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... quase sempre, os filósofos começam dizendo: 
Quero saber o que é o ser, o que é a realidade. Ora, eis aqui uma 
mesa; que é que essa mesa me exibe como traços característicos 
de um ser real? Jamais qualquer filósofo começou dizendo: Quero 
saber o que é o ser, o que é a realidade. Ora, eis aqui minha 
lembrança de meu sonho da noite passada; que é que ela me 
exibe como traços característicos de um ser real? (...) Por que 
não poderíamos começar postulando um sonho, um poema, uma 
sinfonia, como instâncias paradigmáticas da plenitude do ser, e 
considerar o mundo físico como um modo deficiente do ser (...)? 

Cornelius Castoriadis 



Resumo

O projeto da autonomia, o sentido da democracia, o caráter da 
criação  e  sua  relevância  no  que  se  refere  à  imaginação  criadora,  a 
reinvenção social da educação e da escola, fortalecendo a noção de sujeito 
de  direitos,  compõem este  estudo  que tem como referencial  teórico  o 
pensamento  de  Cornelius  Castoriadis.  Trata-se  de  uma  pesquisa 
qualitativa,  por  meio  do  procedimento  metodológico  de  revisão 
bibliográfica,  que  busca  compreender  o  projeto  de  autonomia  como 
criação no âmbito do imaginário social-histórico. O estudo da formação 
individual do homem, no sentido de abranger o imaginário radical e social-
histórico que resultou na heteronomia das sociedades atuais, mostra que 
até a própria concepção hegemônica de democracia,  a despeito de ser 
fruto  exemplar  do  imaginário  social,  contribui  para  a  heteronomia. 
Busquei apresentar uma concepção de democracia, para a construção do 
fundamento sobre o qual se sustentará a sociedade autônoma. Segundo 
Castoriadis, é aqui que a educação adquire sentido e poder de atuação. É 
necessário agir sobre os homens no sentido de torná-los autônomos. Daí a 
importância  de uma educação não mutilante,  não domesticadora,  uma 
educação  que  seja  verdadeiramente  paidéia,  que  possibilite  a 
transformação do homem em anthropos, ser capaz de governar e de ser 
governado,  de  julgar  e  de  escolher,  exercícios  fundamentais  da  vida 
democrática  e  livre.  Esse  é o  caminho para a  auto-instituição e auto-
criação da sociedade,  para sua afirmação como responsável  única pela 
criação histórica. 

Palavras-chave: Autonomia. Democracia. Educação. Escola. Imaginação 
Criadora.



Abstract

The project of the autonomy, the direction of the democracy, the 
character  of  the  creation  and  your  relevance  in  that  if  refers  to  the 
creative imagination, the social reinvent of the education and the school, 
strengthening the concept of subject of rights, compose this study that 
has as theoretical referential the Cornelius Castoriadis’ thinking. It’s about 
a  qualitative  research  by  methodological  proceeding  of  bibliographical 
review that search for understand that project of autonomy as creation in 
the scope of the social-historical imaginary. The study of the  individual 
formation of the man, in the direction of include the radical and social-
historical  imaginary  what  resulted  in  the  heteronomy  of  the  currents 
societies,  show that even the hegemonic conception of democracy itself, 
in spite of being exemplary fruit of the social imaginary, contributes for 
the heteronomy. I searched for introduce a conception of democracy, for 
the construction of  the base about  which will  support  the independent 
society. According to Castoriadis, it is here that the education acquires 
meaning and power of actuation. It is necessary to act over the men to 
become  independent.  This  is  the  importance  of  a  not-mutilate,  not-
domesticate, an education that is truly paideia, that makes possible the 
transformation  of  the  human  in  anthropos,  capable  of  govern  and  be 
governed, to jugde and to choose , basic exercises  of the democratic and 
free life.  That is way for the auto-institution and auto-creation of society, 
for your statement as only responsible by the historical creation.
 
Keywords: Autonomy.  Democracy.  Education.  School.  Creative 
imagination.
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Introdução

Este estudo surgiu da necessidade de entender o sentido da 
democracia e da autonomia, o caráter da criação e sua relevância no 
que se refere à imaginação criadora, à reinvenção social da educação e 
da escola,  à  reelaboração do discurso que fundamenta  a  criação de 
direitos de tal maneira que a atividade democrática realiza-se como um 
contra-poder. A finalidade do contra-poder é alcançar o domínio do todo 
social por si mesmo, exercendo a vontade autônoma sem dominar o 
outro. 

O objeto de estudo é o projeto de autonomia que dá sentido à 
democracia e à educação, formando homens e mulheres autônomos no 
quadro de uma sociedade heterônoma. Ao interrogar a relação cultura e 
democracia, imaginário radical e autonomia na cultura e na democracia, 
questiono princípios fundamentais do projeto político da educação que 
se  faz,  buscando  identificar,  na  autonomia,  a  singularidade  da 
democracia, pois 

a instauração política ocorre não através de um pacto (este é apenas 

a forma pela qual o imaginário coletivo representa para si mesmo a 

gênese  da  vida  social  e  política),  mas  de  uma  distribuição 

proporcional  de  potências  individuais  rumo  à  constituição  de  uma 

potência coletiva, tida como soberana.    (CHAUÍ, 2000, p.152)



Ao discutir  a relação entre cultura e democracia, Castoriadis 
(2002) define democracia em sentido estrito do termo, afirmando que 
"em uma democracia, o povo é soberano, isto é, ele faz as leis e a lei, 
ou  a  ainda  melhor,  a  sociedade  faz  as  suas  instituições  e  a  sua 
instituição, ela é autônoma, ela se auto-institui” (Ibidem, p.227-228). 
Para  o  conceito  de  cultura,  Castoriadis  (2002)  apresenta  a  seguinte 
definição: 

Podemos chamar cultura tudo aquilo que, no domínio público de uma 

sociedade, transpõe o simples funcional ou instrumental e apresenta 

uma  dimensão  invisível,  ou  melhor,  imperceptível,  positivamente 

investida  pelos  indivíduos  de  dada  sociedade.  Em outras  palavras, 

aquilo que, nesta sociedade, está ligado ao imaginário  stricto sensu, 

ao imaginário poético, tal como ele se encarna em obras e condutas 

que vão além do funcional. Não é necessário dizer que a distinção do 

funcional e do poético não é material (não está nas "coisas") (Ibidem, 

p.227). 

Estabelecidas as definições de democracia e cultura, recorreu-
se  à  idéia  condutora  do  pensamento  de  Castoriadis  expressa  em  A 
instituição  imaginária  da  sociedade, referenciada  no  conceito  de 
autonomia, expondo a inquietação do autor em relação à formação do 
homem. A autonomia não se realiza  completamente,  pois  persiste  a 
heteronomia, a auto-alienação.

 ...  a  auto-alienação  ou heteronomia  da  sociedade  não é  "simples 

representação"  ou incapacidade  da sociedade  de se  representar  de 

outra maneira que não como instituída a partir  de um alhures (...) 

Assim como o ultrapassá-la - que nós visamos porque o desejamos e 

sabemos que outros homens o desejam, não porque tais são as leis da 

história,  os  interesses  do  proletariado  ou  o  destino  do  ser  -,  a 

instauração de uma história onde a sociedade não somente se sabe, 

mas  se  faz  como  auto-instituinte  explicitamente,  implica  uma 

destruição  radical  da  instituição  conhecida  da  sociedade  até  seus 

recônditos mais insuspeitados, que só pode ser como posição/criação 

não  somente  de  novas  instituições,  mas  de  um  novo  modo  de 

instituir-se e de uma nova relação da sociedade dos homens com a 

instituição. (CASTORIADIS, 2000, p. 417-8).
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A  autonomia  é  buscada  no  plano  individual,  porquanto  o 
indivíduo é irredutível ao social; no plano coletivo, o social é irredutível 
aos indivíduos e à intersubjetividade, embora seja também isto e se 
realize por meio daqueles, e nesses dois planos precisa ser realizada 
pelo homem. 

Embora não constitua temática de suas obras, a reflexão de 
Castoriadis sobre a educação é recorrente, faz-se presente sempre que 
interroga a instituição da sociedade e do indivíduo social. Essas duas 
dimensões  da  criação  sócio-histórica  revelam-se  indissociáveis, 
definindo o interesse e a necessidade de permanente esclarecimento da 
política “como atividade explícita  e  lúcida concernente  à  instauração 
das instituições desejáveis,  e a democracia como o regime de auto-
instituição  explícita,  lúcida,  na  medida  do  possível,  das  instituições 
sociais  que  dependem  de  uma  atividade  coletiva  explícita” 
(CASTORIADIS, 2002, p.260).

O sentido maior da educação é o de criar, dentro da instituição 
escolar,  práticas  que  facilitem  ao  máximo  o  acesso  à  autonomia 
individual  e  à  participação  efetiva  na  sociedade.  É  a  democracia, 
transformada em espaço comum, o participável, e do espaço privado, o 
partilhável.  A  paidéia  se  refere,  então,  por  força  do  horizonte 
democrático,  a  uma  atividade  pública,  racional  e  deliberada,  feita 
exigência  da  nova  ordem  política.  Esta  é  o  próprio  movimento  de 
criação do espaço público, fomentando a formação dos indivíduos e o 
conjunto  das  organizações  da  sociedade.  Castoriadis  (2000,  p.  159) 
define instituição como “uma rede simbólica, socialmente sancionada, 
onde  se  combinam,  em  proporções  e  em  relações  variáveis,  um 
componente funcional e um componente imaginário”. 

As  instituições  são  umas  redes  de  sistemas  simbólicos 
sancionados no que diz respeito à participação política. Sua autogestão 
constitui  um  processo  a  partir  do  qual  a  coletividade  se  auto-
administra, busca um equilíbrio provisório, não sendo possível pensar 
no equilíbrio perene, pois é inconclusa.  
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Apreender  a  essência  da  educação  e  da  escola  é  refletir, 
interrogar  e  compreender  as  dimensões  da  cultura  na  realidade 
educacional, desconfiar do mundo das aparências, pensar a  pólis  por 
meio da igualdade, da relação com o outro que é, necessariamente, 
conflituosa,  mas autônoma e,  por  isso,  capaz de definir  as  próprias 
normas. O conflito é constitutivo da pólis, é ação conjunta dos homens 
na  sociedade,  conferindo  conteúdo  ao  modo de  existência  da  razão 
criadora  que  desvela  o  sonho  de  liberdade  que  se  assenta  na 
possibilidade histórica de transformar a realidade. Para Péricles, em sua 
“Oração Fúnebre”, segundo Castoriadis,

o objetivo da instituição da pólis é, a seus olhos, a criação de um ser 

humano, o cidadão ateniense, que existe e vive na e pela unidade 

destes três elementos: o  amor e a prática  da beleza,  o  amor e a 

“prática”  da sabedoria,  o cuidado e a responsabilidade para com o 

bem público, a coletividade e a pólis (“eles tombaram valorosamente 

em combate, pretendendo, com todo o direito, não serem despojados 

de uma tal pólis, e é fácil compreender que cada qual, dentre os vivos, 

esteja pronto a sofrer por ela” – II, 41) ( 1987b, p.313).

Se um dos objetivos da pólis é a responsabilidade para com o 
bem público,  a  proposta  de  educação  e  de  escola  democrática  é  a 
criação de possibilidades, limites e avanços para que se produza uma 
cultura  democrática  e  participativa.  O  desenvolvimento  da  cultura  é 
situado na idéia de que houve uma modificação nas atitudes em relação 
à política, e que o descrédito nas instituições gera dúvidas e incertezas 
sobre o futuro da democracia e se efetiva não no sentido de favorecer 
retrocessos  institucionais  ou  rupturas  profundas,  mas  na 
institucionalização de atitudes de indiferença, apatia e distanciamento 
da arena política, e na crença de que não há nada que se possa fazer 
para mudar o atual estado de coisas. 

Nessa  perspectiva,  o  educador  compreende  o  objetivo  da 
instituição  da  pólis,  tem  consciência  e  conhecimento  para  fazer 
educação autônoma, transformando valores, atitudes e posturas. Essa 
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concepção é a apreensão da cultura em que o educador apreende a si 
mesmo e os integrantes do trabalho escolar como sujeitos de direitos e 
de  deveres,  e  vê  a  escola  como espaço de exercício  permanente  e 
coletivo da cidadania, reafirmando: 

A  centralidade  da  educação  em  uma  sociedade  democrática  é 

indiscutível. Uma sociedade democrática é uma imensa instituição de 

educação e de auto-educação permanente de seus cidadãos, e que ela 

não poderia viver sem isso. Porque uma sociedade democrática, tal 

como  a  sociedade  reflexiva,  deve  apelar  constantemente  para  a 

atividade  lúcida  e  a  opinião  esclarecida  de  todos  os  cidadãos 

(CASTORIADIS, 2002, p.84). 

Como processo político aberto, a democracia se desenvolve na 
busca de caminhos relacionados à constituição de um espaço público 
genuíno, construído na participação política, na discussão da natureza 
mesma  do  poder,  em  que  a  esfera  pública  se  constitui.  O  espaço 
público,  realidade  histórica,  não  é  o  espaço  público  da  opinião, 
transforma-se em “espaço do saber que se estabelece como condição 
de coisa pública, isto é, de direito à sua produção por parte de todos” 
(CHAUÍ, 2000, p.2). 

O espaço público do saber não reduz a democracia política e 
social a uma escolha periódica entre rivais políticos detentores do poder 
decisório. Quando se pensa em democracia, pensa-se a viabilidade de 
se  erguer  um  padrão  de  convivência  social,  “uma  sociedade 
verdadeiramente política, na qual a discussão e o debate são técnica 
fundamental e cheia de riscos” (FINLEY, 1988, 155). 

O  problema  fundamental  que  se  coloca  nesse  estudo  é 
entender  o  sentido  da  democracia  e  da  autonomia,  compreender  a 
educação,  a  sociedade  e  a  escola  como  processos  reinventados, 
inseparáveis  da  crítica  ao  modelo  em  que  se  vive.  A  criação  de 
indivíduos  e  da  sociedade  autônoma  pressupõe  novas  formas  de 
participação e de relações de poder, envolvendo uma ação crítica, pois 
não basta propor um outro tipo de sociedade.
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Na sociedade instituinte não existe  uma teoria  completa  do 
fazer.  A  teoria  é  um  fazer  que  realiza  o  projeto  de  elucidação  do 
mundo.  Elucidação  mediada  pelas  relações  de  poder,  por  leitura  e 
interpretação  da  história  humana,  buscando  o  afastamento  da 
alienação, dominação, da exploração nos planos individual e coletivo.

A  sociedade  instituinte  é  o  novo,  que  se  manifesta  com 
dificuldade,  mas  que  ainda  assim  é  capaz  de  colocar-se  no  espaço 
institucional.  A  sociedade  instituinte  guarda,  pois,  relação  com  a 
natureza da instituição, ao mesmo tempo em que desafia o status quo. 
O  desafio,  porém,  é  menos  confronto  e  mais  fruto  do  desejo  da 
inovação, sentida ou pressentida, do que é entendido como necessário. 
Em geral, o que se identifica como instituição restringe-se ao instituído. 
Contudo, o instituinte é igualmente parte da instituição. Mais ainda, o 
instituinte manifesta-se e, quando consegue demonstrar a pertinência e 
importância, é incorporado, passando a integrar a porção instituída da 
instituição.

Enquanto  instituinte  e  enquanto  instituída,  a  sociedade  é 

intrinsecamente  história  –  ou  seja,  auto-alteração.  A  sociedade 

instituída não se opõe à sociedade instituinte como um produto morto 

a uma atividade que o originou; ela representa a fixidez/estabilidade 

relativa e transitória das formas figuras instituídas em e pelas quais 

somente o imaginário  radical  pode ser e se fazer ser como social-

histórico (CASTORIADIS, 2000, p.416). 

O fazer da democracia e das relações de poder compreendem o 
horizonte  da  ação  política  na  própria  história  porque  ela  mesma  é 
histórica. Além disso, “a democracia como regime é, pois, ao mesmo 
tempo, o regime que tenta realizar, na medida do possível, a autonomia 
individual  e  coletiva,  o  bem comum,  tal  como ele  é  concebido  pela 
coletividade concernida” (CASTORIADIS, 2002, p.277).

A  democracia  inscreve-se  na  história  ao  ser  compreendida 
“como  criação,  formação,  desenvolvimento  das  virtudes  morais,  do 
sentido  de  responsabilidade  cívica,  identificação  madura  com  a 
comunidade,  suas  tradições  e  valores”  (FINLEY,  1988,  p.42).  No 
sentido dos gregos antigos, 
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apenas a educação (paidéia) dos cidadãos enquanto tal pode dotar o 

‘espaço público’  de um autêntico  e verdadeiro conteúdo.  Mas essa 

paidéia não  é,  basicamente  questão  de  livros  ou  verbas  para  as 

escolas. Ela consiste, antes de mais nada e acima de tudo, na tomada 

de consciência, pelas pessoas, do fato de que a pólis é também cada 

uma delas, e de que o destino da pólis depende também do que elas 

pensam,  fazem  e  decidem;  em  outras  palavras:  a  educação  é 

participação na vida política (CASTORIADIS, 1987b, p.302).  

Ao se constituir uma sociedade política, abre-se espaço para a 
práxis que  democratiza  as  relações  de  poder  e  decisão.  Castoriadis 
chama de práxis o 

fazer no qual o outro ou os outros são visados como seres autônomos 

e considerados como agentes essenciais do desenvolvimento de sua 

própria autonomia. [...] na práxis a autonomia dos outros não é um 

fim, ela é, sem jogo de palavras, um começo, tudo o que quisermos, 

menos um fim; ela não é finita, não se deixa definir por um estado ou 

característica quaisquer. (CASTORIADIS, 2000, p. 94-95). 

A história política da democracia se estrutura como realidade 
social  inseparável  de uma “totalidade dinâmica,  ou seja,  como uma 
unidade de complexidade e processualidade” (LUKÁCS, 1974, p.36).  É 
forma  de  existência,  criação  social  e  intencional,  prática  histórica 
mediada pela construção exigente, complexa, profunda e ampla de uma 
formação  política  que  leve  à  constituição  de  um  projeto  político 
radicalmente fundamentado na democratização como possibilidade real 
de acesso ao poder. Ao mesmo tempo, “a democracia é o regime da 
autolimitação; portanto, é também o regime do risco histórico – outro 
modo de dizer  que é  o  regime da liberdade,  e  um regime trágico” 
(CASTORIADIS, 1987b, p.304). Em última análise, 

a democracia é, por um lado, o regime político em  que o lugar do 

poder está sempre vazio, e portanto pode ser desejado, pois aquele 

que dirige  e governa o ocupa temporariamente e ao final  de uma 

disputa,  não  sendo  jamais  seu  dono.  Não  escamoteia  o  conflito, 
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reconhecendo-o  como  constitutivo  da  democracia,  inerente  ao 

processo mesmo de sua construção, e o nomeia claramente. Nesse 

regime  a  dominação  está  sempre  em  perigo.  Por  outro  lado,  a 

democracia  é  sobretudo  forma  de  existência  social  fundada  na 

conquista da liberdade, na construção da igualdade, da cidadania de 

todos, na criação de direitos  (COÊLHO, 1999, p.100). 

O  êxito  na  defesa  da  democracia  como  prática  social  se 
consolida  pela  participação  e  pela  luta  constante,  para  que  não 
prevaleça uma prática reforçada de dominação, desde a sua estrutura e 
funcionamento com todos os elementos e realidades que a formam. 
Pensar  a  democracia  significa  compreendê-la  como  ato  político  que 
viabiliza  formas  de  associar  o  poder  a  uma  proposta  pedagógica 
causada  “no  diálogo  transformador,  na  qualificação  pedagógica  do 
espaço  escolar  e  na  participação  político-social-cultural-profissional” 
(BRANDÃO, 2002, p.128).  

Com  ênfase  nas  categorias  de  autonomia,  democracia, 
imaginário social,  educação, escola, alienação, instituído, instituinte e 
participação, tendo como principal referência teórica o pensamento de 
Cornelius  Castoriadis,  este estudo se fundamenta na idéia  de que a 
autonomia existe quando há liberdade e igualdade política e “esta é 
impossível  quando  as  enormes  desigualdades  de  poder  econômico, 
traduzido em poder político, existem e se acentuam” (CASTORIADIS, 
2002, p.54). Castoriadis, Lefort, Finley e Chauí são os pensadores que 
ajudam  a  compreender  e  identificar  o  projeto  revolucionário  de 
educação que garante à escola ser compreendida como instituição por 
natureza cultural e educativa. O projeto revolucionário é o projeto que 
defende a autonomia do sujeito. A sociedade que virá depois dessa luta 
por  autonomia  será  tão  diferente  desta  que  parece  uma  sociedade 
impensada. Essa luta coloca uma tensão entre a sociedade instituída e a 
sociedade instituinte que está por vir. O que cria (instituinte) e o que é 
criado (instituído) opõem-se, mas buscam uma união, ainda que tensa. 
O instituído participa sempre do instituinte até o último vir a substituir o 
primeiro,  criando uma nova forma,  outra  vez,  agora,  instituída,  que 
estará ameaçada por outra forma instituinte. 
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O primeiro capítulo, O sentido da  democracia,  apresenta  o 
referencial  teórico  baseado  no  pensamento  de  Castoriadis,  cuja 
inquietação  central  é  servir  de  subsídio  para  a  compreensão  dos 
conceitos  de  democracia  e  autonomia  e  de  como  o  sentido  da 
democracia  é  produzido  no  imaginário  pelo  pensamento  político.  O 
pensamento  político  torna  o  homem  radical  na  sua  criatividade  e 
lucidez, interessado na superação da falta de estranhamento diante da 
barbárie. Além disso, busca entender como Castoriadis parte do tempo 
presente e do passado (pensamento dialético),  para fundamentar  as 
suas  idéias  críticas,  esboçadas  nos  discursos  das  sociedades 
contemporâneas de modo que é importante compreender as dimensões 
filosóficas da democracia para perscrutar o seu sentido.

