedro Blanco, 2000,
Arend Lijphart, 2000; S. Eisenstadt; C. Macpherson, 2003; A. Arblaster, 2004.
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Em todas as suas limita<;Bes e potencialidades, a participa<;ao revelou
se um conceito limiiado e relativamente pobre no propiciamento de um
poder efectivo de formula<;ao polftica e de controlo da execu<;ao desta,
ao contrario do optimismo com que, sobretudo as teorias demomlticas
participativas cIassicas 3 e a teoria democratico-participativa contempo
ranea (D. Held, 1997; J.G. Canotilho, 1999, a enfatizaram. No Quadro n°
1, procuramos uma sintese das rela<;Bes entre democracia, participa<;ao
e educa<;ao.

Com efeito, e a menos que 0 participante possa participar em todos
os momentos do processo organizacional, desde a formula<;ao polftica .
aexecu<;ao, 0 que e manifestamente impossive!, tanto em compreensao
como em extensao, e mesmo que ele participe directamente nas decisBes
e as possa influenciar por voto, detera apenas uma pequena parcela de
poder que podera ser anulada, reorientada ou distorcida se 0 partici
pante nao puder determinar a organiza<;ao das diferentes fases do cielo
organizacional, isto e, formula<;ao estrategica, planeamento, organiza<;ao,
supervisao e controlo '.

Em termos organizacionais, isto implica a dificuldade de uma 50

bredetermina<;ao efectiva de todas as fases do cielo e a dificuldade da
garantia de uma gestao e de uma execu<;ao em conformidade com a
formula<;ao polftico-estrategica ou de uma execu<;ao em conformidade
com os planeamentos e programa<;Bes da gestao. a que nos permite
afirmar que quem formula polfticas raramente formula a organiza<;ao do
respectivo plano de ac<;ao e que quem organiza a gestao das orienta<;Bes
politicas raramente tem a no<;ao real do processo da sua execu<;ao. Mes
mo assim, esta muito mais pr6xima a gestao das orienta<;Bes polfticas e
da formula<;ao dos programas de ac<;ao do processo da execu<;ao. E, na
medida em que compete agestao a formula<;ao dos pIanos de ac<;ao, fica
evidente a grande possibilidade de, atraves destes pianos, se modificar as

3 Uma vez que nao podemos desenvolver a variedade destas democradas, e1encarnos
as suas classifica95eS em fun~ao da variedade dos suportes te6ricos antes enunciados:
democrada ateniense; republicanisrno medieval e pre-modemo; democracia rousse
auneana; socialiSIno ut6pico; anarquismo; revolw;ao proletaria. Todas estas formas
de democrada e de partidpa~odefenderam, em maior ou menor grau, a democrada
directa, universal, individual e presencia!. A contestar;ao a estas foonas de demoaada
comeQJu UO antes do amaduredmento da sua revisao te6rica com Max Weber (1916) e_
com loseph Shumpeter (1947). A experietld. d. revolu¢o france.. conduziu Emmanuel.
Seye; (1891) e Benjamin Constant (1814 e 1819) e, mais tarde. Alexis deTocqueviUe, 1836
e 1840 e John Stuart Mill (1859) a uma poderosa defesa da democrada representati~

consolidada por Joseph Shumpeter.

4 Ganha particular relevo nesta analise a Teeria da Burocrada em fun~o do
das disfunQ5es organizadonais e das teorias da radonalidade limitada (M. -_·--c~·,c

E. Friedberg. 1977; D. Beetham, 1988; lames March, 1991, Grandguillaume,
Mintzberg. 1994.

formula<;Bes politicas iniciais. Como fica evidente que, por um processo
de mterpreta<;ao e adapta<;ao, ao longo da execu<;ao, se possa alterar as
onenta<;Bes da gestao (Barroso, 2005).

Verifica-se assim tee a teoria da burocracia, nas suas diferentes
reformula<;Bes, grandes potencialidades interpretativas do fenomeno
organizacional e das suas incongruencias.

No processo educativo, em que e defendido pelos autores das teorias
do contrato pedag6gico e do desenvolvimento pessoal e social que a par
ticrpa<;ao pode conduzir aconscientiza<;ao e autonomia dos participantes
(P. FreIre, 1975; L. Not, 1991; L. Lima, 2000), orienta<;ao que tambem de
fendemos, nao deixa de haver evidencias da equivocidade do conceito
de participa<;ao, ao considerar-se participados pelos alunos processos
pedag6gicos e curriculares em rela<;ao aos quais nada decidiram e a
que sao solicitados a aderir atraves do empenho e do envolvimento nas
tarefas enos rituais pedag6gicos, confundindo-se a energetica da ac<;ao
e do envolvlmento do aluno com um processo de participa<;ao efecti
va. Quando muito, tratar-se-ia de uma participa<;ao na execu<;ao, sem
qualquer interven<;ao nem na orienta<;ao polftica nem na estrutura<;ao
do plano de ac<;ao das tarefas. a mesmo ocorrera quando se solicita ao
aluno que se pronuncie sobre a sua auto-avalia<;ao sem ter participado
na defini<;ao dos criterios da mesma.

amrre assim frequentemente que se considera participa<;ao feno
menos que 0 nao sao de todo mas que surgem associados, nos pIanos
politico e educacional, a participa<;ao efectiva.

Porem, destas dificuldades nao derivanl a impossibilidade de ensaiar
uma defini<;ao de participa<;ao mas antes 0 desafio de 0 fazer. No nosso
trabalho, operacionalizamos tal defini<;ao em dois dominios: 0 dominio
da formula<;il.o politica ou pohlico-organizacional e de gestao, e 0 dominio
da execu<;ao de programas de ac<;ao.

A nivel da formula<;ao politica ou politico-organizacional, considera
mos um processo de participa<;ao efectiva aquele em que um individuo,

f um cidadao ou um funcionario, dotados de um estatuto especifico e
.,' reconhecido legal e socialmente, por presen<;a pr6pria ou atraves de

representantes, intervem num processo de organiza<;ao de uma decisao
i. e na tom~da da decisao respectiva, afirmando 0 poder de expressar a
.;sua posl<;ao ou a do grupo que representa e votando em conformidade
;i;.com tal posi<;ao. Esta participa<;il.o pode dar-se tanto a nivel polftico
~prganizacional como a nivel da gestao como ainda a nivel da execu<;ao
;;de programas.
t' A nivel da execu<;ao dos programas e das ac<;Bes organizacionais,
rJnsideramos ainda participa<;ao efectiva aquela em que um actor, qual
,~uer que ele seja, detem um poder especifico de interpretar, adaptar e

ecutar formula<;Bes polfticas e pIanos de gestao, seus ou de outrem,
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podendo reorienta-Ios, formal, nao formal, informal ou clandestinamente
para finalidades diferentes das inicialmente previstas.

Estas duas concep~iiesde participa~aoimplicam a considera~ao do
estatuto e habilita~ao profissional do participante e ainda a cultura de
participa~aoou a sua ausencia.

o participante e dotado de um estatuto social e legal especifico que
Ihe confere direitos e prerrogativas em troca de deveres civicos, legais e
funcionais. Esse estatuto pode implicar requisitos de varia ordem, desde
o reconhecimento civico, legal e social, ao reconhecimento academico. 0
que importa para aqui e que ninguem pode participar sem 0 reconheci
mento legal e funcional de um poder especifico que Ihe foi outorgado para
o efeito. De ai que os requisitos da participa~aopossarn ser diferenciados
conforme as areas e os dominios de participa~ao5

Porem, a participa~ao e mais facilitada numa cultura organizacional
colaborativa e democratico-participativa, de interac~aogrupal (F. Chorao,
1992; L. Torres, 2004), ou ainda quando a estrutura da tomada de decisOes
obriga 11 articula~o e/ ou negocia~aodas op~iies em confronto.

No caso dos professores do ensino nao-superior, a estandardiza~ao

das forma~iies, subjacente 11 configura~ao das burocracias profissionais,
e 0 estatuto oferecido pelo contrato de trabalho com a entidade empre
gadora estatal sao considerados os requisitos essenciais 11 participa~o,
diferenciando-se agora, a partir da aprova~ao do novo Estatuto da
Carreira Docente (Novembro de 2006), a extensao e a profundidade da -.
participa~o em fun~aoda categoria do professor. Aforma~o acadenuCa'
e profissional inicial do professor, associada ao cumprimento de um ano _, _
de indu~aoprofissional e reconhecida, pela entidade empregadora, collll:i'
o conjunto de competencias civicas, eticas e profissionais requeridas pe!~r
exercicio da profissao de professor, 0 que se tem revelado polemico,~g"

todos os pianos, sobretudo atraves do confronto entre competendliiijl'
formalmente pressupostas e competencias efectivamente realiza '
ac~ao.

2.2. Participaciio e estruturaciio politico-administl',
organizacional

A analise da participa~aonas organiza~iies exige tarnbem'~L.,

dera~ao do grau de autonomia polftica destas, isto e, da ca~_,,,',,;

formula~aodos seus pr6prios objectivos estraJeglcos e da p
de derivar os objectivos intermedios e de ac~ao daqueles.

5 0 que nao quer dizer que os dominios que exigem maiOl'eS ~~~tof.::
profissionais sejam os rnais exigentes do ponto de vista da p~Qpa~~:!;:,
fonna, vista como processo de exerddo da ddadania e da aprendizagem ~;i'
e da responsabilidade a partidpat;a:o em elei~Oes, atraves do ~o~o,deupl
da democrada participativa nao pode exigir quaisquer reqWSltos aea

Nasorganiza~iies do projecto de sociedade, isto e, as organiza~6es da
Adnurustra~aoPublica, tanto as do Estado como as nao-estatais, ditas
vulgarmente privadas, com as quais 0 Estado contratualizou um ou
mais servi~os do projecto de sociedade, esta autonomia na capacidade
de formula~aoestrategica e, com excep~ao das autarquias locais e das
regi6es aut6nomas, limitada, mesmo nas institui<;6es daAdministra~ao
Indirecta do Estado.

No entanto, usando 0 processo da desconcentra~ao funcional, os
sucesslvos governos tern vindo, sobretudo nos ultimos 20 anos a
equiparar alguns servi~os da Administra~aoDirecta, no todo ou ~m
parte, a institui~6es de Administra~aoIndirecta e, no caso das escolas /
agrupamentos, a institui~6es da Administra~aoIndirecta, nos domfnios
curricular epedag6gico, isto e, com capacidade total para a sua gestao,
e a autarqUlas locais, nos domfnios do projecto educativo, da area de
proJecto e da educa~aopara a cidadania, isto e, com capacidade de for
mula~ao polftica e de gestao.