O segundo capítulo Sociedade democrática, educação e escola, 
procura entender e articular educação com a sociedade democrática, 
que preconiza e constitui  a reflexão,  orienta as ações humanas para 
um fim propriamente humano, da cultura, na medida em que rompe 
seu  sentido,  sua  razão  de  ser,  não  podendo  ser  reduzida  à  escola. 
Pensar a educação nesse contexto é interrogar a escola, o sentido e 
natureza da educação.

Educação e transformação social, o terceiro capítulo, analisa o 
conceito  de  cidadania  que  produz  participação  política,  expande  a 
criação cultural e a educação. É esse sentido o eixo em torno do qual se 
levanta  o  potencial  político  de  uma  nova  sociedade  capaz  de 
estabelecer uma nova  práxis. Um potencial político que transcenda a 
mera  luta  pelo  poder  e  se  identifique  como  prática  humano-social, 
tendo  presente  que  esse  conteúdo  não  é  nem  do  sujeito,  nem 
simplesmente do outro e que as categorias de democracia e autonomia 
são fundantes para inserir raízes sócio-culturais na constituição de uma 
educação que produza uma escola como prática democrática. Por isso, 
a democracia não se afirma pela valorização da competitividade,  do 
egoísmo e do individualismo, mas pelo aprimoramento de espaços de 
participação que alterem os processos em que se fazem as escolhas 
sociais relevantes. 

Nas  Considerações  finais mostro  como  está  presente  no 
imaginário do homem o desafio de inventar uma sociedade que não 
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encubra  suas  fraturas  existentes  entre  as  potências  individuais  e  a 
constituição  de  uma  potência  coletiva,  representada  pela  perda  das 
certezas que se diluem facilmente no relativismo das microverdades ou 
nas certezas subjetivas. Não existe um espaço neutro de onde se possa 
contemplar  a  instauração  política.  Os  espaços  de  participação  são 
produzidos culturalmente e se apresentam com aprimorada elaboração 
dos  elementos  que  compõem  as  referências  que  circundam  nossas 
práticas  democráticas.  É  um  projeto  revolucionário  em  que  “a 
democracia  revela,  assim,  a  sociedade  histórica,  por  excelência,  a 
sociedade que por sua forma acolhe e preserva a indeterminação em 
contraste notável com o totalitarismo que, edificando-se sob o signo da 
criação  do  novo  homem,  na  realidade  agencia-se  contra  essa 
indeterminação” (LEFORT, 1991, p. 31). 
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1. O sentido da democracia

O homem não é um animal racional, como diz o velho lugar 

comum. Ele também não é um animal doente. O homem é 

um animal louco (que começa sendo louco) e que, também 

por isso, torna-se ou pode tornar-se racional. 

Castoriadis

Esse capítulo discute os conceitos de democracia, autonomia, 
sociedade autônoma e como o sentido da democracia é produzido pelo 
pensamento  político  que  realiza  a  práxis revolucionária1,  tornando  o 
homem radical na sua criatividade e interessado na superação da falta 
de estranhamento diante da barbárie. Além disso, busca entender como 
Castoriadis,  estudioso  da  democracia  grega  antiga,  parte  do  tempo 
presente e do passado para fundamentar sua crítica dos discursos das 
sociedades  contemporâneas,  as  dimensões  filosóficas  da  democracia 
para indagar o seu sentido, reconhecendo sua realidade e historicidade. 
Essa compreensão histórica, essa leitura implica 

1  “A praxis revolucionária [...] não tem que produzir o esquema total e detalhado da 
sociedade que visa instaurar; tampouco tem que ‘demonstrar’ e garantir em termos 
absolutos que esta sociedade poderá resolver todos os problemas que eventualmente 
poderão aparecer. Basta mostrar que, no que ela propõe, não existe incoerência e 
que, até onde podemos ver, sua realização aumentaria enormemente a capacidade da 
sociedade de enfrentar seus próprios problemas” (CASTORIADIS, 2000, p.111).
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a reelaboração da herança grega, ora sob forma mítica ou ideológica, 

ora sob a forma do trabalho crítico e científico, é um dos dados da 

nossa história intelectual, que se exprime na criação, incessantemente 

renovada, de novos modos de discurso, de novos conceitos, de novos 

campos epistemológicos (VIDAL-NAQUET, 2002, p.254-255). 

O sentido da democracia em um mundo que ergue totalidades 
complexas transforma a natureza e cria saberes, tem como parâmetro e 
nexo constitutivo a autonomia do sujeito.  Para Castoriadis, 

o sujeito em questão não é um momento abstrato da subjetividade 

filosófica, ele é o sujeito efetivo totalmente penetrado pelo mundo e 

pelos outros. [...] a verdade própria do sujeito é simples participação 

a  uma  verdade  que  o  ultrapassa,  que  enraíza,  finalmente,  na 

sociedade  e  na  história,  mesmo  quando  o  sujeito  realiza  sua 

autonomia (2000, p. 128-129).

1.1. A busca do sentido 

O sentido da democracia privilegia a qualidade, a excelência e 
a ruptura com o já-visto e o já-dito. A democracia é pensada como 
realidade na perspectiva da razão, da crítica e se faz como cultivo do 
pensamento,  não podendo ser reduzida a  um conjunto de garantias 
contra o poder autoritário. A palavra democracia, segundo Castoriadis, 
(2002, p. 227-228)

presta-se,  evidentemente,  a  um  número  infinitamente  maior  de 

discussões  por  sua  própria  natureza  porque  vem sendo,  há  muito 

tempo, o centro de debates e de lutas políticas.  Em nosso tempo, 

todos, inclusive os tiranos mais sangrentos, com exceção dos nazistas 

e fascistas, reivindicam a democracia. Podemos sair dessa cacofonia 

recorrendo à etimologia: democracia, o kratos do demos, o poder do 

povo [...]. Em uma democracia, o povo é soberano, isto é, ele faz as 

leis e a lei, ou ainda melhor, a sociedade faz as suas instituições e a 

sua instituição é autônoma, se auto-institui. 
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A  cultura  democrática  recria  a  categoria  de  Estado2 na 
perspectiva de se construir processos democratizadores, ações cidadãs 
reais de resistência ao caos, à apatia e à deseducação. O caminho da 
participação é a agorá3, a isegoría4 .

O poder criador da imaginação nega a repetição, reafirma a 
cultura  como  direito  cultivado  para  não  continuar  a  ascensão  da 
insignificância,  subtítulo  do  quarto  volume  de  As  Encruzilhadas  do 
Labirinto de Castoriadis, que é a negação da capacidade de questionar, 
de duvidar, de discordar. Desmonta as relações de convivência entre 
cultura e democracia, recusa a instauração do saber e da invenção de 
um novo indivíduo/cidadão.

Ao buscar o significado da democracia, descobre-se que sua 
força institui-se na força política da pólis que articula e sustenta a vida 
boa,  5 a  vida excelente e a liberdade do povo.  A democracia,  neste 
sentido,  é  ruptura  com tradições  estabelecidas,  instituição  de  novas 
determinações, normas e leis, possibilita a emergência da auto-instituição consciente 

da sociedade, identifica a democracia com o autogoverno e com a liberdade, funda a relação 
entre estado e sociedade.

A democracia revela-se, assim, a sociedade histórica, por excelência, 

a sociedade que por sua forma acolhe e preserva a indeterminaçao em 

constraste notável com o totalitarismo que, edificando-se sob o signo 

da  criação  do  novo  homem,  na  realidade  agencia-se  contra  essa 

indeterminação (LEFORT, 1991, p.31).

 

2 Castoriadis (1992, p.133), faz uma distinção entre poder explicito e Estado. Do poder 
explícito se diz que é uma instituição primeira, e do Estado, que é, tipicamente, uma 
instituição segunda. Em sua opinião, o termo Estado deve ser reservado aos casos em 
que este  é  instituído  como aparelho de Estado,  ou seja,  é  constituído  como uma 
“burocracia” separada seja ela civil, clerical ou militar, mesmo que rudimentar.
 
3 “A agorá, o mercado-lugar de reunião, é o domínio no qual os indivíduos encontram-
se  livremente,  discutem,  contratam  entre  si,  publicam  e  compram  livros,  etc”. 
(CASTORIADIS, 2002, p.265)

4 “Isegoría, o direito universal de falar na Assembléia, era algumas vezes empregado 
pelos escritores gregos como sinônimo de democracia. E a decisão era pelo voto da 
maioria simples daqueles que estivessem presentes”. (FINLEY, 1988, p.31)

5  Sobre a vida boa, a vida melhor cf. ARISTÓTELES. Pol. 1280 b – 1281 a.
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O discurso  da  democracia  é  o  da  invenção  democrática, 
emerge como cultura viva que não pode fechar-se na estagnação. É 
pulsante,  conflita  com a realidade social,  explicita-se politicamente e 
constitui-se  na  tensão  dinâmica  do  discurso  ora  hegemônico,  ora 
fragmentado.  É  o  discurso  que  considera  o  poder  como  obra 
revolucionária,  o traduz como regime político,  busca uma concepção 
que  sustente  substantivamente  os  fins  da  instituição  política  que 
corresponde ao tipo de homem a ser formado. A democracia tem sua 
própria origem na crise das significações imaginárias que se referem às 
finalidades  da  vida  coletiva,  como  se  pode  observar  na  análise  de 
Castoriadis:

Em sua verdadeira significação, a democracia consiste no fato de que 

a sociedade não pára numa concepção do que é justo, igual ou livre, 

dada  uma  vez  por  todas,  mas  se  institui  de  tal  maneira  que  as 

questões da liberdade, da justiça, da eqüidade e da igualdade possam 

sempre  ser  recolocadas  no  quadro  do  funcionamento  “normal”  da 

sociedade. (CASTORIADIS, 2002, p.187).

Ao tratar os fundamentos da democracia, pensa-se a política, 
resultante  de  uma  criação  histórico-social  rara  e  frágil,  própria  do 
homem. Desde o seu nascimento, o sujeito humano é colocado sob a 
influência do imaginário coletivo instituinte, da sociedade instituída e da 
história. Segundo Castoriadis (Ibidem, p.274-275),

o fim da política não é a felicidade, que só pode ser uma questão 

privada,  mas  a  liberdade  ou  a  autonomia  individual  e  coletiva. 

Entretanto, não pode ser somente autonomia, porque então cairíamos 

no formalismo kantiano e sob todas as críticas justificadas de que foi 

alvo,  desde a sua origem [...].  Desejamos a liberdade,  ao mesmo 

tempo,  por ela mesma e para fazer alguma coisa com ela, para  fazer 

coisas.  Ora,  uma  grande  parte  delas  ou  não  podemos  fazê-las 

sozinhos,  ou  elas  dependem  fortemente  da  instituição  global  da 

sociedade  e,  geralmente,  das  duas  coisas  simultaneamente.  Isso 

implica necessariamente uma concepção, ainda que mínima, de bem 

comum. 
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Sobre  a  liberdade  René  Char  (Apud  ARENT,  2002,  p.30), 
ensina: “a cada refeição que fazemos juntos, a liberdade é convidada 
a sentar-se. A cadeira  permanece vazia,  mas o lugar está posto”. 
Assim,  é  preciso  reconhecer  que  o  discurso  da  liberdade  é  o  da 
democracia  mesmo  que  os  homens  pareçam  se  desencantar,  a 
esperança sucumbir  e a apreensão da história e da vida social  se 
desmanchar no ar. Inseparável da liberdade, a democracia significa a 
qualificação  do  real,  segundo  a  plenitude  da  representação  do 
homem, portador  da história  em busca de autonomia individual  e 
coletiva ao mesmo tempo. O conceito grego de liberdade para Finley 
(1988, p.106) 

se  estendia  além  da  própria  comunidade:  a  liberdade  para  os 

integrantes  de  uma  determinada  comunidade  não  implica  nem  a 

liberdade legal (civil) para todos os outros que nela residam, nem na 

liberdade política  para integrantes de outras comunidades  sobre as 

quais ela exerça poder. 

A luta  para consolidar  a  sociedade democrática  se refere  à 
conquista da autonomia, à liberdade efetiva. Efetividade que é social e
significa  pensar  a  instituição  da  sociedade,  articuladora  da  esfera 
privada  e  da  esfera  pública,  o  que  somente  é  possivel  no  regime 
democrático.  A  democracia  é  um  regime  em  que  a  esfera  pública 
pertence  a  todos  e  é  efetivamente  aberta  a  todos,  consolida-se  na 
participação e na constituição do espaço público não como espaço da 
opinião,  mas  como  espaço  que  estreita  vínculos  com  o  mundo 
contemporâneo, associando democracia política com democracia social. 
O principal ingrediente para isso é a divergência de idéias e de projetos 
que não gozam de isonomia, por isso a cultura do  discurso único é 
danosa,  rejeita  e  discrimina  aqueles  que  divergem,  não  admite  a 
diferença nem o diferente. 

Os antagonismos e as disparidades  exigem o debate que faz 
nascer a política, liberta o homem dos desígnios divinos, permitindo-lhe 
fazer o seu destino na praça pública. A instauração da ordem humana 
dá  origem  ao  cidadão  posto  que  a  democracia  é  constituída  de 
liberdade e igualdade política. Para Chauí (2000, p.201), 
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na  democracia,  o  valor  dos  valores  é  a  liberdade  e  é  ela  quem 

determinará a natureza da igualdade ou da realização da justiça. O 

que caracteriza a igualdade democrática e a diferença das demais em 

outras  sociedades  (como  as  aristocráticas  e  monárquicas),  é  a 

afirmação de que todos os membros do  demos são absolutamente 

iguais porque todos são livres. É esta igualdade absoluta (que não é 

econômica, mas social e política), que permite a democracia, isto é, o 

poder do demos.

A cultura democrática é indispensável à criação da sociedade 
autônoma, ao alargamento da participação popular,  à autonomia da 
coletividade  que  se  auto-institui  por  meio  dos  indivíduos,  numa 
sociedade concreta e real, quando se produzem as condições efetivas 
de participação. A liberdade associa-se à lei, como possibilidade real de 
autonomia,  significando  que  a  participação  só  se  realiza  quando  a 
liberdade é igualmente possível para todos, não só na letra da lei, mas 
na efetividade social. Deriva daí, em boa medida que: 

Liberdade sob lei – autonomia – significa participação na posição da 

lei. É uma tautologia dizer que esta participação só realiza a liberdade 

se for igualmente possível para todos. Decorre daí, imediatamente, o 

absurdo  da  oposição  entre  igualdade  e  liberdade,  com a qual  nos 

enchem  os  ouvidos  há  decênios.  A  menos  que  a  tomemos  sob 

acepções  inteiramente  especiosas,  as  duas  noções  implicam-se 

reciprocamente. A igual possibilidade efetiva de participação exige a 

concessão  efetiva  a  todos  das  condições  de  todo  o  tipo  dessa 

participação  (CASTORIADIS, 2002, p.263).

Em uma sociedade regida pela participação dos cidadãos, não 
haveria  a  necessidade  da  presença  do  Estado  como  mediador  de 
classes, pelo fato de que o gerenciamento dessa sociedade seria feito 
coletivamente, com a participação direta dos cidadãos nas tomadas de 
decisões, não havendo necessidade de representantes. Assim, todos os 
cidadãos podiam e deviam ir à assembléia discutir, votar e definir o 
presente e o futuro pessoal e coletivo. A corrente democrática diferente 
da corrente aristocrática grega
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define  todos os cidadãos,  como tais,  sem consideração  de fortuna 

nem  de  virtude,  como  “iguais”  que  têm  os  mesmos  direitos  de 

participar  de  todos  os  aspectos  da  vida  pública.  Tal  é  o  ideal  da 

isonomia,  que  encara  a  igualdade  sob  a  forma  da  relação  mais 

simples: 1/1 (VERNANT, 2000, p.76).

  A relação simples concretiza o processo de democratização 
exercido pela sociedade por meio da participação direta e cria novos 
direitos,  ação  necessária,  baseada  no  anúncio  de  alternativas 
socialmente  válidas  e  politicamente  sólidas.  A  criação  passa  pela 
capacidade  de  se  articular,  desvela  interesses,  estimula  o  debate, 
construindo formas alternativas de disputa. As alternativas constituem 
e resultam de um processo de acumulação histórica que componha e 
revisite a perspectiva espaço-temporal dimensionada por um projeto de 
sociedade  e  de  nação.  Para  Hanna  Arendt,  “não  é  feliz  quem  não 
desfruta a sua parcela de felicidade pública, não é livre quem não vive 
a experiência da liberdade pública, não é feliz nem é livre quem não 
participa, quem não tem nenhuma parcela de poder público” (ARENDT 
apud MARTINS, 1994, p.2). 

A  liberdade  pública  é  forma  de  existência  e  criação  social 
intencional,  decorrente  de  uma  prática  histórica  mediada  pela 
articulação exigente, complexa, profunda e ampla de uma formação e 
de um projeto político fundamentado na qualidade social da vida como 
possibilidade real de partilha e de acesso ao poder. 

O problema da liberdade não é propriamente metafísico, mas 
efetivo, social, concreto. A liberdade é o espaço de movimento e de 
atividade  o  mais  amplo  possível,  assegurado  ao  indivíduo  pela 
instituição  da  sociedade.  Nesse  sentido,  a  liberdade  só  pode  existir 
como dimensão e modo da instituição da sociedade, isto é, falar de 
liberdade fora do espaço coletivo é cair numa retórica vazia, pois ela é 
um cuidado de si  e um fazer com os outros pela participação, pelo 
engajamento  numa  atividade  comum  que  exige  a  coexistência 
organizada  e  empreendimentos  coletivos  nos  quais  as  decisões  são 
tomadas em comum e executadas por todos aqueles que participaram 
de sua formação.
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A liberdade numa sociedade autônoma remete a decisões que 
dependem  da  participação  igualitária,  sem  o  que,  decretar-se-ia  a 
desaparição  do  espaço  de  debate  e  de  manifestação  dos  conflitos, 
necessários  numa  democracia  real.  Sem  debate,  sem  definição 
conjunta do que fazer,  como fazer  e  com quais  meios,  a  noção de 
ocupação  do  espaço  público  fica  sem  possibilidade  de  acontecer, 
inviabilizando a organização da sociedade. 

A política cobre a totalidade da história humana e se apresenta 
por meio das rupturas. Agir conscientemente em nome da coletividade 
é uma tarefa que implica a política instauradora da democracia, regime 
de  auto-instituição  social  que  depende  de  uma  atividade  coletiva  e 
explícita,  tendo em vista a instituição da sociedade autônoma, livre, 
democrática e justa.

A história da democracia social, nesse aspecto, se evoca como 
paideía6,  a  ação política que se coloca ao lado da humanidade para 
questionar o passado, o presente e o futuro, expressa um conjunto de 
valores revisitados na busca de uma identidade que faça interagir os 
processos de vivência social, política e cultural, gerando impactos na 
travessia  humana  relacionada  ao  retorno  à  essência.  O  social  para 
Castoriadis (2000, p.135) é: 

uma estrutura definida e ao mesmo tempo mutante, uma articulação 

objetivável de categorias de indivíduos e o que para além de todas as 

articulações  mantém sua  unidade  [...]  [o  social  é]  o  que  só  pode 

apresentar-se na e pela instituição, mas é sempre infinitamente mais 

do que a instituição, posto que é, paradoxalmente, ao mesmo tempo, 

o que preenche a instituição, o que se deixa formar por ela, o que 

sobredetermina constantemente seu funcionamento e aquilo que, em 

última  análise  a  fundamenta,  a  cria,  a  mantém  em  existência,  a 

6 “Por paideía, eles (os gregos antigos) queriam dizer criação, ’formação’(Bildung em 
alemão),  o  desenvolvimento  das  virtudes  morais,  do  sentido  de  responsabilidade 
cívica, de identificação madura com a comunidade, suas tradições e valores. Em uma 
sociedade pequena, homogênea, relativamente fechada, em que todos se conheciam, 
era perfeitamente  válido  chamar as instituições  fundamentais  de comunidade  – a 
família, ‘ o clube’ em que se reuniam para comer, o ginásio, a Assembléia – agentes 
naturais da educação”. (FINLEY, 1988, p.42)
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altera, a destrói. Há o social instituído, mas este pressupõe sempre o 

social instituinte.

Vale destacar que a paidéia se constitui num processo social, 
político,  cultural,  concreto.  Determina-se  pedagogicamente  e,  por 
excelência,  é  o  encontro  de  alguém  que  já  sabe  os  caminhos  com 
alguém que está dando os primeiros passos na invenção da democracia. 
Esta  decorre  de  ações  em  termos  da  transparência  das  práticas 
públicas, combatendo o clientelismo, o paternalismo, a corrupção. As 
outras atribuições do bem viver estão relacionadas à luta pela conquista 
de novos direitos: negros, mulheres, deficientes, o reconhecimento da 
diversidade e da subjetividade,  a politização e socialização de novos 
valores a partir do cotidiano familiar e comunitário, as participações nas 
políticas públicas. A democracia é processo que dessacraliza as relações 
de poder e a compreensão do horizonte da ação política intervindo na 
própria história porque ela mesma é histórica. 

A existência da democracia é inseparável da reconstrução do 
espaço político, a fim de que renasçam as convicções democráticas e se 
explicitem as diferenças entre Estado e sociedade, que o poder não 
existe apenas como extensão de Estado, mas está presente em todas 
as esferas. A cultura democrática supõe a ação racional, transformada 
em  apelo  à  argumentação  científica,  tendo  em  vista  o  julgamento 
crítico  e  a  aceitação  de  regras  universais  para  a  compreensão  da 
realidade  histórica  como  apelo  simultâneo  ao  conhecimento  e  à 
liberdade  contra  todos  os  poderes  e  a  proteção  da  liberdade  dos 
humanos.

A democracia é o esforço da humanidade para compreender as 
mutações  amplas  que  implicam  desequilíbrios,  dinamismo  e 
movimento. Os desequilíbrios constituem a perda ignorada da noção de 
espaço  e  tempo  nas  representações  culturais  da  humanidade.  O 
dinamismo  e  o  movimento  são  elos  da  busca  epistemológica  por 
sentido, articulado em referência ao mundo e à vida humana, geradora 
da política. A “política é a atividade lúcida e refletida que se interroga 
sobre  as  instituições  e,  caso  necessário,  visa  a  transformá-las” 
(CASTORIADIS, 2002, p.140).
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Pensar  a  democracia  é  pensar  a  razão  de  ser  do  homem, 
aprendendo a conviver, a ser, a fazer, a poder, a ter. É questionar as 
ações  humanas individuais  e  coletivas,  exprimir  o  novo,  instaurar  a 
diferença, dizer o não-dito, provocar para ver mais longe, é acuidade 
de ver o não-visto.

A busca do sentido da democracia é inseparável do sentido da 
verdadeira  autonomia  do  sujeito,  fundamentada  na  liberdade  e  na 
garantia  da  igualdade para  todos.  É  a  ultrapassagem da concepção 
liberal da autonomia, promovendo a autonomia da sociedade, já que 
não existem indivíduos autônomos numa sociedade não autônoma e, 
por  outro  lado,  não  pode  existir  sociedade  autônoma  formada  de 
indivíduos heterônomos, alienados. 

O homem, construído como possibilidade coletiva,  analisa a 
humanização como materialização do social  no indivíduo,  explicita  a 
própria existência histórico-social, determina as condições da liberdade 
para empreender as ações que podem conduzi-lo à autonomia no plano 
individual  e no  plano político. 

A autonomia não é eliminação pura e simples do discurso do outro, e 

sim  elaboração  desse  discurso,  onde  o  outro  não  é  material 

indiferente, porém conta para o conteúdo do que ele diz, que uma 

ação intersubjetiva é possível e não esta fadada a permanecer inútil 

ou a violar, por sua própria existência , o que estabelece como seu 

princípio. É por isso que pode existir uma política da liberdade e que 

não ficamos reduzidos a escolher entre o silêncio e a manipulação, 

nem mesmo à simples consolação de que ‘afinal, o outro fará o que 

quiser’. É por isso que sou, finalmente, responsável pelo que digo (e 

pelo que calo) (CASTORIADIS, 2000, p. 129).

O  sentido  da  democracia  é  gerado  e  organiza-se  sob  três 
princípios fundamentais: em primeiro lugar, é uma forma de governo 
em que o povo exerce, ele mesmo, o poder; em segundo lugar, é um 
regime que se define pela liberdade, diferentemente da aristocracia e 
da  oligarquia  que  se  definem  respectivamente  pelo  mérito  e  pela 
riqueza e, em terceiro lugar, é um regime baseado na igualdade, não 
apenas jurídica e formal, mas sobretudo na “igual participação de todos 
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no poder, sem o que evidentemente não há liberdade, do mesmo modo 
que não há liberdade sem igualdade”. (CASTORIADIS, 1987b, p.326). 
Sem este princípio é impossível falar de democracia, indispensável para 
a  formação  de  cidadãos  que  pensem  de  forma  livre,  racional  e 
responsável.

Fundada  no  conflito,  enfrentando  a  cultura  autoritária  e 
recriando a atmosfera possível do sonho de liberdade que se assenta na 
possibilidade histórica de transformar a realidade, a democracia é ação 
coletiva  que  se  caracteriza  como  compromisso  de  cidadania  que, 
reinventando a si própria pela discordância e pela sua própria recriação, 
possa  “reinventar  novos  caminhos  da  construção  democrática” 
(OLIVEIRA e PAOLI, 1999, p.10). 

1.2.  Autonomia, sociedade e pólis  

A autonomia só pode ser alcançada inteiramente como tarefa 
coletiva e nenhum povo do mundo antigo contribuiu tanto para sua 
riqueza e compreensão como os gregos. Os criadores da política, no 
seu  sentido  mais  amplo, circunscreveram-na  como  ciência  superior, 
determinante  de  qualquer  organização  social  e  inerente  à  vida  dos 
indivíduos. A política feita com autonomia é a expressão do despertar 
da  pólis para  superar  a  manipulação  e  a  reificação  das  pessoas 
cotidianamente. Os conflitos resultam exatamente do fato de que as 
pessoas reagem, de múltiplas formas, a essa reificação. 

O  discurso  da  autonomia  refere-se  à  articulação  entre 
democracia e liberdade na tomada de decisões, na participação efetiva 
dos indivíduos e dos grupos. O espaço público da liberdade demarca 
uma concepção de autonomia e de suas aspirações, que condiciona a 
maneira  de  pensar  ao estatuto  da razão  pública,  na perspectiva de 
autogestão  em que “o  social  histórico  é  [...]  o  lugar  onde surge  a 
questão da validade de direito das instituições e, conseqüentemente, 
dos comportamentos”. (CASTORIADIS, 2002, p.139)
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Os gregos instituíram um arquétipo  de organização política, 
em que  as  cidades  se  constituíam em Estados  independentes,  com 
autonomia política, cultural e religiosa. A pólis compunha, inicialmente, 
um tipo de instituição urbana – a cidade Estado –,  e era a relação 
homem-Estado  que  distinguia  as  póleis   no  contexto  político.  Essas 
póleis oscilaram  entre  a  aristocracia,  a  tirania  e  a  democracia.  Ao 
cidadão  grego  era  exigida  uma  série  de  atividades  públicas  e 
participação  política,  tornando-o  co-responsável  pela  vida  da 
comunidade.  Assim,  Castoriadis  introduz  o  tema  da  autonomia,  da 
constituição  de  uma  sociedade  democrática  que  privilegia  o 
aprendizado  e  o  exercício  do  diálogo,  base  da  própria  democracia 
cultural que em nada diminui o seu caráter essencialmente político. 

Para Platão, os regimes políticos de um só homem (monarquia 
ou tirania),  de alguns (aristocracia ou oligarquia) e o dos muitos (a 
democracia7) teriam sido as maneiras, não científicas, de encontrar a 
solução para a difícil arte de governar os homens. Dessa forma, infere-
se que o problema não está nas formas como os corpos políticos se 
estruturam e se apresentam, mas sim no fato de todos se acharem 
habilitados a conduzir a política.  Quanto à democracia,  em especial, 
Platão tinha dificuldade para entender que o povo pudesse ter atributos 
para  governar,  pois  a  democracia  vai  se  degenerando.  O povo  não 
podia decidir os destinos superiores da pólis por meio de assembléias, 
fossem elas eleitas  por  sufrágio ou por sorteio,  em razão de que a 
política demandava uma ciência especial, e de que o mal fundamental 
da política resida no problema da transformação política dos homens. 
Na verdade, para transformá-los era preciso transformar as instituições 
políticas.

Na obra  A República,  ao pensar o problema da convivência 
coletiva,  a  administração  e  o  controle  das  ações  humanas,  Platão 
propõe um modelo de organização política. Nela existem três grupos 
sociais: os governantes, os guardiões e os cidadãos. Nessa sociedade 

7 Para Pierre Vidal-Naquet (2002, p.181), “um dos grandes paradoxos da democracia 
ateniense  é  que  muitos  de seus  intelectuais,  sobretudo  no século  IV,  foram seus 
adversários. Mais paradoxal ainda é este fato: o texto maior que tenta fundamentar a 
democracia, racionalmente não nos vem diretamente de um democrata, mas, pelo 
viés de um mito, ele nos é dado por Platão, o mais violento crítico da democracia”.
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ideal a virtude capital, a justiça, consiste em que cada qual cumpra sua 
missão.  Platão  estabelece  uma  virtude  específica  para  cada  grupo 
social: a virtude dos governantes é a sabedoria; a dos guardiões, a 
fortaleza;  dos  cidadãos,  a  temperança.  A  sabedoria  é  o  atributo 
exclusivo dos governantes. Deve selecionar-se os chefes em razão de 
qualidades como a prudência, a energia e, sobretudo, sua fidelidade ao 
bem público.

Aristóteles, seu discípulo mais famoso, defende que a política 
pertence às ciências práticas que nos ajudam a agir tendo em vista a 
felicidade  e  o  bem-estar  dos  homens.  Entre  suas  várias  lições 
esotéricas, visando ao público interno, os que freqüentavam o Liceu, há 
um conjunto de textos reunidos, intitulado Política8, em que discute a 
constituição e a existência das póleis. 

Para ele (Pol. 1289 b), os regimes políticos existentes no seu 
tempo  comparavam-se  com  a  regularidade  dos  ventos.  Existe  uma 
constância em seu sopro: para o norte ou para o sul. Há, porém desvios 
de toda ordem. Assim se dá com as formas políticas. Pode-se imaginar 
que algumas são permanentes, tais como a monarquia, a aristocracia e 
a  politeía (governo  constitucional),  havendo,  porém  desvios, 
provocados pelo comportamento errático dos ventos, que conduzem a 
outras organizações políticas, diversas, piores do que as ideais. Entres 
esses desviantes do que seriam os regimes mais apropriados, estão a 
tirania (a mais nociva), a oligarquia e a democracia, considerada por ele 
a  pior  das  formas boas,  mas a  melhor  entre  as  variedades  más.  O 
motivo dessa multiplicidade das formas políticas, boas e más, deve-se 
ao fato de ser a sociedade humana muito diversificada. 

Aristóteles  opõe  a  oligarquia  à  democracia  como  os 
desviantes  mais  eloqüentes  da  soberania  das  massas.  Tanto  uma 
como  outra  são  legitimadas  pela  maioria,  havendo,  porém  uma 
distinção fundamental. Na oligarquia é um grupo reduzido que exerce 
diretamente o poder, ao passo que na democracia são os homens 
livres que exercem o controle. O filósofo não vê a democracia como 

8 É um tratado que conseguiu resistir  a aproximadamente 2.350 anos de história, 
sendo fonte permanente de referências e leitura obrigatória para os que se lançam no 
fascinante campo da teoria política.
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um valor universal, por isso não basta dizer que a democracia é o 
regime  dos  homens  livres,  mas  sim  que  é  o  regime  em que  os 
homens livres são a maioria. Nas palavras de Vidal-Naquet (2002, 
p.182),  “a democracia é possível  porque a política é possível,  e a 
política é, por definição, assunto de todos”.

A democracia para Aristóteles9 é de quatro tipos: o primeiro 
tipo baseia-se na igualdade plena; o segundo tipo seria a democracia 
censitária  que  requer  do  cidadão  certa  renda,  ainda  que  de  pouco 
montante,  para que possa participar do governo;  o terceiro  tipo de 
democracia  é  chamada  de  constitucional,  aquela  que  os  cidadãos 
integram o  processo  político  da  pólis. E,  finalmente,  aquela  à  qual 
Aristóteles reserva suas maiores desconfianças: a democracia popular, 
caracterizada  pelo  fato  de  que os  decretos  extraídos  da  assembléia 
popular se sobrepõem à lei. 

Nesta democracia, o demagogo é um bajulador do povo, o seu 
verdadeiro  condutor.  Se  a  multidão  reina,  se  ela  é  a  soberana, 
facilmente também se torna despótica. Inexiste aí um conjunto de leis 
estáveis,  uma  ordem  constitucional,  mas  decretos  temporários 
aprovados  ao  sabor  das  assembléias,  controladas  pelos  demagogos. 
Isso levou Aristóteles a concluir que tal democracia não é uma forma 
de constituição,  uma vez que as  leis  não governam. As  leis  devem 
governar  tudo,  enquanto  os  magistrados  devem  cuidar  apenas  dos 
casos particulares. Se a democracia é realmente uma das formas de 
constituição,  uma  organização  dessa  espécie,  em  que  tudo  é 
administrado por decisões de assembléia popular, não é sequer uma 
democracia  no  verdadeiro  sentido  da  palavra,  pois  os  decretos  não 
constituem normas gerais (Política, 1292 a).  

Costuma-se  atribuir  a  Aristóteles  duas  definições  do 
homem, a de animal racional e a de animal político. Em verdade, o 
que ele diz, no início da  Política, é que o homem é um animal que 
fala.  A  fala  grega  elabora  a  racionalidade,  defende  teses  e 
interpretações. A invenção da filosofia se faz no espaço público, em 
que o elemento racional e o político entrosam-se, no curto espaço da 

9 Cf. ARISTÓTELES, Pol. 1291 b – 1292 a. 
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prática  ateniense  da  democracia,  como  totalidade  exemplar, 
expressão  desse  homem  que  fala,  naquele  contexto,  ao  mesmo 
tempo racional e político. 

Para  os  antigos  a  democracia  não  era  uma  boa  forma  de 
governo, pois se governava para a maioria e não para todos. Para a 
Modernidade, ao contrário, a democracia aparece como o governo bom 
por  excelência  na  e/ou  para  a  sociedade  civil,  não  podendo  ser 
compreendida  como  democracia  mínima.  Na  democracia  ateniense, 
competia  à  assembléia  decidir  a  paz  e  a  guerra,  fazer  alianças  ou 
denunciá-las,  fazer  leis  e  revogá-las,  decretar  a  pena  de  morte,  o 
desterro  e  o  confisco,  assim como pedir  contas  aos  magistrados.  A 
democracia é por natureza controversa, por isso, é importante analisar 
alguns elementos comprobatórios do que se afirmou. Para Finley (1988, 
p.22), por exemplo,

na  Antigüidade,  os  intelectuais,  em  esmagadora  maioria, 

desaprovavam o governo popular e apresentaram um grande número 

de  explicações  para  sua  atitude,  e  uma  variedade  de  propostas 

alternativas. Hoje seus congêneres, em especial os do Ocidente, mas 

não apenas estes, concordam, provavelmente na mesma esmagadora 

proporção, que a democracia é a melhor forma de governo, a mais 

conhecida e a melhor que se possa imaginar. 

A  democracia  antiga  não  era  boa  forma  de  governo  para 
aqueles  que  não  conseguiam  olhar  para  a  Grécia,  especialmente, 
Atenas como lugar da educação, do conhecimento, da história. Vidal-
Naquet (2002, p.179-180) defende que 

a democracia foi o que permitiu a Atenas transbordar para fora de 

Atenas: a energia de 30 mil cidadãos que podem ser mobilizados para 

a frota é maior do que a energia de 9 mil hoplitas (cifra comum em 

Atenas e em Esparta no alvorecer do século V), mobilizáveis para essa 

ou aquela batalha decisiva.

É precisamente nesse ponto que uma consideração histórica é 
fundamental: 
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Quando digo que, para nós, os gregos são um gérmem, quero dizer, 

em primeiro  lugar,  que eles nunca deixaram de refletir  sobre  essa 

questão:  o  que  a  instituição  da  sociedade  dever  realizar?  Em,  em 

segundo  lugar  que,  no  caso  paradigmático,  ou  seja,  Atenas,  eles 

deram  esta  resposta:  a  criação  de  seres  humanos,  vivendo  com 

sabedoria e amando o bem comum (CASTORIADIS, 1987b, p.313).

Nas  sociedades  antigas,  a  necessidade  de  restrição  da 
liberdade e as relações de hierarquia social entre senhor e escravo são 
encaradas  com naturalidade.  A  Modernidade,  entretanto,  criou  uma 
significação segundo a qual  todos  os  seres  humanos são iguais  por 
natureza, ou  seja,  a  igualdade  é  uma  condição  própria  do  gênero 
humano. Esta igualdade por natureza gera um princípio social,  o de 
igualdade  diante  da  lei  e  do  Estado.  É  a  igualdade  social  cujo 
estabelecimento evidencia que a forma de governo adequada a este 
princípio  é  a  democracia  que  tem  como  um  de  seus  princípios 
elementares a idéia de igualdade entre os cidadãos. 

A democracia tornou-se, então, a forma política para enfrentar 
o  totalitarismo político,  enquanto,  na Antigüidade,  era  uma das  seis 
formas  de  governo,  apresentadas  por  Aristóteles  (Pol. 1289  b).  A 
oposição não é necessariamente entre boas e más formas de governo, 
mas,  antes,  entre  liberdade e autoritarismo.  Sendo assim,  constituir 
espaços democráticos fundamenta a existência política como causa da 
liberdade contra a tirania. “A tirania é o instante no qual o poder perde 
seu lugar público para aderir às figuras empíricas de seus ocupantes” 
(CHAUÍ, 2000, p.150).

Para  os  gregos,  o  humano é  naturalmente  político.  Para  os 
Modernos,  os  humanos  se  encontram  em  estado  de  guerra  ou  de 
natureza. Nas sociedades contemporâneas supõe-se a existência de um 
homo politicus, “que se comporta de acordo com as metas racionais, 
claramente  determinadas,  e  se  associa  com outros,  tendo  em vista 
empreender estratégias para atingir as metas pretendidas, partilhando 
concepções díspares e antagônicas” (PEIXOTO, 2002, p. 79-87).
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O homem racional  e  político  tem a  opinião  esclarecida  que 
remete todos os  cidadãos ao “passado vivo que só pode existir para um 
presente  criador  e  aberto  ao  futuro”  (CASTORIADIS,  2002,  p.88), 
estabelece condições para que a democracia seja o melhor sistema de 
governo, identifica o direito de reivindicar e de ter acesso às decisões 
mais importantes, oferece a história como testemunha, pressupondo a 
criação de novas determinações, pois “o que é está sempre igualmente 
por ser” (Ibidem, p.126).

O sentido da democracia desenvolve-se como capacidade de 
fazer emergir o que não está determinado, organiza-se como atividade 
coletiva e se fundamenta “a partir do momento em que é colocada a 
questão da validade de direito das instituições” (Ibidem, p.138). O seu 
sentido é a criação de um novo momento histórico, evocando para a 
sociedade  um  projeto  de  autonomia,  incompatível  com  a  idéia  de 
domínio. “O projeto de autonomia é literalmente também um projeto 
de autolimitação, e o vemos hoje de maneira mais concreta: se não 
pararmos  a  corrida  ao  ‘domínio’,  em  breve  não  existiremos  mais” 
(Ibidem, p.159).

Sendo um projeto de autolimitação, a democracia se organiza 
como ágora que inventa e realiza o discurso político, circunscreve as 
boas decisões, busca da liberdade, contrapõe-se à tirania e às formas 
de  governo  que  escravizam  os  homens,  defendendo  que  o  Estado 
politicamente deve contribuir para a realização do homem.  O espaço 
comum da palavra10 viva só é possível numa sociedade de autogestão. 
Isso quer dizer

A liberdade numa sociedade autônoma exprime-se por estas duas leis 

fundamentais: sem participação igualitária na tomada de decisões não 

haverá execução; sem participação igualitária no estabelecimento da 

lei não haverá lei. Uma coletividade autônoma tem por divisa e por 

autodefinição: somos aqueles cuja lei é dar a nós mesmos as nossas 

próprias leis (CASTORIADIS, 1983, p. 22).

10 Para Vernant (2000,  p.43) “era a palavra que formava no quadro da cidade,  o 
instrumento da vida política”.
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O  aprendizado  da  autogestão  pressupõe  que  exista  um 
conceito de democracia que seja vasto e supere os limites tradicionais 
da participação. A relação entre democracia e autogestão implica um 
processo  de  transformação  radical  da  concepção  cultural  da  prática 
política. 

As  deliberações  públicas  do  poder  democrático  supõem 
análise,  reflexão  e  debate  para  que  o  cidadão  possa  ouvir  e 
argumentar,  tornando  suas  decisões  mais  intensas  e  positivas.  A 
cultura assume, então, o caráter de prioridade em toda boa e saudável 
constituição estatal. Uma democracia sem a necessária prioridade da 
cultura11 não seria mais do que demagogia. A cultura democrática é, 
nas  palavras  de  Castoriadis  (1987b,  p.301),  “a  emergência  de  um 
espaço  público,  na  criação  de  um domínio  público  ‘que  pertence  a 
todos’ (ta koina). O ‘público’ deixa de ser assunto ‘privado’ do rei, dos 
prelados,  da  burocracia,  dos  políticos,  dos  especialistas,  etc.  As 
decisões  relativas  aos  assuntos  comuns  devem  ser  tomadas  pela 
comunidade”.  Chauí  (1989,  p.52)  ao  discutir  a  cultura  democrática, 
pergunta:

Quais são os problemas de um tratamento democrático da cultura, 

portanto, de uma cultura da democracia, e da realização da cultura 

como visão democrática, portanto, de uma cultura democrática? Em 

primeiro  lugar,  o  problema da  relação  entre  cultura  e  Estado;  em 

segundo,  a  relação  cultura/mercado;  e  em  terceiro,  a  relação 

cultura/criadores. Se examinarmos o modo como, no Brasil, o Estado 

opera, podemos dizer que, no tratamento da cultura, sua tendência é 

antidemocrática. Não porque o Estado é ocupado por este ou aquele 

grupo dirigente, mas pelo modo mesmo como o Estado visa a cultura. 

Diria  que  ele  considera  a  cultura  de  duas  maneiras  principais,  na 

tradição  brasileira:  na  primeira  tradição,  o  Estado  captura  toda  a 

criação cultural da sociedade e, sob o pretexto de ampliar o campo 

público  da  cultura,  transforma  a  criação  social  em  cultura  oficial, 

11 “Podemos chamar cultura tudo aquilo que no domínio público de uma sociedade, 
transpõe o simples funcional ou instrumental e apresenta uma dimensão invisível, ou 
melhor, imperceptível,  positivamente investida pelos indivíduos de dada sociedade” 
(CASTORIADIS, 2002, p.227).
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confundindo o público e o oficial. E faz essa cultura oficial operar como 

doutrina.  Aparelha-a  institucionalmente  para  irradiá-la  e  difundi-la 

pela sociedade, de tal modo que o Estado se oferece como produtor 

de cultura, tirando da sociedade o lugar onde a cultura efetivamente 

se realiza.

A participação  é  uma das  condições  para  se  construir  uma 
cultura democrática que se desenvolva por meio de ações coletivas que 
pensam a sociedade, as pessoas, os limites da ordem política e pública 
do Estado, o que passa pela necessidade de atingir as esferas do poder 
econômico, do poder de informação, do poder científico. Seu controle 
por  minoria  tem permitido  o  abuso,  a  exploração,  a  submissão das 
maiorias,  pela  luta por eqüidade social,  pelo reforço,  consolidação e 
ampliação  de  organizações  democráticas,  especialmente  entre  as 
camadas  pobres  da  população,  pelo  estabelecimento  de  políticas 
públicas  sólidas  e  democratizantes  para  o  atendimento  dos  direitos 
sociais. 