Assim, a participa~ao, concebida como possibilidade ideal de in
terven~ao e de decisao nos tres locus ou niveis da estrutura decis6ria
organizacional (participa~ao polftico-estrategica; participa~ao em todo

, 0 processo da gestao ou numa das suas fases; participa~ao na execu~ao),
", e, menos ldealmente, como possibilidade de interven~aoe decisao em
; urn ou dois destes locus e, no plano formal, uma participa~aolimitada a
:.·determlnadas areas organizacionais e, no caso das escolas, agestao, nos
\dominios curricula e pedag6gico, e 11 execu~ao, nos dominios financeiro
,,-patrimonial, burocratico e de recursos humanos '
,W PO,rem, como vim~s, a analise da participa~aodos actores pressup6e
f:tambem a consldera~ao das teonas organizacionais, obrigando ao con
,,tronto entre as possibilidades de participa~ao formal e a participa<;ao
" to-l~Sti~fda por el~s, seja como participa~ao nao formal ',seja como

, . C1pa~ao Informal ,seJa amda como particlpa~o clandestina " cons
tumdo 0 conjunto das quatro formas de participa~opossibilidades de
.", erva~ao da participa~aoreal.
ji;Aaruilise organizacional da participa~aoauto-institufda pelos actores

,"'-....

~~.i aquela que se institui em dornfnios nao regulamentados au aproveitando arnbi/::~tes e contradi¢es na interpreta.;ao das normas e regras (Lidnio Lima, 1992, 1998

contrapartida, a participa~ao informal ocorre paralelamente as normas de partid
o fannal, adequando-as ao perfil, valores e interesses dos adores, constituindo-se
a forma natural e espontanea de partidpal;ao.

,I p~d!,a~aodandestina resulta da adop~o pelos adores de formas e pniticas de
.'.... apa~ao contra as regras institufdas, constituindo-se em infidelidades narmativas (L.

a, 1992, 1998 e 2003) que, nos tennos regularnentares, nao podem ser formaliza-
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pode «dar-nos» entao uma realidade organizacional diferente, ou mesmo
ern contraven¢o corn a organiza~ao formalmente proposta (ou imposta),
tendo os actores formulado novos objectivos ou, menos ambiciosarnen
te, novas regras de gestao e de organiza~ao, de acordo corn criterios
variaveis, desde valores e cren~as partilhados a interesses e lutas por
poder e vantagens, ou, entao, tendo deixado cair a organiza~ao numa
anarquia organizacional, no sentido referencial do termo, a fim de que
cada actor institua a prossecu~ao seja das suas concep~oese valores seja

dos seus interesses.
Teremos, neste caso, 0 conflito entre 0 poder real dos actores e a regra

formal (M. Crozier e E. Friedberg, 1977; E. Friedberg, 1995), proposta
ou imposta, confirmando-nos que, corn excep~ao das configura~oes
estruturais simples, de rela~aohomem a homem (superior hierarquico
subordinado), MO existem sistemas nem verdadeirarnente centralizados
nem completarnente controlados na execu~ao das praticas pelo que a
«arte» da boa adrninistra~aoconsistira ern usar estrategias de busca da
identifica~aodos actores corn os objectivos formais da adrninistra~ao,

usando uma participa~aocomo tecnologia social.
Nestes termos, apesar de as organiza¢es de gestao democratica pres

suporem e proporem a participa~ao dos actores na sua adrninistra~ao,
no suposto de que havera identifica¢o com os objectivos formalrnente
propostos, ern interpreta~ao do Projecto de Sociedade, tal MO constitui
requisito suficiente para uma verifica~aoempfrica nem de uma parti
cipa~ao empenhada nem de uma participa~aoconforme aos objectivos
formais ou ern consonancia corn tal projecto. Ao lado, ou no interiordesta
organiza~ao, pode ou podem existir uma ou varias outras forrnas de
organiza~ao,partilhadas ou conflituadas pelos actores ou por diferentes
grupos de actores, os quais, numa organiza~aodemocratica e.pro~ir';
nal, encontram solo fertil para a institui~ao de modelos orgamzaCl~Ila!$;
diversos, desde os formais, aos politicos, aos rnicropoliticos, aoscul~ii
aos simb6licos e aos daambiguidade.j;{~Yit!

Mesmo no ambito da burocracia e como foi abundantemente dem ..
trado por J. March (1991), Michel Crozier e Ehrard Friedberg (l977')f
este ultimo (1995), e ainda por Licinio Lima (1998), a analise
fecunda ao mvel das possibilidades de constata~aode que, Irt.
sistemas centralizados e autoritanos, 0 poder de manipuIa~aod .
por parte dos actores, Ihes pode conferir a capacidade de reori
estrategica e de obstaculiza~ao I modifica¢o das norrnas, °lb..
de infidelidades norrnativas, dotando-os de urn poder efectiv ."
za~ao que os supervisores nao podem contomar e que 50 rev/!
vezes, de dificil coopta~ao.

204

3. Participacao e teoria polftica

. 0 percurso da teoria politica, desde a civiliza~ao grega, ate aos nossos
dlas, dec?rre sob a luta entre escravidao e liberdade (5. De Latour, 2003),
corn, penodos de predomfnio da primeira ou da segunda mas corn os
vestiglOs da dlmensao postergada a gerrninarem e a medrarem de tempos
a tempos. E, se os relatos da hist6ria nos trazem a ideia de que ha muitos
seculos atras, esses perfodos eram longos, 0 Seculo XX e a sua civiliza~ao,

fizeram-nos convlver corn mudan~as radicais ern poucas decadas. 56 na
segunda metade deste Seculo assistimos aascensao e queda do Estado
SOCIal (1950-1975) ao apogeu (Decada de 70) e relativiza~ao (decada de
90) das politicas de participa~ao,II emergencia dos movimentos da Nova
Esquerda (1960-1984) e da Nova Direita (1956-1980), desembocando esta
no neoliberalismo actual.

Neste contexto, valores iniciados corn a Nova Esquerda, ern 1960,
como a Democracia Participativa e Social (J.G. Canotilho, 1996: Licfnio
Lima, 1998) parecem temporariamente em causa, que nao arredados
como ambi~ao e vontade de liberta~aopopular.

Enquanto estr~tegiade afirma~aoou luta pela liberdade e pela igual
• dade, a partiClpa~ao e, desde 0 imcio da civiliza~aoocidental, entendido
':, este ImClO cO,mo localizadona civiliza~ao grega, urn tema longitudinal
. a toda a histona da humamdade, procurando sempre os mais pobres e
'j os opmmdos formas de dignifica~ao do seu estatuto politico e social,
'i.enquanto poder de diaJogo e afirma~ao perante outros poderes. E
\pro~urando os detentores ou ern alian~a corn os detentores de poder e
lode nqueza dlmInUlr as pOSsIbIlIdades de Igualdade, de liberdade e de
t~cesso ao poder por parte dos que estao distantes deste na estrutura
~\[!Ocial, exercendo assim controlo sobre as possibilidades de mobilidade
i!1flClal e politica.
'1;' Os temas d~ aspira~aoaigualdade, aliberdade e ao acesso ao poder
",~mtram-seJa abundantemente documentados na filosofia politicagre
,. ' pelo lado dos defensores da democracia, assim como os temas da

'ZO debate entre.i~aldadee igualitarisrno vern desde as primeiros te6ricos do liberalismo,
'_:~ sofis~s radICalS gregos (sec. IV antes de Cristo). Entre esses 506stas, e insurgindo-se
'i~tra a 19ualdade,TIrassfmaco e Calicles defendem que a ddade, longe de ser urn dom
I': ~e~es, confonne anatureza dos homens, euma inven¢o artificial, destinada a

_c,:, tiT aos ~ais fracos 0 direito de comandar os fortes e os que tern uma superioridade
:iVtural. Confirmando esta ideia,TIrassfmaco, dtaclo por Platao em «A Republica» dirii
~da que cada Govemo deve estabelecer as leis confonne 0 seu interesse a as vanta
; do rnais forte, nao havendo Bern nern Justi~a em si mesmos. Calicles, por sua vez,
,,~~o por .P~ataono G6r~iRs,defender? 0 direito natural dos mais fortes a exprirnirem
:h._ .as pan:o:s e a do~marem as malS fracas, do mesma modo que afinnara que as

.venc;nes sao contr~nas anature~a humana e 56 defendidas pelos mais fracos para
~tegerem ~ dommarem os malS fortes. Mas ja os Sofistas moderados Antipon e

>,_. amas perfilam urn pensamento contratualista, pre-percursando Tohomas Hobbes:
odade e as leis nao tern outro fun senao a garantia mutua dos dlreitos por uma es-
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inveja, da mediocridade e da aristocracia como governo dos melhores,
por parte dos representantes e arautos da oligar'!.uia. 0 processo do
julgamento e da condena,ao amorte de S6crates sao I1ustrativos deste
debate.

Estes temas fundadores do debate entre democracia e liberalismo,
reemergentes, de uma forma explfcita, nos debates da Universidade
de Chartres, logo em meados do Seculo XII, e nas lutas de poder entre
realeza e nobreza terratenente que conduziram a assinatura da Magna
Carta, em 1215, por Joao Sem -Terra, assinatura que, presumivelmente,
tera constituido 0 momento fundador da democracia aristocratica, malS
tarde teorizada por John Locke no seu Ensaio sobre 0 Governo Civil (1690),
atravessaram toda a hist6ria ocidental e sao particularmente acutilantes
nos conflitos das reptiblicas, comunidades e ligas medievais, onde se
ancoram os movimentos republieanistas e autonomistas das corpora,6es,
comunidades, burgos, condados e ducados da Alta Idade Media e das
reptiblicas italianas, servindo «de suporte ateoriza,ao do Republicanis
mo como condi,ao para a liberdade e para a Igualdade entre os homens,
para a sua autonomia e para a participa<;Ao activa dos cidadaos na_vida
das cidades-estado, para a elei,ao de governos e para a constitUl,ao da
Soberania Popular» (H. Ferreira, 2005: 257).

A teoriza,ao explfcita e pioneira do republicanismo como forma da
democracia classica deve-se, segundo Dadid Held (1997), a Marcilio
de Padua (1275 -1342), com 0 seu Defensor Pacis (1324). Ali desenvolve
este autor algumas teses da democracia participativa (H. Ferreira, 2005:
258):

«_ a participa,ao polftiea e uma condi<;Ao essencial da li~rdadepesso
al; se os cidadaos nao se govemarem a 51 rnesmos, serao donunados
por outros;

- liberdade de expressao e de associa,ao;
mecanismos variados de participa,ao: elei,6es de representantes
e conselhos de republicanos;

pluralismo econ6mico e social;

competi,ao entre grupos;
_ igualdade de oportunidades face ao bem comum, instituido como

interesse geral;
- distin,ao entre Poder Legislativo e Poder Executivo;

pequenas comunidades governantes;
_ Mulheres excluidas da participa,ao politica (a primeira

vindica,ao de participa,ao das mulheres e a de Mary Uf••1\,o.

pede de contrato destinado a garantir a seguran~a das pessoas». d H. Ferreira..
2006, cilando Michel TERESfCHENKO, 19%,' 2-3.

tonecraft (1792);

Reptiblica como Poder Popular e como oposto a Monarquia.».