Ao conceber a sociedade como uma instituição social, o sujeito 
de direitos rompe com a cultura sedimentada no autoritarismo e no 
clientelismo  para  criar  uma  nova  cultura  de  respeito  ao  cidadão, 
evidenciando o caráter processual da democracia que oferece a melhor 
condição  para  o  sujeito  de  direito  desfrutar  e  desenvolver  a  sua 
formação para a cidadania. O sujeito de direito é um ser de liberdade 
que participa e interfere no projeto de sociedade em que está inserido. 

A  sociedade  capitalista  desenvolve  elementos  de  uma nova 
democracia,  envolvendo os sujeitos políticos coletivos com um papel 
mais ou menos determinante na formação do equilíbrio de poder por 
meio da socialização da política. Esta, por sua vez, implica alteração da 
natureza do Estado capitalista, ampliando-o no sentido de abrir-se às 
demandas  oriundas  de  outras  classes  e  camadas  sociais, 
desburocratizando-o e alterando a sua direção política como condição 
de reformas radicais na ordem econômica e social.

As reformas são possíveis respeitando-se a singularidade dos 
movimentos sociais, consolidando o respeito às minorias, à criação de 
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políticas públicas que minimizem os problemas ligados à má distribuição 
de renda. A representação da nova democracia é referendada pela luta 
por liberdade de expressão e pensamento nas organizações partidárias 
e sindicais, tendo sempre em vista que a civilização tem, efetivamente, 
muito conhecimento acumulado, mas carece de sabedoria. Isso lesa a 
democracia  que,  realmente,  está  ameaçada  pelo  autoritarismo  da 
divisão do conhecimento.

A democracia  está ameaçada pela  imposição  de valores,  normas e 

práticas  comuns  e,  ao  mesmo  tempo,  por  um  diferencialismo  e 

individualismo extremos que abandonam a vida social nas mãos dos 

aparelhos  de  repressão  e  dos  mecanismos  do  mercado.  E  os 

movimentos sociais degradar-se-iam em grupos de pressão política se 

não se apoiassem no trabalho responsável de numerosos indivíduos 

que pretendem ser atores sociais, ligando neles, em sua vida pessoal, 

maioria,  e  minoria,  vida  pública  e  privada,  universalismo  e 

particularismo, abertura e memória.

Entre  a  confiança  cega  nos  mercados  e  o  fanatismo  comunitário, 

deve-se defender a liberdade política e a democracia, e colocá-las a 

serviço de um pluralismo cultural e político que deve ser combinado 

com a unidade da cidadania, da lei e da ação racional. A democracia 

perdeu  a  capacidade  para  se  compreender  e  se  defender;  deve 

encontrá-la de novo para impedir que o mundo venha a soçobrar em 

uma guerra civil planetária entre identidades obsessivas e mercados 

que  destroem a  diversidade  das  culturas  e  os  espaços  de  escolha 

política.

A democracia deve ser uma idéia nova. Não existe sem o respeito pela 

liberdade  negativa,  sem  a  capacidade  para  resistir  a  um  poder 

autoritário; mas não pode ser reduzida a essa ação defensiva. A uma 

distância equivalente de um diferencialismo comunitário agressivo e 

de um liberalismo a-político indiferente às desigualdades e exclusões, 

a cultura democrática é o meio político para recompor o mundo e a 

personalidade de cada um, encorajando o encontro e a integração de 

culturas  diferentes  para  permitir  que  todos  nós  possamos  viver  o 

máximo possível da experiência humana. (TOURAINE, 1996, p. 268-

269).
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Enfrentar as ameaças à democracia significa trabalhar a favor 
de  projetos  que  disputem  hegemonia12 por  meio  de sujeitos  que 
explicitem o conteúdo da autogestão social,  baseada na mais  ampla 
democracia  que é criação e instituição social  reinventando o homem. 
Nas palavras de Coêlho (2003a, p.1):

como  ser  do  mundo,  que  nele  nasce  e  age,  compreendendo-o, 

conferindo-lhe  significados  e  adequando-o  a  suas  necessidades,  o 

homem transforma  o  mundo,  cria  sua  face  humana  e,  ao  fazê-lo 

numa complexa, conflituosa e íntima relação com o outro, cria a si 

mesmo como humano, inventa sua existência como indivíduo, pessoa 

e  coletividade.  Enfim,  cria  a  cultura,  conjunto  de  esquemas 

interpretativos e explicativos do mundo, do nascimento, da morte, da 

transformação  e  da  permanência,  estruturados  sob  a  forma  de 

costumes, hábitos, mitos, crenças, instituições, língua, letras, artes, 

filosofia, ciências e técnica. 

A criação  é  o  social  a  partir  da  linguagem13 que  não  pode 
produzir por si mesma a socialização, mas pode ser fator fundamental a 
circunscrever o projeto de autonomia, com o objetivo de colocar frente 
a frente diferentes culturas e formas de interação entre a cultura e o 
conhecimento por meio de iniciativas e movimentos para oferecer uma 
alternativa credível à democracia. 

12 Para Antonio Gramsci, o conceito de hegemonia caracteriza a liderança cultural-
ideológica de uma classe sobre as outras. As formas históricas da hegemonia nem 
sempre  são  as  mesmas  e  variam  conforme  a  natureza  das  forças  sociais  que  a 
exercem. A constituição de uma hegemonia é um processo historicamente longo, que 
ocupa os diversos espaços da superestrutura. Para Gramsci, a hegemonia pode (e 
deve) ser preparada por uma classe que lidera a constituição de um bloco histórico 
(ampla e durável aliança de classes e frações). A modificação da estrutura social deve 
preceder uma revolução cultural que, progressivamente, incorpore camadas e grupos 
ao movimento racional de emancipação. “O exercício da hegemonia nas sociedades 
fundadas na exploração de classes subalternizadas, na verdade, caracteriza-se pela 
combinação da força e do consenso, que se equilibram variadamente, sem que a força 
suplante muito o consenso, ou melhor, procurando obter que a força pareça apoiada 
no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos de opinião pública (...) os 
quais,  por  isso,  em  determinadas  situações  são  artificialmente  multiplicados” 
(Gramsci, 1980, p. 116).

13 Vernant  (2000,  p.42)  ensina  que  “a arte  política  é  essencialmente  exercício  da 
linguagem; e o logos, na origem, toma consciência de si mesmo, de suas regras, de 
sua eficácia, através da sua função política”.
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Nesse  sentido  a  democracia  verdadeira  é  integral, 
caracterizando-se pelo respeito a todas as correntes de pensamento. 
Alain Touraine (1994, p.345) adverte que:

 A democracia  é antes  de tudo o  regime político  que permite  aos 

atores  sociais  formar-se  e  agir  livremente.  São  os  seus  princípios 

constitutivos que comandam a existência dos próprios atores sociais. 

Só há atores se se combinar a consciência interiorizada de direitos 

pessoais e coletivos, o reconhecimento da pluralidade dos interesses e 

das  idéias,  particularmente  dos  conflitos  entre  dominantes  e 

dominados,  e  enfim a  responsabilidade  de  cada  um a  respeito  de 

orientações  culturais  comuns.  Isso  se  traduz,  na  ordem  das 

instituições políticas, por três princípios: o reconhecimento dos direitos 

fundamentais, que o poder deve respeitar; a representatividade social 

dos dirigentes e da sua política; a consciência de cidadania, do fato de 

pertencer a uma coletividade fundada sobre o direito.

A  democracia  que  produz  descrédito  e  desconfiança  está 
fundada na  ausência  de  uma verdadeira  sociedade  política,  gerando 
falácias e a ficção mistificante que apóia a idéia de democracia como 
simples procedimento14.  Essa constatação é uma distorção histórica e 
surge como tentativa dos homens para descaracterizá-la como regime 
em que os conflitos de interesses regulam as relações. 

Sem ser prescritiva, a verdadeira democracia é o resultado de 
fatores sociais, econômicos, educacionais, políticos e jurídicos que se 
combinam  de  maneira  complementar,  uns  em  função  dos  outros, 
reafirmando a atividade e a participação dos cidadãos para exercerem 
141
 “Para a visão “procedimental”, os seres humanos (ou uma boa parte deles) deveriam 
ser puros entendimentos jurídicos. Mas os indivíduos efetivos são bem diferentes. E 
somos obrigados a considerá-los da maneira como eles chegam, já moldados pela 
sociedade, com suas histórias, suas paixões, seus pertences particulares de todo tipo, 
tais quais já foram fabricados pelo processo sócio-histórico e por dada instituição da 
sociedade. Para que eles fossem diferentes, seria necessário que essa instituição, em 
seus  aspectos  substanciais  e  substantivos,  fosse  diferente.  Suponhamos  que  uma 
democracia, a mais complexa e perfeita que pudermos imaginar, caia do  céu, essa 
democracia não vai durar mais que alguns anos se ela não engendrar  indivíduos que 
lhe correspondam e que, primeiramente e antes de qualquer coisa, sejam capazes de 
fazê-la  funcionar  e  de  reproduzi-la.  Não  pode  haver  sociedade  democrática  sem 
paidéia democrática”.  (CASTORIADIS, 2002, p.268-269)
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direitos e deveres democráticos, sustentados pelo reconhecimento dos 
diferentes interesses e pela vontade de atingir o maior nível possível de 
integração  social.  Conseqüentemente,  implica  a  aproximação,  a 
interdependência  entre vida privada e vida pública e a aceitação de 
instituições políticas como principal espaço do reconhecimento do outro 
como sujeito. 

As  disposições  procedimentais  consistem  em  ampliar  os 
saberes e práticas democráticas que identificam as tendências de futuro 
sobre as quais é possível atuar, conhecendo melhor as condições de 
possibilidade  da  autonomia  e  definindo  os  princípios  de  ação  que 
promovam a capacidade para pensar  e  agir  produtivamente  sobre  o 
mundo.  Caso não intervenha profundamente  na organização da vida 
social e do mundo, será uma fraude.

O conceito de autonomia é uma nova maneira de pensar a 
relação indivíduo-sociedade, indivíduo-Estado e a sociedade como um 
todo. A lógica da autonomia envolve uma nova maneira de pensar a 
sociedade e a política, indispensável à construção e ao entendimento 
das ações democratizadoras. Desse modo,

a autonomia não é (...) elucidação sem resíduo e eliminação total do 

discurso do Outro não reconhecido como tal. Ela é instauração de uma 

outra relação entre o discurso do Outro e o discurso do sujeito.  A 

eliminação  do  discurso  do  Outro  não  reconhecido  como  tal  é  um 

estado não-histórico (CASTORIADIS, 2000, p.126).

O discurso da autonomia constitui-se de ações democráticas 
coletivas, capaz de compreender a pluralidade vivida, o que remete a 
uma das questões fundamentais de reflexão sobre a sociedade: como 
articular o particular e o universal? A reflexão sobre a sociedade rejeita, 
por um lado, o individualismo, e por outro lado, a tendência que sufoca 
o indivíduo. 

A autonomia no plano individual significa o estabelecimento de uma 

nova relação entre o eu e seu inconsciente, não para eliminar este 

último, mas para conseguir filtrar a parte de desejos que passa nos 

atos e palavras (CASTORIADIS, 2002, p. 254).
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A  autonomia  é  o  discurso  da  elucidação15 do  projeto  de 
democracia “é auto-instituição da coletividade pela coletividade, e esta 
auto-instituição como movimento”. (Ibidem, p.216). É a eqüidade vista 
a partir de um plano em que a liberdade é indissociável da justiça e do 
bem-estar  coletivo.  Demandar  a  partir  das  necessidades  coletivas 
significa apostar na releitura e ampliação do pensamento democrático, 
evocando-se o  princípio  da autonomia como eqüidade,  associado ao 
princípio  de  liberdade.  Neste  ponto,  se  estabelece  o  princípio  da 
diferença,  transigindo a  liberdade de cada um com autonomia,  com 
justiça social. 

Em  sentido  amplo,  a  sociedade  autônoma  provoca  o  corte 
desigualdades  sociais/desigualdades  naturais,  difunde  uma  cultura 
pública  democrática,  imaginada pela  cooperação entre  pessoas.  Isso 
significa dizer que a democracia pode ser definida a partir do momento 
em que se procura saber quem somos, como nos situamos e o que é 
bom para nós, o que é o bom para a sociedade. 

O  espaço  público  discursivo  constitui  o  princípio  da 
universalização,  considerando  possível  a  idéia  de  que  as  questões 
práticas  sejam  passíveis  de  verdade,  desenvolvida  nos  marcos  da 
democracia vinculada às estruturas da pólis grega. A universalidade do 
modelo discursivo da autonomia é característica da condição humana 
que busca liberdade e implica a capacidade de compreender o outro, os 
fenômenos sociais que se revelam a partir de uma investigação do agir 
social.

A  investigação  do  agir  social  remete  ao  princípio  de 
universalização, regra de argumentação para o modelo discursivo da 
autonomia.  Essa  regra  é  apresentada  como  presunção  de 

15 “O que denomino elucidação é o trabalho pelo qual os homens tentam pensar o que 
fazem e saber o que pensam. Também isso é uma criação social-histórica. A divisão 
aristotélica  theoria,  práxis,  poiésis  é  derivada  e  secundária.  A  história  é 
essencialmente poiésis, e não poesia imitativa, mas criação e gênese ontológica no e 
pelo fazer e o representar/dizer dos homens. Este fazer e este representar/dizer se 
instituem também historicamente, a partir de um momento como fazer pensante ou 
pensamento se fazendo” (CASTORIADIS, 2000, p.14).
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argumentação  da  liberdade,  inserindo  no  processo democrático  uma 
mudança  de  atitude  que  enfrenta  a  multiplicidade  e  a  diversidade, 
como essenciais  às contradições impostas pela negação expressa de 
alguns  entes  sociais  à  participação  cidadã  de  todos  nas  decisões 
maiores, ou menores, a favor, ou contra a maioria. 

O plano discursivo da autonomia não é produtor de normas, 
mas  de  exame,  de  critério  de  validade  de  normas  consideradas 
hipoteticamente,  determinando  a  separação  entre  o  essencial  e  o 
acidental.  É  visualizado  por  meio  da  capacidade  de  reversibilidade, 
inserção e reciprocidade do reconhecimento igual  das pretensões de 
cada participante por todos os demais.

A sociedade é  um produto  humano e,  ao  mesmo tempo,  o 
homem é um produto da sociedade. O eu participa da constituição de 
sua identidade ao mesmo tempo em que é constituído pelo contexto 
social. O eu é livre para estabelecer os fins, ao mesmo tempo em que 
os fins fixam a identidade do eu. A busca do sentido da democracia, da 
autonomia e da identidade do eu cria, inventa a sociedade instituinte. 
Entretanto,  é  facilmente  perceptível  que  a  fantasia,  o  lúdico  e  a 
imaginação encontram-se cada vez mais distantes, mas não se pode 
perder a sua significação como ação humana distinta. Com se vê,

o que distingue a democracia é ter inaugurado uma história na qual foi 

abolido  o  lugar  do  referente  de  onde  a  lei  ganhava  sua 

transcendência, o que não torna, por isso, a lei imanente à ordem do 

mundo, e, ao mesmo tempo, não confunde seu reino com o do poder. 

Faz com que a lei, sempre irredutível ao artifício humano, só dote de 

sentido  a  ação  dos  homens  com a  condição  de  que  eles  assim  o 

queiram,  de  que  eles  assim  a  apreendam,  como  razão  de  sua 

existência e condição de possibilidade para cada um de julgar e de ser 

julgado. A separação entre legítimo e ilegítimo não se materializa no 

espaço  social,  é  apenas  subtraída  à  certeza,  porquanto  ninguém 

poderia ocupar o lugar do grande juiz, porquanto esse vazio mantém a 

exigência do saber. Dito de outra maneira, a democracia convida-nos 

a substituir  a noção de um regime regulado por leis,  de um poder 

legítimo, pela noção de um regime fundado na legitimidade de um 
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debate sobre o legítimo e o ilegítimo – debate necessariamente sem 

fiador e sem termo. Tanto a inspiração dos direitos do homem quanto 

a difusão dos direitos em nossa época atestam esse debate. (LEFORT, 

1991, p. 57)

O sentido da autonomia é a possibilidade democrática em que 
a verdade é de si para si, constituindo o sujeito histórico, referência e 
campo de investigação, elevando o saber à condição de coisa pública, 
desejo e evidência de um saber transparente e comunicável a todos. A 
autonomia é um desejo que se concentra em um projeto fundado na 
legitimidade  de  um debate  sobre  o  legítimo  e  o  ilegítimo,  em que 
democratizar atos e ações é fazer da própria essência da democracia 
uma  obra  por  fazer,  um  processo  permanente  de  invenção  e 
reinvenção. 

A  condição  de  sujeito  autônomo  passar  a  existir  como 
mudança, invenção de uma nova maneira de ser e de agir, inaugura o 
novo, o sujeito efetivo penetrado pelo mundo e pelos outros. De forma 
que o eu da autonomia não é absoluto, mas como diz Castoriadis, 

é  a  instância  ativa  e  lúcida  que  reorganiza  constantemente  os 

conteúdos utilizando-se desses mesmos conteúdos, que produz com 

um material e em função de necessidades e de idéias elas próprias 

compostas  do  que  ela  já  encontrou  antes  e  do  que  ela  própria 

produziu  (CASTORIADIS, 2000, p.128). 

Não se trata de uma verdade própria do sujeito, num sentido 
absoluto, porque “a verdade própria do sujeito é sempre participação a 
uma verdade que o ultrapassa, que se enraíza finalmente na sociedade 
e na história, mesmo quando o sujeito realiza sua autonomia” (Ibidem, 
p. 129).

Assim, a condição de sujeito autônomo está associada à idéia 
de um ser que se explica a si mesmo como ator capaz de agir e de 
transformar  a  realidade  que o  cerca.  Essa  visão  reforça  a  condição 
democrática,  segundo a qual  não há democracia  sem atores  sociais 
conscientes  de  suas  liberdades  e  de  suas  responsabilidades  com 
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respeito a si mesmos e aos outros. Uma das condições da democracia é 
a capacidade de o homem agir sobre o ambiente que o cerca. A palavra 
agir que vem do termo latino  agere significa pôr em movimento, é o 
espaço da liberdade, centrado na política da ação como capacidade de 
iniciar algo de novo. Não se trata de uma liberdade de escolher entre 
coisas dadas de antemão, mas da liberdade de querer que algo seja de 
determinada maneira. 

A autonomia é prática alimentada pela própria complexidade 
social da realidade. Exige uma concepção aberta e pluralista, baseada 
na autonomização da sociedade, dos grupos sociais e dos indivíduos. 
Pressupõe a existência de atores sociais capazes de dar um novo rumo 
ao processo histórico, de iniciar algo de novo, de realizar o imprevisível. 

O reconhecimento da autonomia e da pluralidade da condição 
humana,  expressa  nos  planos  político,  ético,  social,  econômico  e 
jurídico,  associando  uma  práxis superadora  do  embate  entre  o 
isolamento e a massificação, entre o universal e o particular é feita no 
reconhecimento  da  alteridade,  da  diferença,  na  convivência  com  o 
outro, com o diferente. O mundo comum não pode ser construído sem 
que seja levada em conta a idéia da alteridade, que é a natureza ou 
condição do que é outro, distinto. 

Enfim, é possível compreender que a práxis da autonomia está 
ligada a uma cultura do bem comum, expressa no respeito ao direito de 
cada um defender a sua opinião. O bem comum pode ser traduzido, 
como um elemento inseparável da opção democrática, pois uma das 
características da democracia é alimentar-se das opiniões diversas e 
antagônicas. A busca do sentido da democracia é, portanto, um dos 
meios-fins utilizados para combater as lógicas fechadas, totalizadoras, 
purificadoras e excludentes.

A participação efetiva dos indivíduos e dos grupos no processo 
de decisão avaliza o conceito de sociedade autônoma de Castoriadis, 
em que se estabelece uma relação necessária entre espaço público e 
autonomia.  Primeiramente,  o  autor  relaciona  o  fato  de  que  as 
sociedades  que  fabricam  indivíduos  servos  não  os  submetem  à 
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coletividade, mas a uma dada instituição da sociedade.  Ao retomar a 
idéia da pólis grega, segundo a qual o indivíduo livre só tem condições 
de existir no âmbito da coletividade autônoma, Castoriadis enfatiza a 
ruptura  da  heteronomia  instituída,  pressupondo  simultaneamente  o 
indivíduo  autônomo e  a  coletividade  autônoma.  Com efeito,  não  há 
dúvida de que é uma sociedade dirigida a si mesma na qual “desde que 
o pensamento é pensamento de alguma coisa,  o conteúdo ressurge, 
não somente no que existe para pensar, mas naquilo pelo qual ele é 
pensamento (darin, wodurch es gedacht wird)”  (CASTORIADIS, 2000, 
p. 128).

A  sociedade  cria  espaços  de  participação,  ao  desempenhar 
função  problematizadora,  lança  um  olhar  crítico  ao  já  feito,  ao  já 
pensado, registra o real, o percebido, investiga a  essência da cultura 
democrática,  evidenciada  pelo  vínculo  da  ciência  com a  política,  do 
conhecimento com a cidadania, da educação com a criação de novos 
direitos, a construção da igualdade e da justiça.

Tal disposição prepara a sociedade que “é, em si, um objeto 
de ação política instituinte” (CASTORIADIS, 1987b,  p.299) a assumir 
encargos  de  participação  que  representem  a  execução  de  políticas 
públicas  antecipadamente  definidas  pelos  cidadãos  e  para  eles, 
constituindo  uma  nova  postura  para  debater  e  tomar  decisões  que 
expressem a demarcação de espaço, o conteúdo e a forma. A sociedade 
pressiona pela criação de espaços de participação, lançando um olhar 
crítico que limite “a anulação da fala e, através dela, a destruição da 
política, fabricação de um consenso imposto, ao modo das ditaduras” 
(OLIVEIRA, 1999, p.80).

A participação da sociedade cria espaços ao estabelecer uma 
nova pólis anunciando boas novas como se pudesse pressupor o tempo 
da autonomia, o tempo da ruptura com a discriminação, a alienação, o 
autoritarismo e todo tipo de servidão. A unidade e universalidade da 
democracia  incidem  como  realidade  social  inseparável  de  uma 
totalidade, tem relação com a análise interpretativa da realidade, com a 
criação  da  cultura  democrática  incessante  e  indeterminada, 
necessitando de seres autônomos.
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Avançar  na  conquista  de  uma  sociedade  democrática  exige 
pensar  a  luta  pela  democracia,  como  exercício  de  superação  das 
relações de dominação, exploração, autoritarismo, as formas e fontes 
da  alienação,  resultado  do  conteúdo  específico  das  instituições  que 
ratificam um sistema de classes, admitindo como normal a dominação 
de uma classe sobre a outra, abrigando, na prática, a reificação das 
pessoas. Nesse contexto, a luta por democracia vem se processando 
nas relações estabelecidas em diferentes instâncias da sociedade, nos 
movimentos sociais e políticos, no sentido de criar uma nova cultura, na 
qual  a  democracia  possa  ser  vista  como uma possibilidade  de  criar 
novas  atitudes  e  relações  de  apreço  ao  indivíduo  como  sujeito  de 
direitos.

Para Castoriadis, a emergência da luta de classes e sua história 
é a história do questionamento da reificação e da heteronomia. A luta 
de  classes  representa  a  contestação,  a  oposição  no  interior  da 
sociedade. E é ela que abre o corte por onde se dá a emergência da 
autonomia no imaginário instituído. Desde então

o que era reabsorção imediata da coletividade em suas instituições, 

simples sujeição dos homens às suas criações imaginárias, unidade só 

marginalmente  perturbada  pelo  desvio  ou  pela  infração,  torna-se 

(agora)  totalidade  dilacerada  e  conflitual,  autocontestação  da 

sociedade; o interior da sociedade se torna seu exterior, significando 

uma auto-relativização da sociedade, o distanciamento e a crítica (nos 

fatos e nos atos) do instituído (CASTORIADIS, 2000, p. 187).

A  participação  ativa  do  sujeito  compreende  o  sentido  e  os 
mecanismos  da  economia,  da  sociedade,  da  política,  da  cultura,  da 
história, defendendo-se das crenças, das ideologias, da manipulação e 
dos  populismos.  Contraditoriamente,  é  preciso  aprender  a  se 
autolimitar, individual e coletivamente, pois uma sociedade realmente 
livre e autônoma deve saber se autolimitar, saber que há coisas que 
não se pode fazer, que não se deve nem tentar fazer. Ser livre e ter 

47



liberdade é atividade16 que se autolimita, sabe que pode, mas não deve 
fazer tudo.

O problema da liberdade aparece como um tema chave para a 
compreensão da sociedade contemporânea. A liberdade é apresentada 
como categoria mais ampla para a compreensão do processo social, 
para  a  redefinição  dos  modelos  teóricos  e  para  a  reconstrução  dos 
mecanismos  de  gestão  do  social,  democraticamente  sustentado  e 
desenvolvido.  Em  face  de  uma  sociedade  que  impõe  a  lógica  do 
discurso  único,  cresce  a  importância  da análise  dos  mecanismos de 
integração  social,  mediados  pela  autonomia  que  liberta.  Entretanto, 
esses  mecanismos  só  podem ser  pensados  se  houver  uma reflexão 
sobre a sociedade, como um todo, exigindo-se o exame da própria idéia 
de liberdade e de novas formas de autonomia.

O  processo  identitário  na  perspectiva  da  autonomia 
desenvolve-se  como ação democrática,  nascida  e  vivenciada em um 
quadro  de  perplexidade,  provocado  pelas  profundas  transformações 
sociais,  políticas,  econômicas,  culturais,  científicas  e  tecnológicas.  A 
identidade é uma instituição da sociedade e uma exigência da psique 
individual e desempenha, em ambos os planos, um papel de ocultação 
da criação, da alteridade.

1.3 Autonomia, democracia e atividade política

A palavra autonomia, etimologicamente, vem do grego autós 
(si  mesmo)  e  nómos (lei,  regra,  norma).  Ter  autonomia  é  ter  a 
“capacidade interna para dar-se a si mesmo sua própria lei ou regra, e 
nessa posição da lei-regra, pôr-se a si mesmo como sujeito” (CHAUÍ, 

16 “Sem dúvida, o objetivo proclamado da atividade humana no frontispício do edifício 
político é, na Antiguidade, o ideal do homem kalos kagathos, a virtude,  paideía, ou 
como diz Péricles, também no Epitáfio (philokaloumen kai philokaloumen) viver em e 
por amor ao belo e à sabedoria. Entre os Modernos, o objetivo coletivo proclamado é 
certamente a busca da felicidade, felicidade universal, porém não é mais do que a 
soma das felicidades privadas. Por trás do frontispício, o objetivo efetivo dos Antigos 
é, certamente, tanto no plano individual como no coletivo, o que denominaram o kleos 
e o  kudos  – a glória, o renome e a ‘garantia de nossos prazeres’ ” (CASTORIADIS, 
2002, p.198).
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2000, p.302). A auto-instituição da sociedade é um passo fundamental 
em busca de autonomia, pois a democracia é exercício da autonomia 
individual  e  coletiva  de  uma  determinada  sociedade.  Como  bem 
observa Castoriadis (1987b, p.294-295):

O  coletivo  dos  cidadãos  -  o  dèmos -  proclama-se  absolutamente 

soberano: ele se rege por suas próprias leis (autonomos), possui sua 

jurisdição  independente  (autodikos)  e  governa-se  a  si  mesmo 

(autotélès)... A participação se concretiza na ecclèsia, Assembléia do 

Povo, que é o corpo soberano efetivo. Nela, todos os cidadãos têm o 

direito  de tomar a palavra (isègoria),  suas vozes têm cada qual  o 

mesmo peso (isopsèphia). 

Ademais, a pólis se faz pela autonomia da palavra, não mais a 
palavra  mágica  dos  mitos,  palavra  dada  pelos  deuses  e,  portanto, 
comum a todos, mas a palavra humana do conflito, da discussão, da 
argumentação.  A  autonomia,  imbricada  na  democracia,  é  a  coisa 
pública,  não  apenas  como  discurso,  opinião,  mas  como  crítica  e, 
sobretudo,  criação  de  algo  novo,  realmente  de  todos,  porque 
constituinte  e  inseparável  da  existência  coletiva  e  de  cada  um dos 
cidadãos, sem o que ela seria impossível. 

  
O  projeto  de  autonomia  é  atividade  dos  homens  que  não 

podem se  esquecer  de  que  são  eles  os  criadores  de  suas  próprias 
instituições. De fato não há como negar nas palavras de Castoriadis 
(1987b, p.427), que:

[...] a sociedade autônoma é a sociedade que explícita e lucidamente 

se  auto-institui,  que  sabe  que  é  ela  própria  que  estabelece  suas 

instituições e significações, isso também quer dizer que ela sabe que 

estas  não  têm  nenhuma  fonte  além  de  sua  própria  atividade 

instituinte e doadora de significação, bem como nenhuma “garantia” 

extra-social.  E  com  isso  retomamos  o  problema  radical  da 

democracia.  A  democracia,  quando  é  verdadeira,  é  o  regime  que 

explicitamente  renuncia  a  qualquer  “garantia”  última  e  que  não 

reconhece nenhuma limitação a não ser a sua autolimitação [...]. A 

democracia é o único regime político trágico – é o único regime que 
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arrisca,  que  encara  abertamente  a  possibilidade  de  sua 

autodestruição [...].

A  tragédia  ateniense,  como  escreveu  Castoriadis  (1987b, 
p.306), “só podia ser criada na cidade onde o processo democrático, o 
processo  de  auto-instituição,  atingiu  o  seu  apogeu”,  por  isso,  uma 
questão é inevitável: a idéia de autonomia é, essencialmente, política e 
liga-se ao processo de autotransformação da sociedade, sendo muito 
exigente: O que faz e não faz sentido? O diálogo é o confronto entre as 
diferenças? Uma sociedade que se queira autônoma “é uma sociedade 
verdadeiramente democrática, é uma sociedade que questiona qualquer 
sentido pré-dado, e na qual, por isso mesmo, está liberada a criação de 
novas significações” (CASTORIADIS, 2002, p.73).

A  democracia  como regime é  “criação:  capacidade  de  fazer 
emergir  o  que não  está  determinado,  ou  não é  derivável,  de  modo 
combinatório  ou  não,  a  partir  do  existente”  (Ibidem,  p.128).  Sua 
existência,  ao expor  sua face conflituosa e de íntima relação com o 
homem, põe em cheque o saber e a sua autonomia, cotidianamente no 
indivíduo e na coletividade. O inventar-se propõe o dimensionamento 
da  criação  de  uma  nova  cultura  provocadora  de  projeto,  expressão 
constituidora do humano, fazedora do ser que é e do ser que quer ser 
como afirmação e negação identitária da realidade em movimento. 

A realidade em movimento converte-se em criação preocupada 
com  o  conhecimento  de  verdades  essenciais,  determinando  os 
princípios norteadores do mundo social, colocando-se como superadora 
do aparente,  daquilo que busca o sentido mesmo da autonomia, da 
igualdade,  da  liberdade,  da  democracia  e  do  direito.  Tais  verdades 
essenciais  conferem significado à realidade histórico-social,  propondo 
uma nova ordem pensada como momento intransferível de construção 
e organização mesma da democracia. 

A autonomia, expressão da liberdade, como igualdade social, 
valoriza a humanidade na esfera do pensamento como processo/projeto 
que  transforma  em  realidade  a  sociedade  e  a  história,  supera  o 
privilégio  do  pontual,  do  banal,  do  superficial,  do  efêmero  e  do 
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insignificante.  Assim,  a  democracia  é  forma  de  vida  social  que  se 
manifesta na legitimidade do poder e na sua disputa, estabelecida pelas 
condições sociais. As condições são efetivadas na esfera econômica e na 
político-institucional. 

Na esfera econômica – a transformação das relações de classe pela 

transformação do sistema de produção e do sistema de propriedade, 

com o fim da exploração da força de trabalho,  da separação entre 

trabalho  braçal  e  trabalho  intelectual,  trata-se  da  igualdade  sócio-

econômica  Numa  perspectiva  democrática,  a  esfera  econômica, 

enquanto condição social  da democracia  ultrapassa a idéia  de uma 

organização  racional  de  produção  e  da  distribuição  e  recoloca  na 

ordem  do  dia  questão  da  exploração  da  mais-valia  e  com  ela  a 

definição da qualidade social dos ganhos e perdas para a sociedade 

como  um  todo.  (...)  Na  esfera  político-institucional,  uma  das 

afirmações centrais  concernentes à democracia consiste  em admitir 

que se trata de uma forma política não só aberta aos conflitos, mas 

essencialmente  definida  pela  capacidade  de  conviver  com  eles  e 

acolhê-los, legitimando-os pela institucionalização dos partidos e pelo 

mecanismo eleitoral.  Seja qual for o estatuto econômico, a posição 

dentro de um sistema global de dependências sociais, um indivíduo 

participa da vida social em proporção ao volume e à qualidade das 

informações  que  possui,  mas,  especialmente,  em  função  de  sua 

possibilidade  de  acesso  às  fontes  de  informação,  de  suas 

possibilidades de aproveitá-las e, sobretudo, de suas possibilidades de 

nelas intervir como produtor do saber. (CHAUÍ, 2000, p.142 -146)

A democracia  é,  então,  ato  de  criação,  perseguindo  a  vida 
autônoma de cidadãos virtuosos, vivendo o dilema de compreender a 
essencialidade da democracia direta, mas sabendo que o realismo da 
democracia representativa tem em vista que “a criação democrática é a 
criação de uma interrogação ilimitada em todos os campos: em que 
consiste o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, o bem e o mal, o 
belo e o feio? É nisso que reside a sua reflexibilidade” (CASTORIADIS, 
2002, p.232).
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Uma nova política democrática em busca de autonomia abala a 
sociedade  estatal  tradicional,  pois  a  obriga  a  ter  estratégias  de 
sobrevivência, em nome da superação da atual crise histórica do Estado 
e dos elementos gerais de uma crise de civilização. Daí a importância 
de se reconstituir um projeto radicalmente democrático, de promover 
autonomia  social,  um  novo  modo  de  vida  das  pessoas,  uma  nova 
prática  política,  capaz  de  recompor  as  relações  do  Estado  com  a 
sociedade, sabendo-se que não existe uma convivência pacífica entre 
os dois, por interesses diversos. O Estado, se fosse igual à sociedade 
civil deixaria de existir, entendendo-se que ele tem o poder de dirimir 
os  conflitos  e  usar  a  força  para  controlá-los  ou  sufocá-los.  Já,  a 
sociedade civil reivindica ampliação de direitos e, quando não atendida, 
usa  de  estratégias  para  conseguir  chegar  ao  menos  à  mesa  de 
negociação. É certo que promover autonomia social gerará “um sujeito 
autônomo, aquele que sabe ter boas razões para concluir: isso é bem 
verdadeiro, e: isso é bem meu desejo” (CASTORIADIS, 2000,  p.126).

O fortalecimento da sociedade civil  expressa a reciprocidade 
existente  entre  democracia  direta  e  representativa,  na  tentativa  de 
superar o problema da multidão e do espaço geográfico, incentiva o 
surgimento  de  uma nova  cultura  política,  cria  uma  cidadania  nova, 
efetiva  o  governo  democrático,  constitui  mediações  que  não  se 
confundem com o que provém da ciência e da técnica. Não resulta da 
instrumentação  da  vontade,  ou  de  uma  imposição  de  um  agir 
mecânico, mas é resultado de uma relação que recusa os resultados 
seletivos do poderoso. O que se recusa com isso é a idéia de que 

(...) o poder significa “eles” (us and them, diz-se ainda em inglês), ele 

é, em princípio, hostil – trata-se de contê-lo em seus limites e de se 

defender contra ele. Foi apenas as épocas revolucionárias, na Nova 

Inglaterra ou na França, que a frase  we are the people,  ou o termo 

Nação,  adquire  um  sentido  político  e  se  declara  que  a  soberania 

pertence à nação, frase que será de resto esvaziada de seu conteúdo 

por  meio  da  “representação”.  Neste  contexto,  compreendemos que 

direitos  e  liberdades  tenham passado  a  serem  considerados  como 

meios  de  defesa  contra  um  Estado  onipotente  e  essencialmente 

estranho.  (CASTORIADIS, 2002, p.273).
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O novo desenho do poder é baseado na autonomia individual e 
coletiva. O caminho trilhado é o da descoberta, da razão e da história 
criativa, arquitetada na diversidade, na pluralidade, na contradição, na 
excelência do diálogo e conquistada no cultivo da reflexão. Reflexão 
que se faz crítica, contesta, assume a autonomia e a liberdade como 
processos de formação por meio de uma atitude radical, evocada pela 
possibilidade real de participação.

Participar da democracia não torna ninguém coadjuvante da 
história, mas ator principal de acontecimentos históricos superadores 
de  atos  e/ou  ações  dicotômicas,  tais  como  ruptura/cooptação  e 
descentralização/centralização,  assentando  a  práxis democrática  no 
respeito  às  instituições  e  à  vontade  dos  agentes  envolvidos  na 
fundamentação de um projeto de sociedade, desdobrado de qualquer 
projeto de governo, cujas propostas são estabelecidas coletivamente. A 
sociedade convive com os fluxos e refluxos da democracia que exige a 
compreensão do processo histórico em que se inscrevem as lutas por 
autonomia, para sobrepujar os seus arcaísmos estruturais, superar a 
valorização  da  quantidade  em  detrimento  da  qualidade,  exprimir  a 
articulação entre o que existe e o poder criador da imaginação e do 
trabalho. 

A  negação  do  movimento  e  da  atividade  política,  como 
construtora de novas formas e rica de sentidos diversos para uma nova 
postura democrática, rompe com os pressupostos da autonomia, pois 
que sua prática visa repor “a diferença social entre o poder, o direito e 
o  saber,  de  sorte  que a  compreensão  da  pluralidade de fontes  das 
práticas  sociais  permita  que  cada  uma  delas  atue  sobre  as  outras 
esferas para modificá-las” (CHAUÍ, 2000, p.303). A democracia vence 
obstáculos por meio da composição de referenciais sociais e de feições 
capazes de expressar a vontade da maioria, símbolo da humanidade, 
traduzindo “aquilo que tem fome. É aquilo que quer a liberdade – não a 
liberdade de fome, a liberdade simplesmente”. (CASTORIADIS, 2000, 
p.163). Liberdade que aposta na democracia como realidade possível, 
em constante movimento, em constante transformação qualitativa, em 
ebulição. 
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 Para sustentar as bases democráticas erguidas nas últimas 
décadas, no Brasil,  há que se refletir  se as conquistas democráticas 
históricas  da  humanidade  tiveram  como  sujeito  principal  os 
trabalhadores.  O  Brasil  não  vivenciou,  de  fato,  o  nível  mais 
desenvolvido da democracia social, pois o processo de racionalização 
ocorrido  na  sociedade  moderna  redundou,  em  última  instância,  no 
domínio da subjetividade, delimitando que se vive um perene processo 
de menoridade democrática. Wanderley Guilherme dos Santos (1987) 
assinalou a razão fundamental dessa realidade:

Os trabalhadores são considerados não como cidadãos com direitos 

civis  e  políticos.  Segundo  a  classe  patronal,  toda  forma  de 

organização e de manifestação coletiva é uma ação contra a ordem e 

contra a sociedade e, desta forma, toda forma de organização e de 

ampliação  dos  direitos  democráticos  é  associada  a  um atentado  à 

estabilidade e à ordem institucional. 

Isso mostra as considerações teóricas sobre a necessidade de 
qualificar o tipo de democracia que se quer e se pode instituir para a 
sociedade  propriamente  dita.  Significa  superar  amarras,  a  fim  de 
bancar “a necessidade de um pensamento alternativo de alternativas, 
capaz  de  interromper  o  círculo  dos  falsos  contratos  e  reconstruir  a 
deliberação democrática em duplo registro, o de neutralizar a lógica da 
exclusão e construir um novo contrato social” (OLIVEIRA, 1999, p.15). 

A sociedade, ao compor um novo contrato social,  assume a 
sua pluralidade de significações e indica a necessidade de se construir a 
democracia  na  perspectiva  de  processo  edificado.  Processo  que 
representa “a luta socializadora do poder e efetivamente não somente 
das  regras  do  jogo,  mas  também  da  igualdade  substantiva” 
(COUTINHO, 2002, p.32).  A democracia é “instituída e sustentada pela 
dissolução dos marcadores da certeza. Isso inaugura uma história em 
que as pessoas sentem uma indeterminação fundamental  quanto às 
bases  do  poder,  da  lei  e  do  conhecimento  e  quanto  às  bases  das 
relações entre si próprio e o outro, em todos os níveis da vida social” 
(DALLMAYOR, 2001, p.25).
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A  democracia,  como  práxis  histórica  e  social,  faz-se 
testemunha de tudo o que possa representar uma política visualizada 
nas  dimensões  da  realidade  social  e  humana.  Uma  sociedade 
efetivamente  democrática  supõe  construção  cotidiana  que  luta  para 
superar as armadilhas do Estado autoritário, pronto para converter a 
sociedade  em  marionete  da  participação  e  da  própria  ação.  A 
democracia é laboratório que ensaia exaustivamente novas formas de 
ser  e  de  se  relacionar  com  o  mundo  histórico17 para  superar  a 
falsificação do consenso e do desencanto, transforma-se em mediadora 
de um caráter criativo que alimenta um processo aberto à liberdade, à 
universalização  de  perspectivas  e  expectativas,  que  cria  elos  de 
continuidade social.

Suas profundas falhas e contradições irrompem dos esforços 
para se compreender a realidade social e modificá-la, tendo em vista o 
ideal democrático. Os erros cometidos constituíram e constituem para a 
sociedade uma referência desmascaradora da idéia de que o que deve 
reger a humanidade são as leis naturais. Elas padecem de uma solidez 
imaginária,  pois  se  desmancham,  quando  perdem  a  capacidade  de 
acompanhar o desenvolvimento da humanidade e do humano, instalada 
no  processo  desintegralizador  de  realidades  dogmatizadas.  Então,  o 
que há para fazer? Investir na compreensão de que a democracia traz 
em si mesma o sentido da verdadeira justiça que só existe “quando o 
maior número possível de pessoas tem vontade de exercer o poder, de 
se fazer  ouvir  e  ser  parte integrante das decisões que afetam suas 
vidas” (TOURAINE, 1996, p.208). 

Sustentar  um projeto  democrático que tenha em vista  uma 
outra racionalidade consiste em afirmar a idéia de que a democracia, 
em seu  sentido  macro,  significa  a  conquista  da  justiça  social  como 
procedimento  que  dá  sentido  à  organização  da  sociedade  civil, 
redesenha  os  cenários  da  vida  humana,  compromete-se  com  a 
liberdade do sujeito, constitui o novo a partir do velho. O incremento 
disso remete o homem à busca de saberes multifacetados, resultando 
na  retomada  do  pensar  e  do  fazer  como  reinvenção  de  decisões 
relativas  à  existência  coletiva  e  à  criação  de  direitos.  Criar  direitos 

17 “O mundo histórico é o mundo do fazer humano. Esse fazer está sempre em relação 
com o saber, mas está relação precisa ser elucidada” (CASTORIADIS, 2000, p. 90).  
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representa  inventar  saberes  que  tornam  possíveis  à  imaginação 
democrática indicar que o sentido da democracia, signifique “o poder de 
negar o que existe e afirmar o que não existe institui a sociedade e 
move a história” (COÊLHO, 1999, p.99). 

Apesar  de a  força  da sociedade autônoma estar  situada  no 
campo instituinte não quer dizer que esta seja um fluxo absoluto, pois a 
sociedade autônoma leva em conta o diálogo entre o instituinte e o 
instituído.  Mas  o  que  garante  a  autonomia  da  sociedade  é  a  sua 
capacidade crítica de transformar o que é dado.