Como vemos, esta teoriza,ao e bem anterior a sistematiza,ao dos
sistemas politicos modernos, tanto dos absolutistas, a partir de Nicol6
Machiavelli eo seu II Principe (1512) e de Jean Bodin e 0 seu Les Six Livres
de la Republique (1576) como dos liberais corporativos, a partir de Joao
Alttissio, com 0 seu Politica Met/zadice Digesta (1603), e revela ideais que
haveriam de emergir mais tarde, sobre as ruinas do absolutismo, a partir
do inicio do Seculo XVIII, oriundas, sobretudo do utilitarismo frances e
ingles, do comunitarismo alemao e da moral «kanteana».

o Seculo XVI e a primeira metade do Seculo XVII consolidam a rup
tura entre estas duas vis6es do Estado e da Sociedade e cada uma delas
associa-se preferentemente a uma religiao: 0 liberalismo preferentemente
ao protestantismo e 0 absolutismo preferentemente ao catolicismo. E, en
quanta estas lutas decorrem, prepara-se, sob 0 novo poder da burguesia
comercial e industrial emergente, a consolida,ao do liberalismo, a partir
do infcio do Seculo XVIII e, consequentemente, 0 fim do absolutismo.

o Seculo XVI e a primeira metade do Seculo XVII sao um perfodo de
grandes conflitualidades polfticas, sociais e culturais, as quais levam a
guerra a toda a Europa Central e s6 terminam com 0 reconhecimento de
que Estado e Religiao tem de estar separados. Esse momento fundador
do futuro estado laico e conhecido por Tratado de Westfalia (1648) mas,
mesma assirn, nao evitou teoriza~5es absolutistas varias, as quais sao
vistas como a referenda a evitar.

Todas as grandes conslru,6es te6ricas emergentes no senlido de
resolver este «estado de guerra de todos contra todos» (Thomas Hob
bes, 1650) se baseiam no principio da participa,ao e do contrato social.
Michel Therestchenko (1994) chama-lhes teorias contratualistas. As mais
conhecidas sao as formula,6es autoritarias do Levintl11m, de Thomas Ho
bbes (1650), as formula,6es da negocia,ao continuada e evolutiva entre
representantes da aristocracia, dos dois Essay on the Civil Government,

" de John Locke (1690) e as formula,6es do principio da maioria do Du
'. Contract Socinl, de Jean-Jacques Rousseau (1762).
. Thomas Hobbes socorreu-se do principio da lei do mais forte, de Hugo
'!:.Gr6cio e de Samuel Pufendorf para declarar que 0 problema da «guerra
';'!ivih> linha de ser resolvido pela transferencia voluntaria da liberdade
'ide ac,ao e de iniciativa dos cidadaos para 0 Estado, em troea dos «sa
~,grados direitos» liberais da garantia do direito avida, apropriedade e a
\liberdade de iniciativa e de circula,ao. Esta transferencia seria um acto
:\ie liberdade e transformava-se num contrato.
i Num sentido diferente, John Locke (1690), argumentou que nao se
" dia confiar num tinico poder que logo se transformaria em poder
'bitrario e que 0 que era necessario era organizar 0 poder de forma a
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que 0 seu exercicio fosse contrabalan~ado por outros poderes. E que, por
isso, era necessaria uma assembleia representativa dos poderes sociais
instituidos e reconhecidos (0 que excluia os pobres e os escravos) onde,
por voto ponderado, se tomassem delibera~oes politicas que, depois,
seria executadas por urn govemo sob 0 controlo da assembleia.

John Locke usava ja algumas formula~oes te6ricas sobre a necessidade
de dividir 0 exercicio do poder, formuladas em Inglaterra por Oliver
Cromwell (1653) e Anthony Shuftesbury (1688) e que continuariam com
Henry Bolingbrocke (1715), ate a aquisi~ao definitiva da partilha do po
der como forma de limita~aodo exercfcio do poder (<<pour que Ie pouvoir
arrete Ie pouvoin», por Charles de Secondat, Barao de Montesquieu, no
Esp(rito das Leis, em 1742.

Negocia~ao, contrato e partilha do poder surgem pois na tradi~ao

inglesa do Seeulos XVII e XVIII como formas de harmoniza~aosocial e
de constitui~aode urn poder socialmente reconhecido e com capacidade
legitima de exercicio.

Numa perspectiva mais racionalista e voluntarista, Jean-Jacques
Rousseau (1762), vai querer dar urn passo em £rente na defesa da igual
dade entre todos os cidadaos, instituindo 0 voto universal e 0 principio
da maioria. A passagem do individuo do liberalismo, ao cidadao da
democracia, operar-se-ia justamente pela aceita~ao individual das re
gras sociais, participando nas vota~oes e obedecendo, sem limites, as
decisoes da maioria.

Rousseau nao reconheceu 0 direito de apelo das minorias. Pelo con
trario, no seu racionalismo absolutista, defendeu mesmo que 0 cidadao
perdedor deveria ser d.efensor e proselito da decisao vencedora. Os
seus vindouros, da primeira metade do Seculo XIX, sobretudo Benjamin
Constant, Emmanuel Seyes e Alexis de Tocqueville chamarao a aten~ao

para estas contradi~oes e encarregar-se-ao de promover 0 regresso das
liberdades liberais, mesmo contra os absolutismos esclarecidos napo
le6nicos.

Num plano tambem racionalista mas ja com outro fundamento,
Immanuel Kant, nas ultimas duas decadas do Seeulo XVIII, propos os
principios para a constru~o de uma paz perpetua e reconcilia~ao dos
Homens. Tais principios, escritos em A Paz Perpetua, em Cr(tica da Ra- ,
ziio Pratica e em Fundamenta¢o da Metafisica dos Costumes remetem-nos,
para uma visao do Estado e da Sociedade organizados a partir de Deu~
e sob 0 principio evangeJico de que todo 0 homem e meu irmiio. Por
em tudo 0 que fizermos, fa-Io-emos na medida em que, na nossa
representaremos tambem a utilidade dela para todos os outros, se!;Ill"c,
do a maxima «age de tal maneira que os fundamentos da tua ac¢o p""salrn
constituir-se numa mdxima universal».

Kant operou assim uma solu~ao metaffsica para 0 problema

adop~aoda Lei eda regula~aodas ordens social e polftica, instituindo 0

prmclplO da particlpa~aosegundo 0 dever moral, principio que acabou
por ser caro ao utilitarismo mais elaborado de John Stuart Mill, nas deca
das de 50 a 70 do Seeulo XIX e tambem a formula~oes contratualistas de
fundamenta~aoda democracia ja no Seculo XX, tais como as de Jurgen
Habermas (1987) em Theorie de fAgir Communicationnel, como as de John
Rawls (1973), em Uma Teoria da Justi~a, e de Carlos Estevao (2001 e 2004),
em JustL~a e Educa~iio e em Educa~iio, Justi~a e Autonomia.

Mas 0 Seculo XVIII nao produziu apenas solu~oes racionalistas.
Sobretudo na Gra- Bretanha e na Alemanha, desabrocharam solu~oes

mais pragmaticas para 0 problema da defini~aodo bern comum e para
a salvaguarda da autonomia dos cidadaos e das comunidades. Essas
solu~oes enquadram-se no processo de constru~ao te6rica do liberalismo
e sao visiveis tambem em Franr.;;a.

Em vez de solu~oes metaffsicas, s6 possiveis na medida em que os
envolvldos partilhem delas, 0 empirismo, 0 utilitarismo e 0 liberalismo
classico em geral fornecem-nos solu~oes «terra-a-terra», a partir da har
moruza~ao dos interesses individuais e da defesa radical dos espa~os

de hberdade individuais e comunitarios. A partir da segunda decada
do Seculo XVIII, 0 conflito entre submissao dos sujeitos a uma ordem
estruturada fora dos sujeitos e vivencia numa ordem estruturada pelos
sUJeltos agudlza-se, ate como forma de a segunda perspectiva garantir a
afirma~ao do liberalismo e a consequente anula~ao do absolutismo.

a contributo ingles para a constru~ao de uma ordem politica e social
baseada na participa~aoe na democracia representativa inicia-se de facto

;I com 0 liberalismo aristocratico de John Locke (1690). Este liberalismo
aristocratico evolui, ao longo do Seculo XVIIL para utilitarismo classico. A
evolu~ao inicia-se com a teoria da associa~aonatural entre seres humanos
conforme as suas inclina~oesnaturais, porAnthony Shaftesbury (1711). e
com a fabula das abelhas de Bernard de Maindeville (1714) defendendo
que sao 0 egoismo e os interesses materiais do homem que promovem
as associa~oes humanas, tese que ira ser adoptada na Teoria dos Senti-

" mentos Morais (1759) e em A Riqueza das Na~i5es (1775) por Adam Smith.
DaVId Hume (1751 e 1758) deu urn contributo decisivo a afirma~ao desta

2: perspectiva pela procura de «uma solu~ao humana, terrestre, baseada
",na sua concep~aode «virtudes artificiais» impostas pela necessidade de
tcoopera~aomutua, e de «identifica~iioartificial de interesses», imposta
T,pela necessldade de viver com os outros em sociedade, e em conflito
',de interesses. Neste sentido, David Hume sera 0 criador da teoria da
;harmoniza~aodos interesses como fundamento da participa~ao» (H.
::I'erreira, 2005: 177).

Em Fran~a, este liberalismo aristocratico e liberalismo classicos ti
:~eram tambem os seus representantes: Stephan Condillac (1715-1780),
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com a teoria de que sao as emo~oes e a respectiva simpatia e partilha
a fonte das associa~oes humanas; Robert Turgot (1727-1781), Ant6nio
Caritat, Marqu~s de Condorcet (1743-1794) e Claude-Adrian Helvetius
(1715-1771).

Porem, ao longo do Seculo XIX, 0 utilitarismo ingl~s romped com
o liberalismo radical e aristocratico procurando conciliar urn principio
geral do bern e da felicidade, 0 «sumum bonnum», incorporando principios
«kanteanos» com os pressupostos anteriores. Esta tarefa coube a Jeremy
Bentham (1748-1832) e a John Stuart Mill (1806-1873) e foi concretizada
no «greatest happiness princip/e» ou «principio da maior felicidade para 0
maior numero, cada urn valendo por urn» (H. Ferreira, 2005: 179).

Vemos assim que, enquanto na Fran~ase procurava, essencialmente
atraves de Rousseau, solu~oesmetaffsicas para 0 problema da harmonia
social, na Gra-Bretanha se procurava saivaguardar, pela via da associa~o

e articula~ao de interesses, a liberdade individual e a liberdade comuni
taria. 0 problema central de John Stuart Mill, sobretudo em On Liberty
(1859), sera responder a Rousseau, a Kant, a Constant e a Tocqueville,
procurando conciliar a ordem social com a salvaguarda da liberdade
individual e da iniciativa individual ou grupal na transforma~aopacifica
da ordem social.

o Seculo XVIII concretizou multiplas perspectivas na resolu~aodo
debate entre liberdade individual e ordem social que, como vimos no
inicio desta sec~ao, e longitudinal a toda a hist6ria da humanidade.
A originalidade do 5eculo XVIII esta em que come~ou com a defesa
do liberalismo radical com Bernard de Maindeville, Cesare Beccaria e
Thomas Paine e terminou com 0 socialismo ut6pico de Saint-Simon e de
Charles Fourier. Na genese da sua oposi~oest" 0 conflito entre liberdade
associada a conquista e reserva do poder versus igualdade associada a
partilha do poder e frui~ao da propriedade.

o liberalismo radical defendeu que tudo 0 que viesse do ou que
fosse Estado seria mau porque a liberdade natural do mais forte era
coarctada 10.

Em contrapartida, 0 socialismo ut6pico dos finais do 5eculo XVIII
e principios do Seculo XIX, radicalizando 0 liberalismo dos direitos
humanos, de Turgot e de Condorcet, que defenderam a discrimina~o

positiva, contrapunha uma sociedade de iguais e a elimina~ao das causas

10 As representa¢es moos radieais deste prindpio sao as da Fabula das Abelha~, de Ber..;.
nard de Maindeville (1714); as de Thomas Paine (1776), dtado por H. Ferrerra. 2005:
203, a partir de Norberto Bobbio, 1989, 22, de que «LA sociedad es pr~ucto d~ ~~tras

necesidades y el gobierno de nuestra rnaldad; (...J. La sociedad es, bajo cualquleT COndIClOR, una:_,;
bendici6n; el gobierno, aun bajo su mejorJanna, no es mas que un mal necesario, y, en la peor, es
insuportable.», e as do anti-kanteano Wilhelm von Humboldt (1792.) para quem 0 furor
de govemar seria a mais temvel enfermidade dos govemos modemos (0 Norbert()->
Bobbio, idem: 25).

das desigualdades, a propriedade privada.
No final do Seculo XVIII, 0 problema central do Seculo XIX estava

lan~ado, ou seja, como fazer da propriedade privada a razao de ser dos
direitos fundamentais de cidadania e de participa~ao (liberalismo) e
como resgatar a cidadania para aqueles que, desprovidos de propriedade
e desumanizados pela Revolu~ao Industrial, haviam perdido todos os
direitos de cidadania.

o debate do Seculo XIX reposiciona assim 0 debate entre liberdade
e igualdade, acrescentando-o: 1) da diseussao sobre as formas da par
ticipa~ao (directa versus representativa); 2) da discussao sobre 0 merito
para participar e governar; 3) da discussao sobre as possibilidades de
govemar com igualdade e proporcionalidade a partir da estrutura de
poder da burguesia, a burocracia; 4) da discussao sobre a liberdade
(mandato livre) ou vincula~aoaos eleitores (mandato imperativo) dos
representantes. Os principais p610s de discussao destas questoes foram
Emanuel Seyes (1791), Benjamin Constant (1813-1835) e John Stuart Mill
(1859-1870).

Para os liberais, 0 direito de voto sera sempre um direito de voto
restrito aos detentores da propriedade vindo as habilita~oes literarias a
ser assimiladas, no final do Seculo, a propriedade privada, em virtude
da for~a da escola como contribuinte eficaz na selec~ao social, ao longo
do Seculo. Por outro lado, a democracia ou qualquer outra forma de
extensao universal dos direitos de cidadania seria a promo~ao da me
diocridade e da perversao da base de selec~ao das elites governativas
(N. Bobbio, 1989).

Os democratas ou aquilo que os representava enquanto aspira~aoa
democracia (basicamente os movimentos anarquistas, desde 0 inicio do
Seculo e, desde 1835, os Sindicatos e os partidos politicos) tratavam de
lutar pelo reconhecimento dos direitos civicos, polfticos econ6micos e
sOOais aos individuos vitimas da Revolu~ao Industrial e, portanto, da
substitui~aoda propriedade pelos direitos de participa~ao,de negocia~ao
e de inclusao polftica e social.

o que e mais notavel para a hist6ria da participa~ao na primeira
metade do 5eculo XIX e que estes movimentos tenham trazido para a
discussao publica a forma da participa~ao directa como estrategia de

l mudan~a da economia, da sociedade e do Estado, por via revolucioruiria,
!:atraves do sindicalismo anarquista e marxista.
,~ De repente, parece que 0 centro da discussao se transferiu, na primei
I: ra metade deste Seculo, de Inglaterra para Fran~a e para a Alemanha,
:onde 0 capitalismo triunfante e 0 estado unificado como seu simbolo
\pela burocracia, eram exaltados por Hegel, em 1818, na sua Introdu,ao e
:Filosojia do Direito e anatemizados por Ludwig Feuerbach e Karl Marx,
itanto em a Ide%gia AIema (1843) como em Os manuscritos Econ6mico-
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Filos6ficos (1844).
A solu~ao para resolver os problemas da economia, da sociedade e

do Estado era, entao, a revolu~ao, violenta e universal, fruto da partici
pa~ao directa de todos os trabalhadores no movimento sindical 11 pois
nao haveria outra forma de derrubar a burguesia, segundo Marx.

A verdade e que, com excep~aoda fugaz experiencia da Comuna de
Paris, em 1870, e da experiencia da revolu~aobolchevique, em 1917, na
Uniao sovietica, nenhum outro pais da Europa ensaiou esta via revolu
cionaria. Em 1863, foi lan~ado na Alemanha 0 Partido Socialista e, em
1869, 0 Partido Social-Democrata, este de caracter reformista e contra
tualizador de interesses entre proletariado e classe burguesa. Como que
adivinhando 0 que se iria passar na Uniao Sovietica, este movimento
preferiu transformar muitos pobres em classe media a transformar ricos
e pobres em pobres, dentro do movimento comunista. A estrategia foi a
participa~ao como negocia~ao e a concerta~ao da extensao universal dos
direitos humanos e do Estado Social (M. Grawitz e Jean Lecca, 1985).

o penodo que decorreu entre 1870 e 1945 e urn penodo marcado
por cinco tendencias: 1) expansao e intemacionaliza~ao do liberalismo
econ6mico e consolida~ao do liberalismo polftico; 2) crescimento e afir-

11 Eis a sfntese operada por H. Ferreira (2005: 244) acerca deste movimento:
CompuIsando Robert A. DAHL (2000: 104), Donald SASSOON (2001: 32-39) e Karl
MARX e Friederick ENGELS (1848 -19680 15-23), condufmos que, segundo DAHL,
o primeiro Partido a ser mada foi 0 Democrata, nos EUA, por Thomas Jefferson e Ja
mes Madison, ao 10ngo da primeira d~cada do 5eculo XIX, que se come.;ou a chamar
de Republicano, depois de Republicano Democrc1tico e, a partir da decada de 30, de
democr.Uico. A razao de tal cria.;ao teve a ver com a necessidade de fazer oposi~o
organizada aos Federalistas de John Adams e Alexander Hamilton.
Na Europa, pelc contrario, os Particlos serao muito mais tardios, da decada de 40, ao
contnmo dos Sindicatos, que terao side legalizados, como vimos, em 1825, na Gra
Bretanha. Foi na clandestinidade que a «Liga dos C01nuuistas» mandou redigir, em 1847
o Manifesto do Partido Comunista, 0 qual foi publicado em Londres, em 1848 (Cf. K.
Marx e F. Engels, 1848-1968:
Os autores falam ainda da existffida do Partido Comunista Polaco e das suas movi
menta¢es, em Carc6via, em 1846. Mas, no Prefacio de 1890, ja s6 escrito por F. Engels/
este afinna que £oi em 1864 que a Internadonal Comunista se fundou (p. 18), voltand()"
a repeti~lo na pag. 19: «Entretanto, a28 de Setembro de 1864, os prolettirios dn maiorparte~d:
paises da Europa Ocidental reuniram-se M Assoc~ao InternacioMI de Trabalhadores (::')'»',;;
e, nas paginas 19-20, deduz-se que tal aconteceu como rea~o a crialJio do Parti~::';'
Socialista Alemao (1863), per Ferdinand Lassale, atraves da Associa~oGeral dos 1'ra:::,\';.
balhadores Alemaes, de influ~damarxista, mas sem revoluc;ao, e Sodal-Democ;rtila.:"W'"
Alemao, por Liebknecht e Bebe1: «0 socialismo significava em 1847 um movimento~~;ITt
ocomuni5mo era exactamente°contrarw. 0 socialismo era admitido nos sallies dn alta~)_:',
no continentepelo menos; 0 comunismo era exactamente°contrtirio.». E, mais adiante~tf!~
que «as SUilS for,as, mobilizadas peia pn'meira vez num sO exercito, sob uma s6b~1I ,ep~r,!::!
um mesmoJim imediato: afixa¢o lega da jonuuia nannal de oito horas, prodamadaJaM 18"'0
pelo Congresso Internacional, reunido em Genebra (. ..).)}.

ma~ao do movimento sindical"; 3) transforma~ao dos partidos politicos
em ~ovimentos de integra~ao e socializa~ao polftica; 4) adop~ao de
elel~oes como metodo para a constitui~ao de governos mas com cole
gios eleitorais restritos, com voto censitano e ponderado; 5) progressiva
concessao do direito de voto a homens e mulheres 13; 6) expansao lenta
do Estado Providencia; 7) revisao das teorias chissicas da democracia e
incremento da teoria das elites, com algumas experiencias de caracter
autoritario (Italia, Espanha e Portugal) e absolutista (Alemanha Nazi e
Socialismo Sovietico.

Para a hist6ria da concep~aorevisionista da democracia e consolida~ao

do liberalismo democratico e particularmente relevante a considera~ao

do percurso da teoria das elites, desde Frederic Bastiat (1849) e Herbert
Spencer (1879), a Friederich Nietzsche (1900), a Mosei Ostrogorski (1908),

12 Segundo A. Carmo RBIS (1976: 111), 0 movimento operario ja estava legalizado, em
Inglaterra, em 1825, mas em Franr;a, s60 £oi em 1884. Organizado em trade-ullions (uni6es
de trabalho, os sindicalistas conseguiriam dinamizar as Intemadanais Sodalistas. Em
Franr;a, 56 em 1895, se fonnaria a Confederayao Cera! do Trabalho. Em 1886,0 operariado
conseguiria 0 1° de Maio e, em 1890, a Iegalizar;ao de apenas oito horas de trabalho. A
resist~ncia da Comuna de Paris, contra a opressao da «burguesia)) e do exercito alemao
e urn sfmbolo da forr;a sindicaI, celebrado por Marx no seu celebre eserito «A Comuna
de Paris», exemplo a seguir, segundo eIe, da aC\'ao revoludonaria. Em Portugal, foi em
1872 que se fonnou a Federar;ao Portuguesa da Associa.;aa Internadonal do TrabaIho,
sob a inidativa das mesmas pessoas que fundaram 0 Partido Oper.irio Sodalista: Jose
Fontana e Antero de Quental, Azedo Gneca, Sousa Brandao, Nobre Fran.;a e Batalha
Reis,
Face aos contributos do SodaJismo Ut6pico, do Anarquismo e do Sindicalismo, 0
Ma~ismo tinha todos os pressupostos te6ricos para a acr;ao Revoludanaria e, peIo
Marufesto ~o Pa~d~C:0munista e possivel conduir que, peIo menos em 1844, a Liga
dos Comurnstas Ja eXlstia, sucedendcrlhe 0 Partido Socialista Alemao (1863) e 0 Partido
Sodal-Democrata-Alemao (1869), com a parocularidade de ambos eles serem marxistas
mas nao preconizarem a revolu.;ao mas sim 0 reformisma. A evolu.;ao econ6mica da
Alemanha)a..havia constitufdo uma dasse media razoa.vel, que obrigava ao dialogo
entre «a Dlrelta>} e a «Esquerda)) (Cf. H Ferreira, 2005: 241)..