Essa  perspectiva  exclui  a  visão  da  sociedade  como  algo 
imutável,  que se explica  por  uma transcendência,  seja  de Deus,  da 
natureza ou da razão. A sociedade autônoma se compreende como um 
processo, algo inacabado e aberto que está em permanente movimento. 
Uma  sociedade  autônoma  se  auto-institui,  exige  a  possibilidade 
socialmente  efetiva  de  interrogação  dos  fundamentos  da  ordem 
instituída,  busca  o  seu  sentido  e  a  justificação  de  seu  caráter 
processual. 

O  caráter  processual  da  democracia  se  caracteriza  como 
fenômeno que supõe a superação de seu caráter formal, produzindo-se, 
assim,  as  condições  necessárias  para  que  os  cidadãos  alcancem 
patamares  de  participação  e  liberdade  de  ação.  Castoriadis  (2002, 
p.271), explica que:

Os procedimentos  democráticos  formam uma parte,  importante  na 

verdade, mas apenas uma parte de um regime democrático. E eles 

devem  ser  verdadeiramente  democráticos  em  seu  espírito.  No 

primeiro  regime  que  podemos  denominar,  apesar  de  tudo, 

democrático,  o  regime  ateniense,  eles  foram instituídos  não  como 

simples  “meio”,  mas  sim  como  momento  de  encarnação  e  da 

facilitação  dos  processos  que  o  realizam.  A  rotação,  o  sorteio,  a 

decisão  após  deliberação  de  todo  corpo  político,  as  eleições,  os 

tribunais  populares,  não se fundavam apenas em um postulado  de 

igual  capacidade de todos para assumir  cargos públicos:  eles eram 

peças  de  um  processo  político  educativo,  de  uma  paidéia ativa, 
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visando  exercer  e,  portanto,  desenvolver  em todos  as  capacidades 

correspondentes,  tornando  assim  tão  próximo  quanto  possível   da 

realidade efetiva o postulado da igualdade política. 

Assim posto,  a compreensão de seu caráter sugere que,  no 
interior da sociedade, podem ser desenvolvidos elementos de uma nova 
democracia  constituída  de sujeitos  políticos  coletivos,  com um papel 
determinante na formação do poder político. A criação de uma nova 
democracia  constituída,  por  sua  vez,  implica  ampliar  as  demandas 
oriundas  das  classes  e  camadas  sociais,  renova  o  Estado, 
desburocratiza-o  e  altera  a  sua  direção  política  como  condição  de 
reformas  radicais  na  ordem econômica  e  social.  Tendo  em vista  tal 
caráter,  o  Estado  e  a  sociedade  civil  são  promotores  de  uma  ação 
política estratégica, instigadora de um processo concreto de reforma e, 
proporcionalmente, de um movimento de reforma da política.

Na construção do ideário político e cultural  é imprescindível 
que a democracia seja  compreendida como expressão histórica,  não 
tutelada  e não constituída como dogma. A democracia  está  entre  o 
instituinte e o instituído, é um movimento de resgate da sociedade que 
transforma o homem e,  como processo,  propõe ao homem reflexão 
sobre uma cultura universal para a humanidade superadora do discurso 
do ocultamento.  Lefort  (1979,  p.  309) traduz esse discurso com as 
seguintes palavras:

Nele  as  marcas  simbólicas  são  convertidas  em  determinações 

naturais. Nele o enunciado da lei social, o enunciado da lei do mundo, 

o enunciado da lei do corpo vem mascarar o vínculo  indispensável 

entre a lei e a enunciação, entre a dependência da lei face àquele que 

a profere e a dependência da palavra face à lei.  

O discurso do ocultamento é marcado pelo autoritarismo que 
subordina  a  realidade  social  compulsoriamente  à  emergência  do 
discurso  sobre  o  social,  introduzindo  a  convivência  conflitiva  das 
diferenças  e  desigualdades,  difundindo  uma  cultura  civilizatória  que 
pressupõe interação, traduzida em discurso competente, sendo “aquele 
que pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro ou autorizado 
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porque perdeu os laços com o lugar e o tempo de sua origem [...]. O 
discurso competente é o discurso instituído” (CHAUÍ, 2000, p.7).

O  homem,  ser  autônomo  social-histórico,  na  sua  cultura 
individual e coletiva é permeado por derrocadas e/ou resistências. A 
cultura  individual  é  representada  pelo  “imaginário  capitalista  da 
expansão ilimitada da produção e do consumo” (CASTORIADIS, 2002, 
p.237).  Já a cultura coletiva transforma o homem e a humanidade em 
testemunhas referenciais  do  dito  posto  na condição do  feito que se 
autotraduz  na  dimensão  daquilo  que  é  ocultamento,  e  ao  mesmo 
tempo, desejo.  

A esfera do ocultamento transforma o homem em autômato e 
não em autônomo, nega-lhe a capacidade de criação e a sua própria 
essência, desqualifica-o, até que perca as condições de se determinar 
em ato, sobrecarrega-lhe o sentimento de impotência, torna sua alma 
desgastada e efetivamente esvaziada de desejo, ousadia e esperança. 
De certa maneira, o ocultamento transforma-se em estado patológico 
enquanto  negação  da  autonomia  dos  indivíduos  e  da  coletividade, 
confisca  “o  objetivo  da  política  que  não  é  a  felicidade,  e  sim  a 
liberdade” (Ibidem, 262). 

O  desejo  de  liberdade  estabelece  de  modo  criativo  o 
enfrentamento  ao  ocultamento,  contra  as  condições  perversas 
representadas  pelas  razões  sócio-econômico-políticas  e  culturais  de 
nossos conflitos. Com um quadro tão negativo, a saída é reinventar a 
democracia, posto que ela é nascida no caldo cultural do protagonismo 
da paidéia grega. Por isso, o desejo de liberdade não é determinado por 
respostas prontas, mas pode ultrapassar qualquer limite fixado, já que 
é  condição  necessária  para  a  trajetória  educacional,  constituindo-se 
autônoma e  historicamente  no contexto  de diferentes  características 
culturais, econômicas e políticas que configuram as sociedades ao longo 
de seu percurso. 

O  regime democrático  cria  e  legitima o  poder  social,  como 
realidade que se produz no presente, expandindo-se para o futuro. A 
contração  do  presente,  ocasionada  por  uma  peculiar  concepção  da 
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totalidade, transformou o presente num instante fugidio, entrincheirado 
entre o passado e o futuro. 

A fase que se vive é de transição, por isso, se propõe uma 
trajetória inversa: expandir o presente e contrair o futuro. Assim, será 
possível criar o espaço-tempo necessário para conhecer e valorizar a 
inesgotável experiência social que está em curso no mundo de hoje, já 
que  não  se  pode  deixar  o  projeto  de  democracia  enfraquecido  e 
vulnerável ao poder autoritário, que pode destruí-la.

Por  falta  de  pressão  moral  e  social,  a  democracia  transforma-se 

rapidamente  em oligarquia,  pela  associação  do  poder  político  com 

todas as outras formas de dominação social. A democracia não surge 

do Estado de direito, mas do apelo a princípios éticos – liberdade, 

justiça  –  em nome  da  maioria  sem poder  e  contra  os  interesses 

dominantes (TOURAINE, 1996, p.36).

Esta maneira de o homem dirigir o olhar para o poder social é 
a compreensão de seu pertencimento histórico-social que se encontra 
na política efetiva, estabelecida por simples cidadãos que tendem, por 
si  mesmos,  independentemente  de toda formação e história  pessoal 
serem agentes do bem comum social.

Como  movimento  da  auto-instituição  da  sociedade,  a 
democracia estabelece um diálogo com a realidade que não se contenta 
com a separação entre pensamento e ação.  Historicamente,  a partir 
dos anos 30 do século XX, o liberalismo assume a democracia e passa a 
defendê-la,  mas  “reduzindo-a  e  minimizando-a,  empobrecendo  suas 
determinações,  concebendo-a  de  modo  claramente  redutivo” 
(COUTINHO, 2002, p.11). O empobrecimento leva ao estabelecimento 
de  uma ponte  em que  a  democracia  é  o  foco  central  na  luta  pela 
democratização  das  oportunidades,  arquitetada  pela  conquista  de 
isonomia civil e isonomia social.

Imaginada  sob  os  pilares  da  isonomia  civil  e  social,  a 
democracia não pode ser tratada como dogma, nem vivenciada como 
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ortodoxia, pois tem relação direta com a elucidação da sociedade e, 
conseqüentemente,  do  indivíduo.  Noção  complexa,  com  uma  larga 
tradição de circulação entre ideologias e doutrinas políticas, remetendo 
a extensão de poder a um coletivo, a um grupo social ampliado cujas 
relações de poder são baseadas na participação popular. Ela é traduzida 
pelo  social,  estabelecendo  o  pensamento  coletivo  adequado  à 
convivência, à comunicação, à necessidade do debate. Em função disso, 
o  debate  recupera  a  condição  humana  e  faz  o  inventário  das  suas 
práticas, sendo o pensamento histórico condição sine qua non para que 
o sujeito supere a alienação e se estabeleça em uma relação intencional 
envolta nas dimensões do real e do ideal. 

A  idéia  de  debate  está  contida  nas  ações  humanas, 
reverberando  sua  complexidade  e  contingência,  abstraídas  nas 
divergências e incertezas esboçadas diante de um campo em que das 
mesmas coisas podem resultar efeitos diversos. Esse é o sentido de 
que  a  democracia  não  é  demonstrativa,  não  ocorre  sempre  e 
necessariamente  da  mesma forma e,  em algum momento  histórico, 
irrompe justamente o contrário do que se pretendia. 

A política cultural constitui-se de dimensões civilizatórias que 
amplificam  e  contagiam  as  consciências  para  que  se  supere  a 
dissimulação  do  real,  transformando-o  em  experiência  explícita  e 
histórica. Para Chauí (2000, p.16-17), “a sociedade histórica é aquela 
que  precisa  compreender  o  processo  pelo  qual  a  ação  dos  sujeitos 
sociais e políticos lhe dá origem e, ao mesmo tempo, precisa admitir 
que ela é a própria condição para a atuação desses sujeitos”. 

O  fortalecimento  da  política  cultural  significa  o  rompimento 
com a linearidade, com a sociedade estagnante. 18 A política cultural é 
busca  da  racionalidade  que  transponha  a  cartografia  da  alienação, 
essencialmente,  no “domínio de um imaginário autonomizado que se 

18 “Na sociedade estagnante, as coisas se passam como se o fim último do homem 
fosse o de se confrontar com o Outro e de se situar, assim, fora da natureza, em um 
sistema de parentesco que exprime um nós humano; de se desvencilhar, graças à 
troca, da dependência das coisas para instituir uma dependência das pessoas na qual 
esteja significada a independência da ordem humana”.  (LEFORT, 1979, p.54)
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arrojou a função de definir para o sujeito tanto a realidade quanto seu 
desejo” (CASTORIADIS, 2000, p.124).    

A cultura da racionalidade democrática liga-se à autonomia, 
reafirma  direitos  e  confunde-se  com  eles,  propicia  compreender  a 
sociedade  como  movimento  constante,  pressupõe  um  processo  em 
construção que coloca o homem vivendo em estado de permanente 
tensão  comprometida,  afasta-o  da  subserviência,  sabendo  que  o 
conflito  é  inevitável  e  “em conjunto  com o consentimento,  e  não o 
consentimento  sozinho,  que  evita  que  a  democracia  se  desgaste, 
transformando-se em oligarquia” (FINLEY, 1988, p.86).  

Criar  e  ampliar  a  política  cultural  significa  estabelecer  uma 
cultura política,  baseada em atores ativos para entender  a dinâmica 
político-social, no sentido da promoção da igualdade e da justiça social, 
como  prática  evidenciadora  de  relações  democráticas  que  se 
consolidam pela propagação do novo, fundante da experiência plural 
que se estabelece pela égide do exercício da diferença. 

O Estado democrático engendra uma cultura autônoma que 
põe  a  sociedade  a  produzir  ousadias  relacionais  de  diálogo  feitos 
reminiscência  da  paidéia  grega  instituída,  estabelece  parâmetros  de 
justiça e igualdade que representam um esforço para compreender o 
caos, tendo como possibilidade afirmar a ordem com o objetivo de agir 
sobre o mundo e transformá-lo.  Castoriadis esclarece (2000, p. 387),

aquilo  que  não  é não  pode  ser  caos  absolutamente  desordenado 

termo ao qual, aliás, não se pode atribuir nenhuma significação: um 

conjunto  aleatório  representa  ainda,  enquanto  aleatório,  uma 

organização formidável, cuja descrição preenche os volumes oral e se 

expõe a teoria das probabilidades. 

A ordem no caos representa a afirmação de uma relação entre 
o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, ao mesmo tempo em 
que  institui  um  conhecimento  carregado  de  significações  culturais, 
sociais, históricas, dadas pela própria relação sujeito e objeto. Projeta-
se como ato de conhecer que não existe de forma pura, pois a razão e 
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os sentidos são históricos, tecidos na trama da existência humana com 
tipos  de  racionalidades  possíveis  em  cada  circunstância.  O  ato  de 
conhecer é dinâmico, representa a realidade, sobrepõe-se ao já feito, 
estabelecido,  já  dado,  gerando fraturas  e fracionamentos produzidos 
pela rigidez que nega a essência do próprio homem na sua capacidade 
de criar, perseguir o novo, ser o novo. Ser o novo é estabelecer um 
compromisso que exige um questionamento da razão, da realidade, do 
pensamento e desvela outros modos de formular o conhecimento. 

O sujeito que conhece tem o poder da palavra, é criativo e 
criador  de  novas  possibilidades,  luta  contra  as  encruzilhadas  da 
desesperança  e  do  desencanto,  é  portador  de  dúvidas  na  busca  de 
possíveis  certezas,  imaginando  a  construção  social  da  realidade  que 
coloca no debate sobre o conhecimento a inspiração de um mundo que 
não é apenas dado, fato, mas criação, ato. A análise implica dizer que a 
democracia  não  é  um  mal  necessário.  Na  verdade,  por 
desconhecimento,  não  se  considera  que  a  democracia  é  a 
materialização do social no indivíduo, criação dos seres, em geral de um 
tipo  de  ser  que  se  dá  explicitamente,  revelando  os  valores 
condicionados a determinadas situações históricas.

O percurso trilhado para se compreender o desenvolvimento 
da democracia passa pelo entendimento de que “discutir democracia 
significa  discutir  política”  (CASTORIADIS,  2002,  p.256).  O  desenho 
dessa realidade leva a uma análise cujo sentido é dimensionado no 
referencial  grego  da  pluralidade  qualitativa,  sobrepondo-se  à 
quantitativa. Essa é a repetição incansável do mesmo; aquela é o reino 
da diferença, da heterogeneidade, da multiformidade, da diversidade 
múltipla que desperta o interesse e a curiosidade, passando a idéia de 
que, sendo plural, ligada à cultura, sua coordenação seja construída na 
unidade, como condição da diversidade.  

A  mediação  democracia-autonomia  vincula  o  conhecimento 
dialético  às  múltiplas  determinações  que  constituem a  relação  ativa 
entre  a  autonomia do sujeito  coletivo  e do sujeito  individual  a  uma 
razão  que  não  é  a  subjetiva,  mas  a  razão  objetiva19.   Tal  aspecto 

19  No  livro  Eclipse  da  razão,  no  capítulo  intitulado  “Meios  e  fins”,  Horkheimer 
desenvolve  uma  fecunda  discussão  sobre  o  eclipsamento  da  razão  ao  longo  do 
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transforma o aprendizado para pensar o real, extraindo daí a dimensão 
de totalidade. Para KOSIK (1976, p.35),

a  categoria  da  totalidade  não  significa  todos  os  fatos.  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.  Acumular  todos  os  fatos  não 

significa ainda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em 

seu  conjunto)  não  constituem,  ainda,  a  totalidade.  Os  fatos  são 

conhecimentos da realidade se são compreendidos como fatos de um 

todo  dialético  –  isto  é,  se  não  átomos  imutáveis,  indivisíveis  e 

indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saía constituída – se são 

entendidos como partes estruturais do todo.

A  dimensão  da  totalidade  é  forma  de  existência  e  criação 
social, tornando a democracia intencional, decorrente de uma prática 
histórica mediada pela ação exigente, complexa, profunda e ampla de 
uma formação política. Por isso, é um processo radical que se estrutura, 
como necessidade social, consubstanciado no desenvolvimento humano, 
recriando o público pela ação. A democracia não se dá apenas como 
direito  ao  voto,  mas  se  consolida  além do  voto  e  o  extrapola  pela 
fiscalização,  pela  participação,  pela  luta  constante,  como  ação  e 
processo  de  articulação  das  forças  organizadas  da  sociedade, 
significando a vontade de saber e a abertura para ousar. 

Nesse  sentido,  a  democracia  fundada  na  conquista  da 
liberdade fomenta  ações  superadoras  do  oportunismo demagógico  e 
discriminatório,  pois  não  há  solução  para  a  humanidade  fora  da 
democracia. Isso quer dizer que ela “é necessariamente alguma coisa 
que se aprofunda e que combina indissoluvelmente reformas políticas 
com  reformas  econômicas  e  sociais”  (COUTINHO,  2000,  p.129).  A 
democracia  não  pode  fracassar,  ao  afirmar-se  e  viabilizar  o  futuro 

processo de constituição da racionalidade ocidental, que hoje se viu dividida em razão 
objetiva e razão subjetiva. A primeira, razão normativa e representativa dos grandes 
sistemas filosóficos (platonismo, cristianismo, hegelianismo), em que se dava maior 
atenção  à pergunta  pelos  fins,  foi  suplantada,  atualmente,  pela  segunda,  a  razão 
subjetiva, cujo interesse se volta para a adequação de meios a fins (cf.HORKHEIMER, 
Max; ADORNO, Theodor. Eclipse da razão).
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dimensionado pela realidade do significado mais profundo de todo o 
processo histórico em construção. Ela legitima o respeito à pluralidade 
e  à  diferença,  evidencia  a  composição  de  uma  dinâmica  pública 
inovadora e superadora da cristalização entre oprimidos e opressores. 
O Estado e a sociedade devem ser promotores de uma ação política 
estratégica,  instigadores  de  um  processo  concreto  de  reforma  do 
Estado e, proporcionalmente, de um movimento de reforma da política.

Toda construção democrática representa a luta pela elucidação 
do homem em busca da superação da barbárie, tendo como exigência 
fundamental que Auschwitz não se repita e que o homem se estabeleça, 
se faça e seja valorizado pela dimensão social  da autonomia e pelo 
sentido da democracia. 

A  criação  promove  a  autonomia  que  move o  olhar  sobre  a 
história, de modo que haja a determinação da escolha sobre o projeto. 
Não se sabe o que será, nem como será, não há garantia alguma de 
sua manutenção, mas trata-se de uma escolha conseqüente, lúcida e 
consciente.  O  projeto  de  autonomia  produz-se  na  criação  de  uma 
sociedade  autônoma  em  que  não  há  certeza  de  que  venha  a  ser 
instituída, criada, ainda que isso não exclua a possibilidade de pensá-la 
e tê-la como projeto, pelo contrário, exige-a. 

2- Sociedade democrática, educação e escola
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Seríamos insensatos se pensássemos, por nossa vez, que 

poderíamos considerar a razão como um instrumento que 

deveria ser mais bem empregado. Uma cultura não é um 

cardápio no qual podemos escolher aquilo de que gostamos 

e negligenciar o resto. 

Castoriadis

O sentido da democracia, articulado à sociedade democrática, 
é instituição de educação e auto-educação permanente, compreende o 
processo de desenvolvimento da educação e da escola. É esse processo 
o eixo em torno do qual se levanta o potencial político de um novo 
modelo de sociedade capaz de estabelecer uma nova práxis educativa, 
potencial esse que transcenda a mera luta pelo poder e se identifique 
como  prática  humano-social  com  o  propósito  de  tornar  possível  a 
convivência entre grupos e pessoas. 

             A sociedade antiga e a nova têm em comum a 
concepção da educação como processo de desenvolvimento individual. 
Entretanto, o traço inédito da educação do século XX foi o deslocamento 
de  enfoque,  do  individual  para  o  social,  para  o  político  e  para  o 
ideológico. A educação, no século XX, tornou-se permanente e social. É 
verdade, existem ainda muitos desníveis entre regiões e países, entre 
países periféricos e hegemônicos.  Mas existem idéias universalmente 
difundidas, entre elas, de que a educação se estende pela vida toda e 
que ela não é neutra.

Castoriadis, ao abordar o tema da nova sociedade autônoma, 
frente às instituições e da capacidade que os homens possuem de criar 
o novo ao autonomizar-se, contribui para a análise da sociedade que 
produz  a  si  mesma  e  o  papel  dos  indivíduos  nessa  produção.  É 
imprescindível  considerar  que  o  desenvolvimento  observado  nas 
sociedades relaciona-se ao argumento de que 

a  auto-alteração  perpétua  da  sociedade  é  seu  próprio  ser,  que  se 

manifesta  pela  colocação  de  formas-figuras  relativamente  fixas  e 
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estáveis  e  pela  explosão  dessas  formas-figuras  que  só  pode  ser 

sempre posição-criação de outras formas-figuras. Cada sociedade faz 

ser  também  seu  próprio  modo  de  auto-alteração,  que  podemos 

também denominar sua temporalidade – isto é, se faz ser também 

como modo de ser. A história é gênese ontológica não como produção 

de diferentes instâncias da essência sociedade, mas como criação em 

e  por  cada  sociedade,  de  um outro  tipo  (forma-figura  –  aspecto-

sentido:  eidos) do ser-sociedade, que é ao mesmo tempo criação de 

tipos novos de entidades social-históricas (objetos, indivíduos, idéias, 

instituições,  etc.)  em  todos  os  níveis  e  em  níveis  que  são  eles-

próprios estabelecidos-criados  pela  sociedade  e  por  tal  sociedade 

(CASTORIADIS, 2000, p. 416).

O estabelecimento da nova sociedade é desafio que consiste 
em  fundar  um  diálogo  mediante  a  complexidade  do  sentido  da 
democracia,  orientando  decisões  e  atividades  favoráveis  ao 
desenvolvimento humano. Assim, a atividade humana, a história e o 
projeto  revolucionário  não  podem  ser  jamais  frutos  de  um  saber 
imanente, de uma racionalidade exclusiva a qualquer classe social, mas 
compreensão de que 

a sociedade é sempre auto-instituição  do social-histórico.  Mas esta 

auto-instituição geralmente não se sabe como tal (o que levou a fazer 

crer que ela não pode saber-se como tal). A alienação ou heteronomia 

da sociedade é auto-alienação; ocultação do ser da sociedade como 

auto-instituição  a  seus  próprios  olhos,  encobrimento  de  sua 

temporalidade essencial (CASTORIADIS, 2000, p. 417).

2.1. Educação, sociedade e cultura democrática

A educação é prática social pela qual se constrói a convivência 
entre indivíduos e grupos que se afirmam como sujeitos históricos em 
luta, tomado o sistema como atualização histórico-cultural, pela qual se 
processa a construção do homem histórico. Ao se inserir e se afirmar no 
universo  da  cultura,  o  homem  destaca  sua  dimensão  política 
precisamente como  práxis que propicia ao ser humano sua condição 
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histórica  e  plural,  pela  qual  ele  necessariamente  deve conviver  com 
outros sujeitos individuais e coletivos. A educação, para ser coerente 
com sua função de construtora do homem histórico, evidencia o caráter 
do processo educativo não apenas como prática política, mas também 
como prática intrinsecamente democrática. 

A  educação  que  se  constitui  crítica  e  reflexiva  faz-se 
necessária  para  repensar  o  fazer  social,  a  natureza  auto-criada  da 
sociedade, tornando-se uma das referências na conquista da cidadania, 
inseparável  da existência  social  e  do curso da história,  contribuindo 
para que os cidadãos se tornem sujeitos de direito. Essa construção 
democrática transforma-se em espaço político para conhecer, educar, 
fazer e ser, cujo sentido é o bem comum, o bem coletivo. Educação e 
sociedade são consangüíneas, como observa Coêlho (1981 p.7-8):

A educação não se processa fora da sociedade, nem dentro dela, no 

sentido  espacial  da  expressão:  nem  mesmo  se  dá ao  lado  da 

sociedade da sociedade por que esse lado seja próximo da vida social. 

Pelo contrário, a educação é uma das manifestações da vida social, do 

modo como os homens produzem os bens de que necessitam para a 

sua  sobrevivência,  das  relações  de  poder  que  constituem  sua 

existência  concreta.  Entre  educação e sociedade  não há,  portanto, 

uma relação mecânica, quase automática, de contigüidade, mas uma 

relação  verdadeiramente  dialética,  não  podendo  existir,  de  modo 

algum, uma sem a outra.

Compreender  a  presença  da  democracia  e  da  sociedade 
identificada  com a  transformação  social,  com a  ação que  associa  a 
educação e a escola, preconiza a essência do bem comum. A escola se 
constitui como instituição em que se dá a busca do conhecimento, da 
cultura  em  geral  como práxis  educativa,  numa  perspectiva  de 
autonomia  e  de  superação  da  apatia  política.  A  autonomia  não  se 
realiza plenamente porque existe e persiste a heteronomia. Superar a 
heteronomia,  segundo Castoriadis  (2000,  p.113),  é o “desejo  que o 
outro  seja  livre,  porquanto  minha liberdade  começa  onde começa a 
liberdade  do  outro,  e,  sozinho,  posso  no  máximo  ser  ‘virtuoso  na 
infelicidade’”. 
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Democracia  e  autonomia  se  constituem  na  superação  da 
alienação  que  resulta  do  conteúdo  específico  das  instituições  que 
sancionam  um  sistema  de  classes  e  de  sociedade  profundamente 
alienada,  que considera normal  a dominação de uma classe sobre a 
outra.  A alienação da sociedade às suas instituições representa uma 
inversão  perigosa,  o  que  deveria  ser  uma  instituição  a  serviço  das 
pessoas  e  da  sociedade  se  transforma  em sociedade  a  serviço  das 
instituições. A alienação surge

como  uma  modalidade da  relação  com  a  instituição  e,  por  seu 

intermédio, da relação com a história (...). A superação da alienação 

pressupõe  evidentemente  a  eliminação  do  domínio  de  toda  classe 

particular, mas vai além desse aspecto (...). A alienação apresenta-se 

de  início  como  alienação  da  sociedade  às  suas  instituições,  como 

autonomização das  instituições  com  relação  à  sociedade” 

(CASTORIADIS, 2000, p.139-140).

O tempo e o lugar da democracia é o da luta, do conflito, da 
resistência,  do  educar  na  esperança,  em  tempo  de  desencanto,  do 
superar o estado de alienação, da conquista da autonomia como projeto 
social-histórico sempre em movimento. Para Finley (1988, p. 86) “(...) 
o conflito não é apenas inevitável, é também uma virtude na política 
democrática,  porque  é  o  conflito  em conjunto  com o  consentimento 
sozinho, que evita que a democracia se desgate, transformando-se em 
oligarquia”. 

Encontrar o tempo e o lugar da democracia é uma operação 
para se enfrentar a opacidade do mundo atual envolto na disseminação 
da acriticidade e ambigüidade, bem como fragilizado pelas políticas de 
destruição democrática feitas em nome da própria democracia.

 
O discurso sobre o sentido da democracia é ruptura com o já 

posto, com o já dado, e a razão é estimulada a penetrar na natureza do 
homem autônomo que se esforça para fugir  dos fatos em busca da 
universalidade da educação e da escola. É uma busca intransigente que 
investiga  o  pensamento,  procura  o  sentido  da criação,  de um novo 
discurso da sociedade humana e da razão de ser da autonomia. Boff 
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(1999,  p.42)  critica  o  modelo  atual  de  sociedade  com  a  seguinte 
observação: 

(...) o núcleo desta sociedade não está construído sobre a vida, o bem 

comum, a participação e a solidariedade entre os humanos. O seu eixo 

estruturador está na economia de corte capitalista. Ela é um conjunto 

de poderes e instrumentos de criação de riqueza - e aqui vem a sua 

característica  básica  –  mediante  a  depredação  da  natureza  e  a 

exploração  dos  seres  humanos.  A  economia  é  a  economia  do 

crescimento ilimitado, no tempo mais rápido possível, com o mínimo 

de investimento e a máxima rentabilidade. Quem conseguir se manter 

nessa  dinâmica  e  obedecer  a  essa  lógica  acumulará  e  será  rico, 

mesmo  à  custa  de  um  permanente  processo  de  exploração. 

Exploração  dos  homens,  das  mulheres,  dos  jovens  e  crianças; 

exploração, também, irracional, da natureza.

O modelo atual de sociedade não traduz o que é a educação, 
não reflete a escola e o sistema educacional, representa a negação de 
crescimento ao sujeito autônomo, participante de projetos que ajudem 
o  homem  a  pensar  e  o  remetam  à  concreticidade  de  seu  projeto 
político. O conceito de autonomia aparece na literatura acadêmica, em 
alguns  casos,  vinculado à idéia  de participação social  e,  em outros, 
vinculado à idéia de ampliação da participação20 política no que tange à 
descentralização e desconcentração do poder. 

O ideário da participação política e social ganha nova dimensão 
quando  é  discutida  geralmente  no  âmbito  da  teoria  política.  Nesse 
contexto, a discussão sobre o exercício da autonomia está diretamente 
relacionada à própria construção da democracia, desde Rousseau, para 
quem o princípio inspirador do pensamento democrático sempre foi a 

20 DÍAZ (1994, p.77-81), aponta alguns princípios da participação como um processo 
amplo e multifacetado. São eles: a participação é uma necessidade humana e, por 
conseguinte, constitui um direito das pessoas; justifica-se por si mesma, não por seus 
resultados; é um processo de desenvolvimento da consciência crítica e de aquisição de 
poder; leva à apropriação do desenvolvimento pelo povo; é algo que se aprende e 
aperfeiçoa; pode ser provocada e organizada, sem que isto signifique necessariamente 
manipulação; devem ser respeitadas as diferenças individuais na forma de participar; 
pode  resolver  conflitos,  mas  também pode  gerá-los;  não  deve  a  participação  ser 
sacralizada, ela não é panacéia nem é indispensável em todas as ocasiões. “Todos 
estes ‘princípios’ devem ser lidos dentro do processo geral e histórico de construção 
de uma sociedade democrática participativa”. 
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liberdade, entendida como autonomia que supera a manipulação, como 
forma  de  exercício  político  e  a  reificação  das  pessoas,  como  fato 
cotidiano, quase-naturalizado.  

O interesse pela democracia é uma resposta a desafios e a 
aspirações  históricas,  tanto  na  Antigüidade  como  nos  tempos 
modernos; não existe uma receita pronta e acabada para o seu bom 
funcionamento,  não  basta  um  grande  número  de  cidadãos 
participantes,  direta  ou  indiretamente,  da  tomada  de  decisões 
coletivas, nem a existência de regras de procedimento. A democracia 
tem em comum com outros conceitos políticos um traço marcante: é 
contestável, constituída socialmente, afirma-se por meio da realidade e 
do conhecimento.

Os vínculos entre sociedade democrática,  educação e escola 
representam um momento privilegiado no plano social-histórico, tendo 
em vista que o relacionamento das pessoas com suas instituições e 
significações se faz por meio da política, cuja característica “é querer 
fazer  de  si  mesma algo  diferente  do  que  é  partindo  de si  mesma” 
(CASTORIADIS,  1987b,  p.317).  É  a  emergência  da  pólis  pensada  e 
realizada como saber vinculado à coletividade.

No contexto histórico, a democracia é processo em construção 
com  o  objetivo  de  desvendar,  segundo  diferentes  óticas,  como  a 
sociedade se produz e se reproduz. Supõe o exercício de leitura crítica 
da  realidade  social  não  descomprometido  com  a  mudança  e  a 
transformação social, o estudo, a análise, o conhecimento e crítica da 
sociedade. Com toda certeza, a construção de saberes é manifestação 
concreta  de competência técnica,  mas deve ser  também o exercício 
prático de compromisso político, tendo em vista que

o  saber  é  um  trabalho.  Por  ser  um  trabalho,  é  uma  negação 

reflexionante, isto é, uma negação que, por sua própria força interna, 

transforma algo que lhe é externo, resistente e opaco. O saber é o 

trabalho para elevar à dimensão do conceito uma situação de não-

saber, isto é, experiência imediata cuja obscuridade pede o trabalho 

da clarificação (...). Só há saber quando a reflexão aceita o risco da 

indeterminação que a faz nascer, quando aceita o risco de não contar 
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com as garantias prévias e exteriores à própria existência e à própria 

reflexão que a trabalha. (CHAUÍ, 2000, p.4-5)

A  democracia  é  conquista  da  cidadania  que  se  interessa 
ativamente pelo que se passa na sociedade, compreende as diferentes 
inspirações  ideológicas  que  fundamentam  a  ocupação  do/no  espaço 
público  das  decisões,  no  curso  da  história  e  pelo  uso  da  palavra, 
formuladora explícita de idéias gerais. O projeto de democracia é fonte 
de criação de espaços de participação em que homens e mulheres se 
transformam em sujeitos ativos, redesenhando os processos de decisão 
institucional no ambiente político ou no ambiente organizacional.

E é por essas razões que a autonomia é expressão, criação e 
mobilização de um mundo de significações, certificando a conquista da 
cidadania via a auto-preservação no exercício de um infrapoder radical, 
que é o poder instituinte exercido pela instituição. Tal empreendimento 
coletivo pode ter efeito contrário quando passa a produzir um fenômeno 
inverso, o da apatia na participação política e social, isto é, “uma reação 
de retraimento provocada pela desigualdade no acesso de diferentes 
grupos  de  interesse  àqueles  que detêm o  poder  decisório”  (FINLEY, 
1988, p.119).

Sendo  impossível  evitar  mudanças,  o  desafio  da  sociedade 
instituída é controlar a mudança, o sentido da mudança que se produz 
num enredo  de referências  culturais,  podendo ser  reinventada  como 
cultura democrática. Esta contesta a falsificação do consenso em torno 
da  sociedade  instituída  que  separa  concepção  e  execução,  além de 
introduzir  tempo,  espaço  e  movimentos  rígidos  na  capacidade 
imaginativa do coletivo anônimo de criar novas significações, corroendo 
as significações sociais instituídas.

A educação como prática política  apresenta suas mediações 
não  implicando  uma  ruptura  nas  estruturas  de  poder,  mas  a 
possibilidade da constituição de mecanismos que influenciam e alteram 
concretamente  as  decisões,  em  favor  da  coletividade.  No  processo 
democrático, a participação torna a educação intencional, relaciona-a 
com o poder explícito e à sua dimensão simbólica:
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Tudo  que  se  nos  apresenta,  no  mundo  social-histórico,  está 

indissoluvelmente entrelaçado com o simbólico.  Não que se esgote 

nele. Os atos reais, individuais ou coletivos – o trabalho, o consumo, 

a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis produtos materiais, 

sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento, não 

são (nem sempre, não diretamente) símbolos. Mas uns e outros são 

impossíveis fora de uma rede simbólica (CASTORIADIS, 2000, p.142). 

No âmbito social e político o tema da autonomia não serve 
àqueles  que  vivem  “numa  bolha  de  vidro”  (TOURAINE,  1994).  A 
autonomia, criação social-histórica, não perde de vista tratar-se de um 
movimento que articula a eliminação de todas as formas de dominação 
e exploração, em que emerge a pólis como “uma comunidade de seres 
vivos, mas de seres identificados entre si, e seu objetivo é a melhor 
vida possível” (ARISTÓTELES, Pol. 1328 b).

Historicamente,  o  movimento  democrático  combate  o  poder 
instituído implícito que emerge de uma cultura baseada nas formas de 
dominação,  manipulação,  despersonalização  do  homem envolto  num 
mundo  de  faz-de-conta,  fechado  na  estagnação,  sem  constituir  o 
dizer/representar  e o representar/fazer  sociais.  A sociedade pode se 
representar/dizer e pode representar/fazer como identidade, sendo que 
esta posição de identidade21, de sua parte, tende a ser encobrimento e 
ocultação  da  alteridade/alteração,  por  conseqüência,  denegação  do 
tempo verdadeiro, da criatividade, da mudança, da diferença, 

nascida  em,  por  e  como uma ruptura  do  tempo,  manifestação  da 

auto-alteração  da  sociedade  instituinte,  a  instituição,  no  sentido 

profundo do termo, só pode ser colocando-se como fora do tempo, 

recusando  sua  alteração,  colocando  a  norma  de  sua  identidade 

imutável e colocando-se como norma de identidade imutável, sem o 

que ela não é. Dizer que a instituição pode prever, regular, gerar sua 

própria  mudança  é  ainda  dizer  que  ela  a  institui  como  sua  não-

mudança própria, que pretende dirigir o tempo, que ela se recusa a 

ser alterada como instituição (CASTORIADIS, 2000, p.251).  

21 Para  a  discussão  do  conceito  de  identidade,  cf.  CASTORIADIS,  Cornelius.  A 
instituição imaginária da sociedade, p.259-312.
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Pode-se assim compreender e interpretar a educação instituída 
como inseparável da dimensão significativa e sua natureza é o novo, 
que provoca e desafia o cotidiano, recusa aceitar algo como pronto e 
acabado, pois sua essência constitui-se naquilo que é desconcertante, 
ignorado, não-familiar, ambíguo, incerto. 

A  autonomia,  no  plano  coletivo,  coincide  com a  prática  de 
democracia, investida da face humana que cria a cultura, para que os 
indivíduos não possam viver unicamente segundo seus próprios pontos 
de vista privados. O homem inventa-se e vai construindo significados 
para o conjunto de suas ações, estabelecendo relações com o outro, 
regras  de  convivência  com  a  lei,  com  as  normas,  os  valores,  a 
linguagem. 

O  homem  desenvolve  a  cultura  democrática,  combina 
diversidade  cultural  com transformação,  permanência,  criação  social 
histórica que torna possível sua participação efetiva como cidadão, na 
construção  do  espaço  político  e  no  renascer  de  convicções 
democráticas.

Na esfera da criação cultural, a democracia é uma idéia nova 
que se impõe como forma de organização política em que se apresenta 
afirmativamente  a  autonomia,  a  liberdade,  a  igualdade  e  a  justiça. 
Quando a democracia deixa de ser idéia e realidade nova, “se degrada 
em liberdade de consumo ou supermercado político” (TOURAINE, 1996, 
p, 20). A democracia é criação que confere significado ao mundo e o 
transforma historicamente,  é  ação  e  forma de vida  política  em que 
emerge o projeto de autonomia ligado ao conhecimento.

A cultura democrática se desenvolve se a sociedade política for 
imaginada como uma construção institucional, definindo-se como um 
esforço  de  combinar  unidade  e  diversidade,  liberdade  e  integração, 
alimentando-se  do  sentido  e  gênese  das  idéias  e  das  práticas.  A 
autonomia dá ao sujeito social-histórico a possibilidade de ir ao cerne 
de  um  dos  maiores  empreendimentos  da  humanidade  que  é  a 
capacidade para ampliar o seu saber e o seu agir.
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A democracia traz consigo a transformação do próprio sentido 
da totalidade, não reduz o homem a mero cidadão, funda sua presença 
singular  na medida em que ele  se deixa  inserir  em um todo social 
abrangente. O homem que fala interroga-se sobre seu destino, leis e 
natureza, levando-se em consideração que “a igualdade moderna não é 
igualdade  do  cristianismo;  ela  é  a  criação  de  um novo  movimento 
histórico, que colocou a exigência de uma igualdade não lá no céu, mas 
aqui e agora” (CASTORIADIS, 2002, p.141).

Articular-se  autonomamente  consiste  em  se  inserir  em  um 
movimento em cujo estofo revolucionário, amadurecendo os atos e as 
palavras dos personagens novos que tudo reinventam: o indivíduo e o 
elemento coletivo. Sabe-se o quanto, logo de saída, o indivíduo soube 
arvorar-se em mentor de inéditos destinos. Já o coletivo levou mais 
tempo para caracterizar-se como que a controlar a violência que nele 
vinha embutida. 

A questão da autonomia se estabelece entre o instituinte e o 
instituído baseada no método de análise da sociedade, formulando uma 
nova  concepção  da  história  em  que  o  projeto  de  democracia  é 
potencialmente ilimitado, ao mesmo tempo, igualmente auto-limitado 
individual e coletivamente. Por isso, repensar a educação e a escola 
como criadoras de autonomia, de sujeitos autônomos é inadiável, em 
nome da  qualidade que coloca  frente  a  frente  o  padrão tradicional, 
contrapondo-se ao da participação social, associada às condicionantes 
político-culturais. A autonomia supõe, pois

uma  profunda  transformação  dessa  instituição  social,  da  prática 

coletiva dos vários segmentos nela diretamente envolvidos, (...) uma 

luta  da  criatividade  contra  a  repetição  monótona  e  infindável  dos 

rituais  pedagógicos,  uma luta  contra  a  tendência  à  valorização  da 

quantidade  em detrimento  da qualidade  (...)  uma luta  do assumir 

com coragem e firmeza o que deve ser dito e realizado contra o medo 

de comprometer, do assumir inclusive a possibilidade de errar contra 

a certeza do já feito (COÊLHO, 1999, p. 98). 
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Essa compreensão da autonomia é o grande desafio político da 
educação ao discernir  a importância de se investir  na superação de 
seus dilemas, tendo em vista as marcas de uma herança que seleciona 
e multiplica o insucesso escolar, nivelando o projeto político da escola. 
Reconfigurada,  esta  oferece  ao  imaginário  efetivo  dos  cidadãos  a 
oportunidade  de  se  compreender  que  além  de  boas  idéias  ela  é  a 
instituição da formação, de se experimentar, de se fazer e assumir a 
práxis da transformação, complexa e cheia de riscos.

2.2. Imaginário radical e sociedade democrática 

A transformação da educação é relevante quando envolve a 
sociedade que participa, sobrepondo-se autonomamente aos modelos 
tradicionais.  Contudo,  há  que  se  compreender  a  existência  de  um 
grande  descompasso  entre  os  conceitos  de  participação  e  de 
autonomia. Para enfrentar o descompasso, há que se fazer a defesa da 
educação que se fundamenta  na ação qualificadora  do currículo,  do 
ensino e da aprendizagem. A invenção e a idealização da educação de 
qualidade produzem no coletivo dos indivíduos a possibilidade efetiva 
de participação, assegurando-lhe uma extensa esfera de vida individual 
autônoma. 

Esse movimento do imaginário radical tem como horizonte o 
coletivo dos indivíduos livres e participativos, constitui-se a partir  do 
desejo e sem as limitações impostas pela realidade,  razão pela qual 
Castoriadis (2000, 154) define o imaginário como “a capacidade de ver 
em  uma  coisa  o  que  ela  não  é,  de  vê-la  diferente  do  que  é...  a 
capacidade elementar e irredutível de evocar uma imagem”. 

Nesse contexto, o imaginário radical constitui a originalidade 
que orienta educadores para ação direta contra a mesmice, propondo a 
superação da divisão entre o trabalho intelectual e o manual, da cisão 
entre quem decide e quem executa, da separação entre dirigentes e 
dirigidos.
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O imaginário é, por natureza, indeterminação radical. Flui para 
as ações autogestionárias, indica um novo modo de organização social 
e visa concretizar, entre tantos outros conceitos, os educacionais. Os 
trabalhadores ao se organizarem de forma autônoma procuram superar 
a  passividade  que  tem  como  expressão  institucional  a  delegação 
sistemática e constante.

A educação instituída pela sociedade é diferente e inédita em 
cada coletividade, pois recria o mundo com um sentido novo e rompe 
com as estruturas de poder, instaura um novo modo de organização 
social,  reivindica  um  plano  de  organização  direta  e  coletiva  dos 
indivíduos  sobre  as  diversas  instituições  sociais.  Como  observa 
Castoriadis (2002, p.184),  “toda sociedade institui,  e não pode viver 
sem instituir, um poder explícito, ao qual ligo a noção do político; em 
outras  palavras,  ela  institui  instâncias  que  podem  emitir  injunções 
sancionáveis explícita e efetivamente”.