13 Diz H. Ferreira (2005: 2(5) «Ha que sublinhar que os pr6prios partidos e sindicatos
tinharn ainda, na segunda metade do 5ecu10 XIX, uma concepyao restrita de direito
ao sufragio ~versal.Donald SASSOON (2001: 37), na sua importantfssima obra Cern
Anos de Socwllsmo - A Esquerda Europeia Ocidental no Simlo XX, evidencia-nos que a
extensao do direito de sufragio ocorreu, para os homens, entre 1871, na Alemanha e
1919 na ItaHa, estanda Portugal e Espanha exdufdos deste estudo e deste processo
No entanto, Guy MERMET, 199731-32, afinna que, em Fran.;a, a extensao do direito
de voto aos homens se deu em 1848). E, no que respeita aextensao do direito de voto
~s rn~lheres, eIa 56 ocorreu a partir de 1893, ano em que a Nova Zelandia 0 adoptou,
segumdcrse a Australia, em 1902. Em IngIaterra, ao longo do 5erolo XIX, os eleitores
com direito devoto subiram de 8,8% dos homens, em 1831, para 57% em 1886 e 60% em
1914. As muIheres sO puderam votar ern 1921 mas precisavam de ser cabe.;a de casal,
proprietarias e instrufdas. 0 eleitorado ingl~s, mesmo em 1931, exdufa os homens e
as rnulheres anaIfabetas. (Cf para diferentes dados, Robert A. DAHL, 2000: 32 e 105;
G. LAVAU e O. DUHAMEL, 1985: 30; Arend UJPHART, 2000: 62; Alain TOURAlNE,
1994: 118).".
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a Max Weber (1916), a Caetano Mosca (1916), a Vildfredo Pareto (1929),
e a Joseph Shumpeter (1947). Segundo as perspectivas destes autores,
a democracia transformar-se-ia em metodo de elei~iio de dirigentes e
em sistema de competi~iioentre elites pelo que a participa~iio do povo
seria uma participa~iiomeramente circunstancial no voto e em elei~iies

gerais, alem de que 0 sistema governativo prescindiria do seu contributo
porque a resolu~iio dos problemas politicos, administrativos, econ6micos
e sociais exigiria uma tecnoburocracia competente e disciplinada.

A par deste ataque da teoria das elites, os movimentos a favor da
democracia participativa, arredados de uma maior participa~iiopolitica e
social pela conjuntura de 70 anos de guerras e de recomposi~iiesda ordem
mundial (1870 -1945) viram 0 capitalismo e 0 liberalismo econ6mico e
politico prosperarem no p6s II Guerra MundiaI e viram a legitimidade
da sua participa~iio contestada pelo fortalecimento do Estado Social
(1945-1980), baseado no crescimento das economias.

Este relativo estado de gra~a permitiu ao liberalismo democratico
consolidar-se teoricamente, tanto na forma de teoria pluralista ou po
liarquica da democracia (Arthur BenthIey, 1908; B. R. Berelson, 1954;
Robert Dahl, 1956, 1971, 1982); Seymour Lipset, 1960; Giovanni Sartori,
1962), com exalta~iio das autonomias associativas e comunitarias em
contraponto ao poder do Estado, como na forma de democracia liberal
social, e come~ar a preparar 0 neoliberalismo de a partir dos anos 75
do Seculo XX, quando 0 Estado Social come~ou a entrar em crise, fruto
da conten~iio de fronteiras do capitalismo e fruto das primeiras crises
energeticas, niio deixando grande margem de manobra aos movimentos
da democracia participativa que, entretanto, haveriam de surgir a partir
do inicio dos anos 60 do Seculo XX.

Esta prepara~iio te6rica de que foram arautos, entre outros, Frederik
von Hayek (1946 e 1972), Robert Nozick (1973) e Milton Friedman (1960
e 1976) pretendeu limitar a participa~iio dos cidadiios aos seus grupos,
associa~ese comunidades primanas na medida em que 0 Estado deveria
voltar a ser 0 estado minima dos Iiberais classicos e desmantelar a sua
estrutura produtiva e administrativa, em favor da iniciativa privada.

Neste contexto, 0 espa~o de manobra dos arautos da democracia
participativa 14 niio era nem foi grande, apesar das suas virtualidades e
fundamentos mas a sua influencia perdura conceptualmente como ideal
de democracia e de participa~oa alcan~ar e como modelo de educa~o
para a cidadania a realizar. lniciado nos EUA, em 1962, e homenageado
por Carole Pateman (1970), depressa assimilou as ideias de Paulo Freire,
da Escola de Summerhill, da Escola de Frankfurt, inspirou 0 movimento
«Maio de 68», em Fran~a, e a mudan~a cultural por todo 0 mundo 00-

14 Para uma caracterizac;ao moos profunda deste modele e democracia, ver H. Ferreiia,.
2005: 296-307,

dental. Uma obra de sintese, ao longo dos anos 70, por Jurgen Haber
mas, consohdou-lhe 0 edificio te6rico em Tearia do Agir Comunicacional
e sugere que e possivel 0 melhoramento substantivo da democracia e
da participa~iio pelo envolvimento dos cidadaos, ate porque, com as
novas tecnologias de informa~ao e de comunica~ao, essa participa~ao
sera muito mais possivel.

Do mesmomodo, e como J. G. Canotilho (1996) e Lidnio Lima (1998 e
2004) acentuaram, 0 movimento da democracia participativa permanece
como Ideal de democratiza~aoda sociedade e nao apenas da componente
politica do Estado.

Acompanhando 0 texto de H. Ferreira (2005: 297-298), caracterizare
mos a democracia participativa pelos seguintes valores:

a) a experiencia da cidadania, ligada ao exercicio da vivencia social
e politica, e ao confronto e concilia~ao do interesse individual com
o bem comum, ideias com origem em J-J- ROUSSEAU e em John
Stuart MILL, e refor~adas, em 1971, por John RAWLS, com 0 seu
Theary ofJustice;

b) 0 contributo da participa~aoe da democracia para a forma~ao da
pessoa, na esteira de Karl Marx (1844), de John Stuart Mill (1859)
e das teorias educacionais valorizadoras da experiencia e da inte
rac~ao entre 0 sujeito, os outros sujeitos e 0 respeclivo meio, entre
as quais sera justa destacar os contributos da vivencia democratica
em situa~ao escolar, estudados por John Dewey (1916), 0 estudo
do comportamento dos alunos sob a orienta~ao de diferentes tipos
de lideran~a (R. WHITE e R. LIPPIT, 1939), 0 metodo natural, de
Celestin FREINET (1965), a dialeclica da ac~ao e do conhecimento
e do processo de socializa~ao,de PIAGET, 0 metodo indutivo, de
Hilda TABA (1960) e a interac~ao s6cio-pedag6gica como processo
de conscientiza~aoe de liberta~ao,de Paulo FREIRE (1965) 15;

c) a valoriza~ao da integra~ao comunitaria dos individuos, atraves
de processos de delibera~aoe de realiza~ao conjunta, tanto como
factores de socializa~aocomo factores de forma~ao e desenvolvi
mento pessoal como ainda factores de afirma~ao de identidade
s6cio-comunilaria face aos Poderes externos, aspectos real~ados

por De Tocqueville no seu estudo sobre a Democracia na America
(1835e 1840);

d) a associa~iio ao conceito de democracia politica de dimensiies ate
entao consideradas nao politicas tais como democracia econ6mica,
democracia social, democracia cultural, discrimina~ao positiva,
mecarusmos de diferencia~aodo acesso e da realiza~aoconforme

~J5 Para urna sistematizac;ao da rela910 entre educac;ao e partidpac;ao, deverao dtar-se
, aioda: George KNELLER (1970), Louis NOT (1991); Yves BERTRAND (1991).
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as necessidades pessoais, igualdade formal e real, descentraliza.;ao,
autonomia, participa~ao, comunitarismo, delibera~ao, as quais
passarao a fazer parte do pr6prio conceito de democracia parti
cipativa e, por isso mesmo, deliberativa e social (Licfnio LIMA,
1998, 96-104; J.G. CANOTILHO, 1993: 409-411; A. ARBLASTER,
2004: 102 - 105);

e) 0 contributo da participa~aopara a tomada de decisoes, fosse a
que myel politico e organizacional fosse, que tivessem em conta
as necessidades e interesses e 0 interesse geral da comunidade, 0

qual seria sempre estabelecido pela maior participa~ao possivel
dos cidadaos;

f) 0 contributo da participa~aopara a correcta implementa~ao das
politicas adoptadas 0 que conduziu a reivindica~ao e realiza~ao de
processos de cooperativismo, de auto-gestao e de co-gestao;

g) 0 contributo da participa.;ao para 0 controlo dos objectivos formu
lados, atraves do desenvolvimento de esquemas de avalia~ao da
realiza~aoe dos resultados alcan~ados;

h) a cren~a no contributo da participa~aopara 0 activismo cfvico,
para a desburocratiza~ao, para a eficiencia e qualidade e para a
descentraliza~ao do Estado e da Administra~aoem geral Gane
MANSBRIDGE, 1983: 21; Philippe HERMEL, 1988).

Ap6s este percurso, a democracia participativa, suporte fundamental
da participa~aonilo eshi adquirida. Nao s6 pelas dificuldades, amea~as e
aprisionamentos que R. Dahl (20ll0), L. B6ia (2002) e T. Todorov (2002) lhe
identificam como pelas contingencias da natureza humana que Raymond
Aron (1965) e H. Arendt (1965,1971, 1972) tao bern caracterizaram, como
ainda pelos paradoxos que J. Santos (1998) e P. Otero Ihe evidenciam.

Por outro lado, 0 neoliberalismo tenta fazer mir as bases das condi~oes
necessarias a participa~ao e ao estatuto legal e social compativel com
ela. Com efeito, a precariza~ao do emprego, a relativiza~ao dos direitos
humanos e 0 «embrulho» da participa~aoem adesao a propria filosofia
neoliberal como tecnologia social (F. Vergara, 2002).

Vivemos no momento actual - 2005 - urn enorme desequilibrio de
poderes sociais, iniciado com a crise petrolifera de 1973 e consumado a
partir de finais de 1989 (queda do Muro de Berlim), com a globaliza~ao

da economia e das tecnologias de informa~aoe de comunica.;ao. Nesse
desequilibrio de poderes, 0 capitalismo esta, transitoriamente, vencedor
mas em crise quase implosiva como documenta George SOROS (2001) e,
tal como sempre 0 fez, ao lange da hist6ria, poe em risco a liberdade de
quase todos em nome da defesa da de poucos, arrastando-nos para um
«totalitarismo tranquilo» (ANDRE-BELLON eAnne Cecile ROBERT (2001),
onde a democracia nos foi «confiscada» porque 0 liberalismo s6 pode

ser inimigo da democracia (Alain GIRARD e Claude NEUSCHWAN
DER, 1997). Poe em causa a igualdade politica, econ6mica e social em
nome do privilegio da de poucos, colocando 0 Estado Social tambem
em questao (Hartley DEAN, 1996; Robert D. KAPLAN, 2000). Poe em
causa! participa~aoenquanto processo de forma~aoe emancipa~ao dos
cldadaos uhllzando a dulcifica~ao da participa~aopara a manipula~ao

e submissao daqueles (Luciano CANFORA, 2002; Noam CHOMSKY e
Ignacio RAMONET, 1999; Jean-Pierre LE GOFF, 1999). Poe em causa a
participa~ao, enquanto processo de decisao politica e de constru~aode
~ma opiniao publica deliberativa porque os seus arautos querem ser os
umcos parhClpantes das delibera~oes.Poe em causa a Justi~a desvian
do-a da protec~aodos direitos humanos fundamentais. Poe em causa a
autonomia do Politico, isto e, do Estado Na~ao porque 0 horizonte do
capitalismo ja_e 0 plan~ta Terra, exigindo uma nova reconceptualiza~ao

e recomposl~ao da propna ac~ao politica, a myel continental ou, ate
mesmo, global.

Por que vicissitudes vai passar a democracia para se reorganizar
neste processo de recomposl~aopolitica, econ6mica e social a escala
continental e planetaria? (Francis FUKUYAMA, 1999, Rene PASSET,
2000). A esperan~a e que a lnterdependencia entre os Homens os obrigue
a pensarem na Casa Comum. Bern necessario se toma face as disparidades
bem eVldenCladas pelo Relat6rio do PNUD para 0 Desenvolvimento
Humano (ONU, 2005).

Mas a amea~a galopante do terrorismo e da corrup~ao(Fareed ZAKA
R1A~ 2003) - 0 primeiro a requerer mals securitismo com amea~a aos
dlrettos humanos, e a segunda a impor maior controlo e secretismo na
Administra~aodo Espa~oPublico -, a juntarem-se as tradicionais dificul
dades da democracia, constituidas pelos egoismos, lutas de interesses e
Vontades de Poder, tomarao 0 caminho da democracia, e particularmente,
da democracia participativa e social, dincil, apesar do enorme «exercito»
de gente bern intencionada que luta por ela.

Mas estas dificuldades s6 devem encorajar ainda mais os democratas
~rque foi nosperfodos mais dinceis da Hist6ria Ocidental que 0 idea
no e as mstitui~oes democraticas mais avan~aram (Alain TOURAINE
1999). '

.. 4. A participacao dos professores

4.1. 0 estatuto da escola face aD conjunto da Administracao
da Educacao Primaria

. A Escola Primaria estatal portuguesa foi sempre (desde 1911, no ho
.nzonte temporal do nosso estudo) um «servi~o local do Estado» Goao
,roRMOSINHO, 1989: 53-86), integrando-se na «Administra~aoPeriferica

professores do ensino primario e a sua participay80 na BSGola 217



do Estado» (Joao CAUPERS, 1993).
Esta expressao «Servi~o Local do Estado» significa, em primeiro

lugar, que a Escola Primaria I' um servi~o da Administra~aoDirecta
do Estado. Em segundo lugar, pela Administra~aoPeriferica, que I' um
servi~odisperso territorialmente, com base em clientelas e, obviamente,
na natureza do servi~o.Em terceiro lugar, que tanto pode fazer parte da
Administra~aoDirecta Centralizada como da Administra~aoDirecta
Desconcentrada. E a Escola Primaria portuguesa, desde 1974, integra-se
em ambas estas formas. Pela Adrninistra~aodo Curriculo, na segunda.
Pela administra~aoburocratica, na primeira. Ate 1974, 0 Estado tentou,
sem 0 conseguir inteiramente, que ela se integrasse por inteiro na Ad
rninistra~oDirecta Centralizada.

Na I Republica (1911-1926), foi "um Servi~oLocal do Estado» atraves
das Juntas Escolares, instaladas nas Camaras Municipais, e dos Inspec
tores de "Concelho» Escolar.

No Estado Novo ou II Republica, foi-o atraves das Delega~oesEsco
lares concelhias ou de Zona Escolar e das Direc~oesde Distrito Escolar,
criadas as primeiras em 1928 e as segundas em 1933.

Na III Republica ou Republica Democratica e Pluralista, foi-o do mes
mo modo, ate finais de 1984, altura em que os espa~os fisicos, os edificios
e parte da ac~ao social escolar foram transferidos para as Camaras Mu
nicipais 16. De entao para ca, e ate 1998, esta situa~aomanteve-se apesar
da profusao legislativa, anunciando e enunciando novas competencias
para as Camaras Municipais.

Nesta profusao I' de real~ar a substitui~ao legal - mas nao de facto
- das Direc~oesEscolares pelos Centros de Area Educativa, a partir de
finais 1993. E das Delega~oesEscolares pelos Agrupamentos de Associa
~ao de Escolas, em momentos variados, entre finais de 1998 e finais de
2003, conforme a dinarnica de constitui~aode Agrupamentos, em cada .
Municipio. Neste caso, a escola primaria passou a ser um servi~ local
de outro servi~o local- 0 Agrupamento.

Entretanto, desde 1990/91, decorreu a experiencia das EscolasBasicas

16 De facto, em 1984, operou-se a primeira tentativa de juridifica¢o da autonomia do:_'"
«Pader Local», atrav~ do Decreta-Lei n° 7JJ84, de 8/3, delimitando as compet@nda5!f i,:
da Ad.ministra~o Central, Regional e Local, Decreta pelo qual se tentava ordenar 'a ,.:~ ::.W;
«anarquia» gerada pelo Decreto-Lei nO 701-A/76. Na mesma linha, a Decreto-Leii;(\~;j;:

100/84, de 3013, condensaria as cornpet~nciasdos 6rgaos municipais, cuj~ regime~-,n
eleic;ao tamb~m foi alterada pela Lei n° 1/2001. 56 recentemente, pelas Leis 159l~'~L'
169/99, de 18/9, esta alterada pela Lei nO "rA/2002, de 11/1, aqueles ordenamerilooX'
jurfdicos foram alterados, com muita ret6rica e com muito poucos efeitos praticos~.:-:: '
Nesla linh.. ern finais de 1984, pelos Decretos-Lei nO 299/1984, de 519, e399-A.!1~
de 28/12, 0 Estado transferiu para as Autarquias Locais Munidpais todo 0 patrim
e respectiva gestao, das escolas primarias e dos enta~ jardins de infancia e ainda
a ac~ao social escolar para os alunos do ensino basico, com excep.;ao dos alunos
NEE·(s).

Integradas 17, integrando, sob a mesma direc~ao,que nao necesariamente
no mesmo edificio, tres (Pre-escolar e 1° e 2° ciclos do ensino basico)
ou quatro (Pre-escolar mais os tres ciclos do ensino basico) ciclos de
escolaridade..

Este modelo organizativo teria uma alternativa, a partir de 1991/92,
tambem em regime de experiencia, em 5 institui~oes IS, que, nos termos
do Decreto-Lei 172/91, de 18/5, se constituiram em Areas Escolares
agrupando escolas de educa~aode infancia e do 1°ciclo do ensino basico:
constituindo 0 que veio a designar-se nos termos do Decreto-Lei de 1998,
Agrupamento Horizontal para 0 distinguir das associa~oesdos restantes
ciclos, apelidadas de Agrupamentos Verticais.

De 19~8 para ca, pelo Decreto-Lei 115-A/98, de 4/5, esses dois tipos
de expenenclas foram transformados em institui~oesefectivas. Por este
mesmo Decreto-Lei, complementado com 0 Decreto-Regulamentar n°
12/2000, de 12/6, as restantes escolas de educa~ao de infancia e do 1"
ciclo do ensino basico, bem como as dos 2° e 3° ciclos do mesmo nivel
de ensino, deveriam agrupar-se autonomamente.

Porem, face aresistencia, em muitos municipios, dos educadores de
infancia e dos professores em faze-lo, e invocando as necessidades de
resolver 0 problema de isolamento das escolas com menos de 10 alunos
e de diminuir custos financeiros, 0 XV Governo Constitucional, atraves
do Decreto-Lei n° 7/2003, de 15/1, preparou as condi~oes para, atraves
do Depacho nO 13.313, de 2003, tornar compulsiva a constitui~ao de
agrupamentos verticais para funcionarem a partir do ana lectivo de
2?03/2004, rompendo com a l6gica dos Agrupamentos Horizontais, que
so excepclOnalmente foram mantidos 19.

No entanto, ha que sublinhar a diferen~a fundamental entre Escolas
Basicas Integradas versus Areas Escolares ou Agrupamentos. Naquelas,
a l6g1ca era 0 do funclOnamento de todos os ciclos no mesmo edificio
ainda que, por razoes varias, tal nao tivesse acontecido. Nestes, a l6gic~
I' a da manuten~aoda dispersao territorial das escolas.

A Escola Primaria tem sido assim, sempre, a area operacional, 0

local de produ~ao e realiza~ao do trabalho educativo para os alunos, 0

(Desps. nOs 19/5ERE/SEAM/90, de 15/5;45/SEEBS/ SERE/92, de 16/10; 45 SEEBS/
SERE 193, de 24/ 12)

Estamos a seguir 0 Relat6rio do Conse1ho de Acompanhamento e Avalia~ao do Novo
Modelo de Administrac;ao das EscolaslAreas Escalares, relat6rio de 1996.

.urn? analise das 16gicas polfticas subjacentes aconstruc;ao dos Agrupamentos,
ver Licfnio LIMA a Agrupamento de ESfOlas como Novo Esenlao dn Administrm;iio Descon
centrada, Revis~a. Portuguesa de Educac;ao, Vol 17, n° 2 (2004), pp.7-47; PIRES; Carlos
(2003), A Admtnlsfrar;ao e Gestdo dn escola do 1° Cicio, Lisboa, Ministeno da Educa~ao,
Departamento de. Educa.;ao Basica; e Gra~a SIMOES, (2004), OrganiZ!u;iio e Gestiio do
Agrupame1Jto Verttcal de Escolas - a Teia das L6gicas da AC(llo, Porto, Edi~6es ASA
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20 Nao sendo objecto deste trabalho, 0 invenUrlo e caraderiza\1lo do parque escolar do
ensino primario 56 parcialmente esta feito porque carente de muitos clados. TIvemos
imensas dificuldades na caracterizac;ao dos mode1os de constrw;ao e data desta, rela
tivamente as escolas do Concelho de Braganc;a, aquamdo dos trabalhos preparat6rios
da Carta Educativa. PelD menos, pudemos socorrer.nos da caracteriza9io geral dos
modelos em BEJA, Filomena; JUlia SERRA; Estela MACHAS e Isabel SALDANHA
(1996). Muitos anos de Escolas, Vols I e II; e ainda de Departamento de Programa9io e
Gestao Financeira (1994), Organizar;tio dos Recursos das Escolas do 10 Cicio do Ensino BQsico,
1991/1992, Vois. I e II, onde, pelo menos, sao elencados (Vol. I: 6), os diferentes tipos
de constrw;:ao, pelo seu nome: Plano dos Centenarios, com varias variantes; RaUl Uno;
Adaes Bennudes, Urbano, ap6s 1972/73; Area Aherta P2 e P3, Rural, ap6s 1972/1'173,
e Projecto Espedal.

ultimo escalao da estrutura organizativa daAdministra~aoEducativa, 0

local onde, como nos diz Lufs Leandro DINlS (1989), os alunos podem
conhecer 0 Sistema Educativo, atraves dos professores. a local de con
cretiza~ao ou de substitui~aodas polfticas educativas e da organiza~ao

administrativa da educa~ao por outras - as dos principais «actores»
escolares, os professores.

Como servi~o, a Escola Primaria e um servi~o disperso territorial
mente e a sua dimensao varia conforme a clientela que as comunidades
ofereciam aos poderes decisores da constru~aodos ediffcios. Ha ediff
cios de varios tipos, de uma sala, duas salas, trl's salas, quatro salas, os
mais abundantes no interior do pais, e, depois, de mais salas, nas zonas
urbanas maiores. No interior do pafs, 0 modelo mais abundante sera 0

do Plano dos Centenarios, aprovado em 1941 e reformulado em 1960. A
partir de 1970, os modelos de ediffcios variam de regiao para regiao, e,
por vezes, de Concelho para Concelho, na medida em que os mesmos
ediffcios passaram a ser construfdos pelas Camaras Municipais. Ainda
ha escolas em ediffcios doados ao Estado por particulares e, por isso,
nao integrados em qualquer tipologia 20

Ate 1960, 0 principio de constru~aofoi sempre 0 de uma sala para dois
grupos de alunos, um de manha e outro de tarde. Tal principio levou a
que, em muitas zonas mais populosas, face apressao social de frequencia
escolar, a partir dos anos 60, muitos ediffcios funcionassem em regime
triplo (trl's grupos de alunos por sala, ao longo do dia, em perfodos de
4,5 horas cada), situa~ao que, tanto quanto conseguimos averiguar, ja
nilo existe hoje mas existiu ate meados dos anos 90 do 5eculo XX.

a funcionamento em regime duplo (dois grupos de alunos, por sala,
ao longo do dia, em periodos de cinco horas cada) mantem-se, ate, como
veremos, por interesse, convenil'ncia e pressao dos professores e tambem
por ausencia de refeit6rios escolares e de outras instala~6esde bem-estar
dos alunos. A situa~ao parece estar a mudar com a implementa~ao de
uma conceito importado da Regiao Aut6noma da Madeira - a Escola
em Tempo Integral (ETl) pela qual todos os alunos ficarao em regime
normal, desde as 09hOO as 17h30.
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Ainda no que respeita aos ediffcios, uma boa parte deles nao tinha
qUalsquer condi~6es de funcionamento, ao myel de aquecimento, de
higiene e limpeza, de alimenta~aoe de apoio a crian~as doentes. A escola
era urn local de passagem, onde, no entanto, se produzi(r)am (produzerri)
irnensos afectos e irnensos recalcarnentos.

Nestes termos, as escolas primarias foram e sao, para la da ultima
estrutra da Administra~aoEducativa, um local de trabalho, onde, pelo
menos em 40% delas, nao trabalha(va)m mais que dois professores e,
mmtas vezes, um de manha e outro de tarde. A esta dimensao de escola
fi,sicamenteisolada ha que acrescentar pois a de professor ffsica, psico
loglca e soclO-profisslOnalmente isolado.

4.2. A escola primaria, entre a burocracia mecanica e a bu
rocracia profissional

a estatuto organizacional da escola primaria resulta das atribui~6es

e competl'ncias dos professores e dos modos como a rela~ao entre eles
e entre eles e os superiores hierarquicos na cadeia escalar seguinte da
Administra~aofoi organizada e percebida.

Nesta sec~ao, vamos dar aten~ao apenas aos aspectos formalmente
/legalmente estabelecidos.
. M:smo no aspecto legal, a escola primaria foi, ate 1998, uma orga

ruza~ao dual, cmdlda entre trabalho burocratico, mecanico e rotineiro
e trabalho pedag6gico, de natureza tecnol6gica flexfvel e, por isso,
burocratico-profissional.

No entanto, na decada de 30, 0 Estado Novo, sobretudo atraves do
Ministro Gustavo Cordeiro Ramos, tentou padronizar comportamentos
pedag6gicos, por meio de «instruqoes de seruiqo». Nao tendo conseguido 0

l'xito pretendido, 0 Estado Novo, atraves de Carneiro Pacheco, optou por
condicionar os instrumentos de trabalho dos professores, os resultados
escolares e 0 seu comportamento social: delimita~ao de manuais esco
lares, de horario escolar, de possfveis conteudos dos exames e incentivo
aos professores para, com a sua instru~ao,serem os melhores ajudantes
dos Presldentes de Junta de Freguesia e do paroco.

Foi um processo que se aproximou das caracteristicas de uma burocra
cia mecanica. Porem, no horizonte temporal de 1911 a 1998, foi limitado
ao periodo 1933 -1974 e, no subperiodo 1961-1974, ja foi concedida (pelo
menos expressa em documentos legais e de orienta~ao)mais liberdade
pedag6gica aos professores. Ate porque os programas de forma~ao de
professores nas Escolas de Forma~aopara 0 Magisterio Primario foram
alterados em conformidade, em 1961.
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4.3. A participacaa das prafessares
Dada a brevidade deste trabalho, duas conclusiies principais se nos

impiiem.
A primeira e a de que 0 trabalho burocratico, na escola, tanto antes

como depois do «25 de Abrih>, era nao so rudimentar como rotineiro
como ainda desprovido de significado profissional.

Por isso, a profissionalidade dos professores «empurrou» este trabalho
para fora do campo profissional. Podera ver-se tambem a rejei<;ao da tec
nologia dos projectos como analogia com aquele trabalho burocratico.

Em consequencia desta rejei<;ao, parece emergir a fragmenta<;ao do
campo profissional dos professores. Estes valorizam a sua componente
espedfica de educadores. Mas, por isto mesmo, a escola apresenta-se
como uma organiza<;ao dual, cindida entre os dominios administrativo
burocratico e organizacional-curricular.

Asegunda conclusao permite ver a escola primaria como uma organi
za<;ao pouco estruturada, divergente de Conselho Escolar para Conselho
Escolar, e, mesmo, no interior de cada Conselho Escolar.

Para alem da diferencia<;ao entre escolas, resultante das suas diferen
<;as em termos de projectos, existe uma articula<;ao pouco precisa entre
as actividades no interior de cada projecto.

Assim, a escola «p6s 25 de Abril» e, particularmente, da decada de
90, parece ter sido fertil em desarticula<;iies de praticas docentes e em
debates democraticos internos ao Conselho Escolar que oscilavam entre
o silencio conformista e a luta de interesses mais desleal, constituindo-se,
nalguns aspectos, como recantos de infidelidades normativas e mesmo
praticas informais e tambem praticas clandestinas.

Ja 0 primeiro perfodo, 0 do Estado Novo, nao proporcionou aos pro
fessores mais que uma possibilidade de execu<;ao flexivel, gerada pela
especificidade dos saberes profissionais, cuja exigencia de adaptabilidade
a diferentes situa<;iies garantiam aos professores alguma capacidade para
gerar diferen<;as significativas na execu<;ao, diferen<;as incrementadas
ate, no plano oficial, a partir dos anos 1950.

Por outro lado, existiram praticas informais diferenciadas, nada
consentAneas com as regras formais existentes ao tempo, quer da parte
dos superiores quer da parte dos professores.

A escola constituiu-se tambem em urn espa<;o de pequenas infideli
dades normativas e, sobretudo de formas de ac<;ao estrategica, pela qual
os «actores» professores sobreviveram e nao deixaram de levar a agua
ao seu moinho e de retira-Ia ao de outros.

Os professores puderam realizar, pelo menos ate a constitui<;iio dos
agrupamentos, 0 conceito de participa<;iio na gestao, na execu<;ao e no
controlo.

No entanto nao usaram tal poder porque a execu<;ao continuou in-
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dividual, podendo decorrer em disconformidade com as orienta<;iies do
Conselho Escolar. Neste sentido, houve participa<;ao divergente e con
vergente, tanto face as orienta<;iies superiores como face as orienta<;iies
do Conselho Escolar.

A escola primar!a, no pos «25 de Abrih>, chegou mesmo a ter algu
ma autonomla pohtica, no que respeita a area escola (1990-2000). No
entanto, devemos vee esta autonomia corn reservas dadas as limita<;6es
financeiras e em meios.

Os professores disseram que, sempre que Ihes foi possivel, usaram
esta autonomia politica mas que 0 seu ambito era muito restrito.

Na perspectiva dos professores entrevistados, esta escola, como ficou
expresso no capitulo anterior, realiza, no plano curricular e pedagogico,
o modelo de bu:ocracia profissional. Alicer<;a-se em competencias pro
fiSSlOnalS especlficas e cada vez mais exigentes e 0 seu saber-fazer nao
pode ser nem regulamentado nem estandardizado.

Como tal, os professores viram a escola como um sistema anarquico
de projectos e como um sistema pouco articulado, em termos das exe
cU<;iies do Conselho Escolar, tanto no interior da mesma escola como
sobretudo, entre escolas. '

Alem disso, conquanto se considerem as limita<;iies impostas pela
escassez de recursos, 0 Conselho Escolar prestava-se, na perspectiva dos
professores, ao confronto politico e ao confronto de interesses, emergindo,
por ISS0, como orgao de participa<;ao politica e micro-politica.

Em conclusao, no «pos-25 de Abrih>, e considerando 0 conteudo
das entrevistas destes professores, eles participaram essencialmente na
gestao, tomaram decisiies quase sempre por via informal, praticaram
regularmente infidelidades normativas, nao tendo os livros da escri
tura<;ao ",m dia, atrasando as actas do Conselho Escolar, infringindo as
onenta<;oes do despacho sobre a escolha dos horarios, desrespeitando as
regras de inscri<;ao e matricula, infringindo individualmente as decisiies
do Conselho Escolar.

Realizaram ainda uma participa<;ao autonoma, directa, activa uns,
passiva outros, preferentemente informal, grupal e individual, simul
taneamente.

Nestes termos, deveremos falar tambem tanto de uma participa<;ao
auto-instituinte como inter-instituinte, na medida em que a escola se
transformou num local de produ<;ao de regras e de orienta<;iies para uma
ac<;ao marcada pela informalidade.
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ocraCla. participa,ao e realiza,ao da Educa,ao (H. Ferreira, 2005: 310-311)deDQUADRO N'1: F,

QUADRO N'l: Formas de Democracia, participa,ao e realiza,ao da Educa,t1o (H. Ferreira, 2005: 310-311) - continua,ao

Formas de Natureza da Pape1 dos individual'll Organiza~oAdmi~ Formas dominantes de Realiza~o da Educa~ao

Democracia Soherarna cidadios nistra~oP6blica oarticiJ)a~o

Liberalismo - Representativa - Escolher candidatos, - Servi~os estatais - Voto reservado e / au - Escolas predominantemente 00.0
DemocnUico / mandata atraves do volo; reduzirlos ponderado com direito de estatais, hieraquizadas, classistas

livre - Consentir no pader - Comunitarismo sufragio restrito a alguns ou segregadas
- Oligarquica e dedomfuio; mais que descentra- homens - Acesso universal aescola;

elitista; - Elaborar petio;:Oes liza~ao - Participay10 diferida - poucos apoios sociais a alunos
- Contratu~ individuais - Funr;oes sociais (peti¢es, manifesta¢es, carenciados

alizada ou m1n.imas greves, protestos, opiniilo - Diversidade mas selectividade do
disputacla publicada) currfcu10 e da pedagogia;
entre oligarcas - Informal, conforme 0
ou entre elites poder de influ~ncia

- Directa e representativa
em sindicatos, corpora.;oes
e partidos

Democracia Representativa Escolher candidatos, Servi~osestataiB e Voto reservaao e / ou I::.SCOlaS estatais e nao estatais, nie-
Liberal I mandato atraves do voto; nao-estataiB ponderado com direito de raquizadas, classistas ou segrega~

livre, OligM~ - Consentir no poder - Comunitarismo, sufragio universal mascu- das na sua componente nlo-estatal
quica e elitista; de dom1nio; asso-ciativismo e linD - Acesso universal 11 escolai

- Contratu- - Elaborar recla- descen-traliza~a.o - Participac;a.o diferida - Obrigaloriedade escolar.
alizada ou ma~oes e petir;oes institudonaI, fun~ (petir;Oes, manifestar;oes, - Apoios sociais a alunos carenciados
disputada individuais au de cional, administrati~ greves, protestos, opiniAo - Uniformidade e selectividade do
entre oli garcas grupo va e polftica publicada) currfculo e da pedagogia escolares
ou entre elites - Referendar questoes - Funr;oes sociais - Informal, conforme 0 - Estruturac;a.o burocrc1.tico-profissio-

- competic;a.o nacionais, regionais essenciais a manu- pader de influ~ncia nal da organizaylo escolar
entre elites ou loeais tenr;a.o do Estado - Directa e representativa

em sindicatos, eorpora-
r;oes, partidos e outras

Formas de Natureza da Papel dos indivfduos/ Organizar;iio Admi- Formas dominantes de Realiza~iioda Educar;iioDemocracia Soberania cidadiios ni8tra~ao Publica participa~ao

Democracia - Representativa - Escolher candida- - Servi...os estatais e - Voto com direito de sufrc1.- - Escolas nao estatais e estatais, com
Liberal~Social I mandata tos, atrav~s do voto; rulo-estatais eon- gio universal masculino e tend€mcia para a rtilo hierarquiza-Iivre,OligM- - Consentir no pader forme as fun~es feminino <,,0

quica e elitista; dedomfnio; de soberania e as - Participay10 diferida - Acesso universal 11 cscola;
- Contratuali- - Elaborar reclama~ neeessidades sociais (petir;Oes, manifesta...ocs, - Obrigatoriedade escolar

zada oudis- «les e peti~Oes - Comunitarismo, greves, protestos, opiniao - Unifonnidadc e selectividade do
putada entre individuais ou de associativismo e publicada) curriculo e da pedagogia escolaresoligarcas, entre grupo descentraliza9'o, - Informal, conforme 0 - Apoios sociais e escolares a alunos
elites e entre - Direito de peti<;ao institucional, fun~ poder de influ~ncia carenciados ou com NEE
assoda...oes popular donal, administrati~ - Directa e rcpresentativa - Estrutura¢o burocrc1.tico-profissio_
inter-m~dias - Referendar questoes va e politica em sindicatos, corpora- nal da organiza...ao escolar

- Competi...ao nacionais, regionais - Fun~oes sociais <;Oes, partidos e outras - Universalidade do direito 11
entre elites e ou locais essenciais 11 manu~ organiza.;oes da Sociedade participa<;ao dos «interessados» naentre associa~ ten<;ao do Estado e Civil e da Administra...l1o defini...l1o da poHtica cducativa,i>es a coesao da Socie- Publica

dade Civil
Democracia - Representativa - Escolher candida- - Servir;os estatais e - Voto com direito de sufrc1.- - Escolas nao estatais e estatais, comParticipativa e I mandato tos, atraves do voto; nao-estatais con- gio universal mascu~lino e tendencia para a nao hicrarquiza-social livre, mas em - Consentir no pader forme as fun...oes feminino ,'0arlicu1ay1o de domfnioj de soberania e as - Participay10 diferida - Acesso universal a escola;

com represen- - Elaborar reda~ necessidades sociais (peti...oes, manifestar;Oes, - Obrigatoriedade escolartados ma...oes e peti<;oes - Comunitarismo, greves, protestos, opiniao - apoios sodais e escolares a alunos- Partilhada individuais ou de associativismo e publicada) carenciados e ou com NEEe contratu~ 8rupo descentraIiza...ao, - informal, conforme 0 - Diversifica...ao e diferencia...ao posi-alizada em - Direito de peti~ao institucional, fun- poder de influ~ncia tiva do currfculo e da pedagogia;organizar;oes popular cional, admi~nistra~ - Directa e rcpresentativa - Estruturayio burocrc1.tico-profissio-
intermedias - Referendar questoes tiva e polftica em sindicatos, corpora- nal da organiza...ao escolar- Competiy1o nacionais, regionais - Fun<;oes sociais .;oes, partidos e outras - Univcrsalidade do direito 11 parti-entre associa- oulocais essenciais 11 manu- organiza~Oesda Sociedade cipa<;ao dos «interessados» na""', ten...ao do Estado e Civil e da Administra<;ao defini<;ao da polftica educativa

11 coesao da Socie· Publica - Participa~ao na Dirccr;ao e na Ges-
dade Civil tao da Eseola
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processos emocionais, a evolu~ao da afectividade, a descoberta progres
siva do sentimento moral e as interrela~oes da vontade e da inteligencia;
por outro lado, os processos de inser~aosocial, que englobam desde os
mveis de integra~ao familiar, as multiplas possibilidades que 0 grupo
abarca.

Encontramos, na escrita portuguesa contemporanea para crian~as,
uma significativa riqueza e variedade de propostas, que vao desde a
realidade a fantasia, das est6rias de animais as narrativas de aventura
e de misterio.

A nossa actual investiga~aoprocurara desvendar essas riquezas, que
prometemos divulgar, no momento certo.
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Estatuto Editorial

1. EduSer e uma Revista da Escola Superior de Educa~aode Braga~~.a

(ESEB), do Instituto Politecnico de Bragan~a, com uma penod,lcl
dade semestral, de caracter cientifico e pedag6glco, cUJo conteudo
informativo e reflexivo se centra essencialmente em temasde Edu
ca~ao, Forma~ao de Professores e outra Forma~aoProfissIOnal.

2. EduSer propoe-se publicar trabalhos pertinentes no ambito das
suas orienta~oes editoriais, podendo basear-se em pareceres de
consultores especialistas, constituidos para 0 efelto.

3. AEduSer tern por finalidade contribuir para 0 desenvolvimento ~a

comunidade cientffica e profissional relaclOnada com a Educa~ao

e a Forma~ao Profissional.

4. as principais objectivos da revista EduSer sao: . . .
a) divuIgar a actividade cientffica e areas de interesse mveStigaCl?

nal do corpo docente da ESEB e de outros colaboradores, ~trav~s
da publica~ao, entre outros, de artigos, notas de mvestiga,?ao
e recensoes criticas, bern como da publicita~aode dlsserta~oes,

projectos de investiga~ao, reunioes cientfficas e relat6nos de
avalia~ao;

b)incentivar a dinamiza~ao e a produ~ao cientffica dos diversos
agentes da escola (docentes e discentes) e de outros colabora
dores;

c) constituir urn espa~o de partilha entre os diferentes colaborado
res·

d)co~tribuir para dinamizar uma autentica comunidade :ientffica
de investiga~ao,ao mvel da ESEB e do Instituto Pohtecmco de
Bragan~a, garantindo-se ainda a mem6na do seu patnm6mo
cientifico;

e) contribuir para 0 estabelecimento de pontes entre areas cientificas

EduSer
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Instituto Politecnico de Braganlfa
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diversas, que, operando em dimensoes do real muito relaciona
das, se encontram mutuamente ignoradas;

f) encorajar uma ampla parlicipa~aode modo a facilitar a comuni
ca~aoentre invesligadores e profissionais de diversas orienta~oes

te6ricas, epistemol6gicas e pnllicas.

5. A responsabilidade pelas afirma~oes apresentadas em arligos as
sinados e em entrevistas e dos respeclivos autores.

6. as principais criterios de edi~ao da EduSer sao pautados pela
inova~ao e crialividade editoriais, pluralismo de pontos de vista,
perlinencia e amplitude informalivas.

7. A EduSer preve, para cada numero, 0 desenvolvimento das sec¢es
editoriais necessarias e perlinentes it consecu~ao das suas finalida
des.

8. A EduSer compreende a publica~ao de edi~oes regulares e de
edi~oes temalicas, de acordo com as necessidades e a perlinencia
editoriais de !flulos em carteira.

9. A EduSer acolhe e valoriza a interven~ao de colaboradores nacionais
e estrangeiros, para la do corpo docente e discente da Escola.

10. A EduSer deslina-se a invesligadores, docentes, discentes e profis
sionais que se interessem e apresentem produtos para publica~ao

de temas sobre Educa~ao, Forma~ao de Professores e Forma~ao
Profissional.

Aprovado em Conselho Cientifico de 25/02/02.
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