O conceito  de autogestão consiste  no fato  de os indivíduos 
assumirem responsabilidades na instauração de um processo que tem 
sua  origem em iniciativas  individuais  e  coletivas,  em que assumem 
responsabilidade de suas atividades, sem intermediário, com o poder 
de influenciar sobre o conteúdo da organização dessas atividades em 
diferentes  esferas  da  vida  econômica  e  social.  A  autogestão  se 
configura  de  forma  particular  em  cada  coletivo,  socializando  os 
indivíduos e constituindo sua identidade. Castoriadis (2002) aponta que 

a  autonomia  dos  indivíduos  é  inconcebível  sem  a  autonomia  da 

coletividade.  O  que  significa,  como é  possível,  o  que  pressupõe  a 

autonomia  dos  indivíduos?  Como  podemos  ser  livres  se  somos 

obrigatoriamente colocados sob o império da lei  social?  Existe uma 

primeira condição: é preciso que se tenha a possibilidade efetiva de 

participar da formação da lei (da instituição). Eu não posso ser livre 

sob  a  lei  senão  quando  afirmar  que  esta  lei  é  minha,  que  tive  a 

possibilidade efetiva de participar de sua formação e de sua posição 

(mesmo quando minhas preferências não prevaleçam).  Sendo a lei 

necessariamente universal em seu conteúdo e, em uma democracia, 

coletiva  em sua  fonte  (o  que  não  é,  em teoria,  contestado  pelos 
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partidários  dos  “procedimentos”),  resulta  que  a  autonomia  (a 

liberdade efetiva) de todos, em uma democracia, é e dever ser uma 

preocupação  fundamental  de  cada  um.  (O  “esquecimento”  desta 

evidência é uma das inúmeras enganações do pseudo-“individualismo” 

contemporâneo.) Porque a qualidade da coletividade que decide sobre 

nós importa-nos vitalmente – caso contrário nossa própria liberdade 

torna-se  politicamente  irrelevante,  estóica  ou  ascética. 

(CASTORIADIS, 2002, p.262)

A autogestão não deve ser compreendida como panacéia, pois 
se  pode  transformar  no  seu  próprio  elemento  de  destruição.  Por 
exemplo,  as  relações  igualitárias,  preconizadas  pelas  lutas  de 
trabalhadores, entra em contradição as relações de trabalho existente 
na  sociedade  capitalista.  Ao  longo  do  tempo,  se  tenta  organizar  a 
escola como se fosse uma fábrica, em que os trabalhadores assumem 
responsabilidades  com  o  processo  de produção  educacional,  sendo 
obrigados  a  tratar  o  aluno  como matéria-prima para  o  mercado  de 
trabalho. A qualidade da matéria-prima poderá determinar o seu valor 
de  mercado  e  financiamento  para  adquiri-la.  Invariavelmente,  os 
educadores acabam reféns de uma pergunta recorrente: formar para o 
mercado ou formar para a vida? Na verdade, a pergunta não é essa, 
mas: O que é formar? Qual é o sentido e a finalidade da educação, da 
escola e da formação? 

Esclarece Lefort que uma sociedade inteiramente regida pelo 
princípio da autogestão é inconsistente e despótica, pois nela o poder 
coincidiria  totalmente  com a  sociedade,  formando  uma  unidade  que 
dissolveria todas as diferenças, ocultando e negando a pluralidade, a 
fragmentação  e  a  heterogeneidade  dos  processos  de  socialização 
(LEFORT, 1983, p. 64-68, 112).

 As  escolas  não  são  unidades  de  produção,  mas  espaços 
públicos  e/ou  privados  formuladores  de  sistemas  de  relações 
coletivistas, igualitárias e auto-suficientes, respondendo às exigências 
das  novas  relações  sociais,  políticas,  econômicas  e  culturais.  A 
educação é a vida social se fazendo.
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O  produto  híbrido  desses  processos  é  a  incorporação  de 
práticas sociais que intencionalmente geram uma transmutação a partir 
da  adoção  de temas,  bandeiras  de  luta,  expressão  de necessidades 
sociais, difusas ou localizadas, incorporadas invariavelmente a idéias, 
reivindicações  e  necessidades  que  desafiam  os  educadores 
pressionados para atender à ordem vigente.

As experiências autogestionárias não são monopolizadas pelo 
poder  do  Estado  e,  caso  fossem,  representariam  a  negação  da 
conquista  efetiva  da  autonomia,  tornando  vulneráveis  as  ações 
produzidas  pela  sociedade.  Apoderar-se  indebitamente  do  poder 
significa  a  reintrodução  da  barbárie  política,  eliminando-se  a 
possibilidade  de  um  contra-poder.  Nessa  perspectiva,  a  autonomia 
representa  uma imagem distante,  sempre  colocada  na  categoria  de 
eterno vir a ser, aguardando a excelência da concretude. Nesse cenário 
recente de mudanças profundas nos modelos políticos, econômicos e 
sociais,  é  possível  discutir  a  acepção  do  conceito  de  autonomia  no 
âmbito na educação.

 Se  autonomia  significa  autogoverno,  governar-se  a  si 
próprio,  para  Castoriadis  (2000,  p.129)  “não  podemos  desejar  a 
autonomia  sem desejá-la  para  todos  e  que  sua  realização  só  pode 
conceber-se plenamente como empreitada coletiva”. Escola autônoma 
é, então, aquela que governa a si própria e o debate em torno do tema 
remonta ao processo dialógico de ensinar contido na filosofia grega.

As  melhores  formas  de  existência  humana  dão  espaço  ao 
cidadão autônomo para buscar resposta às suas próprias perguntas, 
apresentando propostas de superação que o autodetermina a pensar a 
educação como seara anti-autoritária, dimensionada pela força vital do 
autogoverno  e  da  autoformação,  constrangindo-a  a  ser  partícipe  na 
vida e no crescimento da sociedade estabelecida em crise.

A crise  da  sociedade  estabelecida  não  sofre  simplesmente  de uma 

oposição entre classes que permaneceriam exteriores uma à outra; é 

em si mesma conflitual, o sim e o não coexistem como intenções de 

fazer no núcleo de seu ser, nos valores que proclama e nega, no seu 

modo de organizar e de desorganizar, na extrema socialização e na 
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atomização extrema da sociedade que ela cria (CASTORIADIS, 2000, 

p.116).

Entende-se  por  sociedade  em crise  aquela  em que  homem 
sofre um processo crônico de desaparição, torna-se refém do sistema, 
e que desloca a sua centralidade para outras questões que não aquelas 
próprias da educação. O tema tomou corpo no seio da sociedade, uma 
vez que, no centro e na periferia do mundo, prevalecem a corrupção, a 
miséria fatal, as doenças e a violência de toda ordem. Assim mesmo, 
pensar um outro mundo, uma outra educação ainda é possível.

Essa história não invalida o esforço de pensar a educação que 
acontece em muitos lugares, desenvolvendo-se nos acontecimentos e 
interpretações do que seja a realidade, realizando o esforço do homem 
de permear a vida de novos significados e novas formas de cultura. Ao 
esforço empreendido, debruça-se sobre o passado, pensa-se o presente 
e  se  imagina  o  futuro  como  urgência  que  elabora  o  conhecimento, 
formas  de  participação  social  e  cidadania.  Essas  três  ações,  ao 
entenderem  o  homem  e  sua  dignidade  como  fim,  desenham  a 
autonomia  identificada  com  a  sociedade  instituída  e  por  instituir, 
estabelecendo uma relação, não de troca, mas de composição mútua, 
ao promoverem, ambas as instituições, uma cumplicidade.

Uma proposta apontando para esse alvo parte do princípio de 
que há uma revolução em curso, eclodindo uma necessidade real de 
abertura de novas fronteiras que tornem explícitas questões históricas 
e teóricas para o pensamento adquirir e proceder à construção de uma 
contra-identidade  para  enfrentar  o  monopólio  do  poder  político, 
econômico e cultural, do desprezo a tudo que é público, da hierarquia 
incontestada que expurgou a criatividade, sendo incapaz de responder 
às inquietações e às potencialidades das forças sociais. A identidade 
buscada leva à participação que conduz à autonomia, a sua realização, 
à possibilidade de mantê-la e difundi-la em prol da sociedade. O poder 
da  representação  impede  e  impossibilita  idéias,  dificultando  a 
consciência da autonomia. Na educação, a situação não é diferente.

O discurso da contra-identidade leva para a educação toda a 
problemática da diluição de seu conteúdo, tornando difusa a proposta 
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de escola existente que não precisa ser destruída, mas tem de superar 
o  modo  atual  de  organização,  entrelaçando  escola  com  vida.  Tal 
entrelaçamento  corresponde  ao  enfoque  histórico  crítico  que 
compreende  a  história  como  um processo  contínuo,  constituído  por 
rupturas e descontinuidades complexas.  

A  abordagem  histórica  entende  o  homem  como  uma 
construção  social  concreta,  mas  não  tecido  de  impermeabilidade 
porque,  sendo humano,  está sempre ligado às condições sociais,  às 
condições de produção da vida, relacionando-se com a política real e 
atual,  lutando  cotidianamente  contra  a  degeneração  da  dimensão 
instituinte dele mesmo na sociedade.

Sendo assim, o homem se realiza no espaço onde se questiona 
a  ordem em que tudo  é  feito  com profundo  sentido  político,  baliza 
gestos, ações, ideologia, deliberação, alienação, sua individualidade na 
construção social das condições que cria ao intervir na natureza. 

Pelo exposto, o ocultamento do homem político gera a perda 
da vivacidade, do desabrochar inesgotável da interação consciente de si 
mesmo e consciência nítida de uma legalidade imanente das coisas, 
nega  o  processo  de  interação  entre  sujeito  e  objeto,  de  influência 
mútua, realizado de forma concreta e consciente. O processo de síntese 
entre  sujeito  e  objeto,  que  possibilita  conhecer  o  homem  em  sua 
totalidade, sua concepção de mundo, sociedade e sua relação com os 
outros  homens,  perde  a  possibilidade  de  assumir  uma  conotação 
historicamente definida. 

À  educação,  que  é  um  fazer  social-histórico  no  qual  se 
articulam o imaginário radical do sujeito e imaginário social do coletivo 
anônimo,  cumpre  contribuir  para  o  debate  e  a  reflexão  no  que  diz 
respeito  à  ação  educativa  como  práxis, que  é  diferente  em  suas 
exigências, uma vez que:

... na práxis a autonomia dos outros não é um fim, ela é, sem jogo de 

palavras, um começo, tudo o que quisermos, menos um fim; ela não 

é  finita,  não  se  deixa  definir  por  um  estado  ou  características 

quaisquer.  Existe  relação  interna  entre  o  que  é  visado  (o 
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desenvolvimento  da  autonomia)  e  aquilo  por  que  ele  é  visado  (o 

exercício  desta  autonomia),  são  dois  momentos  de  um  processo; 

finalmente, desenvolvendo-se num contexto concreto que condiciona 

e  devendo  levar  em  consideração  a  rede  complexa  de  relações 

causais que percorrem seu domínio, a práxis jamais pode reduzir a 

escolha de sua maneira de operar a um simples cálculo; não que este 

fosse muito complicado, mas porque, por definição, deixaria escapar o 

fator principal – a autonomia (CASTORIADIS, 2000, p.95).

 No  atual  momento  histórico,  é  importante  pensar  no  que 
Castoriadis chama de  práxis revolucionária22 para a formação de uma 
nova sociedade e de um novo sujeito educador, uma nova forma de 
organização  da  escola,  que  nada  mais  é  do  que  um  processo  de 
superação da escola existente. O processo para pensar a escola, antes 
de tudo, necessita ser organizado como atividade política privilegiando 
o estudo das condições objetivas da sociedade.  

Este estudo decorre, acima de tudo, do desenvolvimento de 
uma escola que compreende a atividade política como atividade social 
transformadora  da  realidade,  superando  os  aspectos  conservadores, 
elitistas,  cristalizadores das divisões, que se afirmam cada vez mais 
com a desagregação da nossa sociedade, impedindo a construção do 
novo. 

O  homem político  revelado  no  engajamento  da  vida  social 
indica  uma  íntima  conexão  entre  a  cultura,  a  liberdade,  o 
conhecimento,  a  auto-reflexividade,  o  gênio  criador  revestido  de 
conteúdo,  voltado  à  realização  dos  interesses  humanos.  O 
desenvolvimento  do  homem  político  é  o  começo  de  uma  nova 
sociedade, que rompe com a subalternidade para assumir um maior 
protagonismo  social,  não  se  esgotando  nos  seus  fins,  mas 
apresentando-se nos seus meios.

Com efeito,  a  democracia  que junta esforços,  realiza  metas 
num  coletivo  de  diversidades,  age  dialeticamente,  atualiza  o 
pensamento político,  econômico,  social  e cultural,  supera e rompe a 
capa ideológica  que  encobre  as  relações  de  dominação,  prestigia  o 
22 Ver nota número 1, p. 19.
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homem e a sociedade, interioriza escolhas pessoais que se encontram 
com as  escolhas  políticas,  não  é  a  liberal23 “que  reforça  a  idéia  de 
cidadania,  de  modo  a  fazer  da  democracia  um  fenômeno 
exclusivamente  político,  ocultando a possibilidade de encará-la  como 
social e histórica” (CHAUÍ, 1982, p.67). 

A democracia assim desvendada possibilita um encontro entre 
propostas políticas e culturais sobre o desenvolvimento humano numa 
série  de  relações  ativas,  na  qual  se  possa  reunir  a  história  das 
transformações no mundo objetivo com a história das transformações 
da consciência. A cultura não pode tornar-se empecilho para que os 
homens-indivíduos  ajam e  encontrem-se  na  sociedade,  expressando 
seus significados humanos. 

Interessa ao homem concreto e ativo estar ligado às condições 
sociais, às condições de produção da vida; fazendo a história e não a 
história se servindo dos homens para alcançar seus objetivos, pois as 
desigualdades,  as  tensões  e  as  contradições  não  terminarão  e 
continuarão na base da vida das nações e continentes.

O homem concreto e ativo busca o conhecimento da realidade 
democrática e autônoma, tendo em vista a importância de analisar as 
conseqüências de uma concepção do mundo que revigore e reformule a 
sociedade,  que passa a ser agente de sua própria transformação. A 
partir dessa evidência, a educação passa a ter uma função natural e 
universal  na  conquista  do  poder,  atinge  a  consciência  política  da 
indissociabilidade  entre  identidade  institucional  e  exercício  da 
autonomia  feito  projeto  político  da  sociedade.  Pode-se  dizer  que  a 
expressão “projeto político da sociedade” tem significado diante de uma 
concepção de mundo, manifesta-se, implicitamente nas manifestações 
de vida individuais  e  coletivas,  isto é,  na possibilidade do poder  de 
decisão garantir planejamento participativo, horizontalidade, diálogo e 

23  Chauí (2000, p.205), amplia a sua visão sobre a democracia liberal, afirmando: 
“A democracia liberal  não é, pois,  a democracia, nem  a não-democracia, mas o 
trabalho histórico de uma sociedade de classes na qual a separação entre relações 
de  produção  e  relações  políticas  permite  uma  formação  social,  que  Aristóteles 
tranqüilamente  classificaria  de  oligárquica-plutocrática,  apresentar-se  perante  si 
mesma como politicamente democrática”.
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interatividade, contrapondo-se às formas procedimentais autocráticas, 
verticalizadas  e  centralizadoras,  fundadas  no  problema  de  falta  de 
unidade  ideológica  que  separa  os  que  decidem  e  aqueles  que 
executam.

Não  se  pode  negar  que,  considerando  a  crescente 
complexidade da relação entre participação democrática e autonomia, 
há uma luta que unilateralmente tenta impor o predomínio da coerção 
sobre a persuasão, da força sobre a direção e da submissão sobre a 
legitimação, da dimensão política sobre a cultural, intelectual e moral. 
A luta travada, às vezes, esvazia de significado ético a categoria da 
autonomia,  inadvertidamente  compreendida  como  adequação  às 
tendências  neoconservadoras  de racionalização que perdem de vista 
uma outra ótica significativa da realidade em que a efetiva autonomia é 
criada,  a  partir  do  entendimento  que  participa  valores,  objetivos  e 
metas  que  configuram a  intencionalidade da  ação  educativa  no  seu 
caráter dinâmico e não estático.

A  principal  atividade  dos  educadores  que  trabalham com o 
caráter  dinâmico  da  ação  educativa  é  estabelecer  o  princípio  da 
autonomia  como  condição  de  que  a  relação  educação  e  sociedade 
resgatem  e  consolidem  processualmente  a  concepção  de  vida,  de 
cultura,  de  filosofia,  de  história,  segundo o  qual  o  homem deve se 
educar. A autonomia não pode se reduzir ao caráter operacional, uma 
vez que configura a própria atividade educacional, balizada científica e 
culturalmente, constituindo-se na sua finalidade a formação do sujeito 
na sociedade.

As  atividades  e  as  práticas  humanas  mais  elevadas  estão 
situadas  na  esfera  da  práxis.  Elas  constituem  a  preocupação 
educacional  na  efetiva  condução  democrática,  que  se  estrutura  na 
identidade substantiva da escola,  implicando o  vínculo entre  ética e 
política, sendo fundamental explicitar o compromisso sociopolítico para 
configurar uma ação intencional, que insira de modo ativo e consciente, 
o  caráter  referencial,  portanto,  aberto  e  passível  de  contínua 
reformulação na interposição educação e sociedade. 
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Preparar  o  projeto  de  ação  educativa  para  a  nova  escola 
significa  romper  com  as  ideologias  que  circulam  na  sociedade, 
percorrendo  o  caminho  escolhido  em  nome  da  elaboração  de  um 
projeto coerente com os problemas da sociedade e que culturalmente 
represente uma mudança na concepção político-pedagógica do sistema 
educacional,  formada  na  processualidade  das  práticas  institucionais, 
articulando  uma  concepção  procedimental  da  democracia.  Em  sua 
verdadeira significação, 

a democracia consiste no fato de que a sociedade não pára numa 

concepção do que é justo, igual ou livre, dada uma vez por todas, 

mas  se  institui  de  tal  maneira  que  as  questões  da  liberdade,  da 

justiça, da equidade e da igualdade possam sempre ser recolocadas 

no quadro do funcionamento ‘normal’ da sociedade. (CASTORIADIS, 

2002, p.187)

A concepção procedimental da democracia tem ligação com a 
organização cultural da sociedade, relacionando atividade política com 
consciência cidadã, indo do trabalho cultural da conquista do pluralismo 
político  à  responsabilidade do homem na construção de sua própria 
realidade,  desafiada  por  temas  como  o  da  consciência  crítica,  do 
protagonismo em diferentes possibilidades, ou o da verdade e do poder 
no marco dos processos históricos, tratando de abranger seus espaços 
de autonomia a partir de seus próprios condicionamentos.

Não  se  pode  pensar  a  educação  sem  antes,  ou 
simultaneamente, interrogar o projeto de sociedade no qual ela está 
inserida. O princípio que a define orienta a organização cultural para 
formar um projeto de responsabilidade social que questione a dualidade 
da escola. A primeira face dessa escola dual é o seu princípio formador 
assinalado no seu eixo tradicional, em que o dilema é: preparar para o 
que se pede, leia-se, mercado de trabalho; a segunda face liga-se ao 
desejo  de  uma  nova  ordem  político-cultural  superadora  da 
desigualdade, da pobreza e do sofrimento. 

 
Agravando-se essa dualidade, ao longo do tempo a noção de 

competição vem se exacerbando. A competição é um fenômeno cultural 
e humano que é a negação do outro. A negativa gera historicamente a 
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liberdade gestada na luta política que projeta, estende e concretiza as 
diretrizes para superar os conflitos sociais. 

Sua  concretização  objetiva-se  politicamente  nas  lutas  em 
todos os espaços em que a sociedade assume interna e externamente 
uma  nova  vontade  coletiva,  inspirada  na  rebeldia  contra  as 
desigualdades sociais. A nova vontade coletiva é fundada na igualdade. 
O princípio dessa reforma cultural é o encontro com o que é humano. O 
que se chama de humano tem como ponto de partida constituinte o 
entrelaçamento do emocional com o racional. O racional se constitui na 
coerência  do  sistema  argumentativo  construído  na  linguagem  para 
esclarecer,  defender  ou  justificar  ações.  O  fundamento  emocional  é 
condição de possibilidade que opera entre o que se é, o que se sente e 
que inclui a presença do outro, ao invés de negá-lo.   

O ideal  das ações educacionais  se realiza no surgimento de 
uma  escola  que  tenha  no  seu  princípio  formativo  uma  atitude 
desafiadora: como se conhece a escola?  A resposta não está pronta e 
acabada, mas pressupõe compreender a democratização de suas ações 
como  princípio  educativo  norteando  sua  práxis,  experiência  que  se 
refaz, reconstitui, explica e se identifica como espaço de emprego do 
seu sentido histórico distinguindo e/ou impregnando o debate político-
educacional  de  um  novo  conteúdo,  significando  o  início  de  novas 
relações da autonomia estabelecida não apenas na escola, mas em toda 
a vida social. Por isso, o desenvolvimento de um sistema educacional, é 
uma realidade a ser discutida e vivida em nome de uma escola criada, 
inventada,  um  imaginário  radical  que  não  pode  ser  uma  proposta 
isolada,  mas  política  gestada  no  reconhecimento  da  autonomia 
individual  e  coletiva.  O  projeto  de  autonomia  é  “atividade  coletiva 
refletida e lúcida, visando à instituição global da sociedade como tal” 
(CASTORIADIS, 1992, p. 145).

2.3. Autonomia e sociedade democrática
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A autonomia é o conhecimento em ação que projeta e elucida 
a concepção do educador na ocupação política de atuar criticamente, 
combatendo as ortodoxias e inserindo-se na transformação da escola. 
Transformar a  escola  é  compreender  as  novas  propostas  educativas 
que integram as práticas educacionais no campo da construção teórica 
das ciências sociais e humanas. 

Duas dimensões da criação social-histórica do pensamento de 
Castoriadis  são fundamentais  e indissociáveis,  para explicar  a  escola 
pública: a instituição da sociedade e do indivíduo social, que definem o 
interesse  e  a  necessidade  de  permanente  elucidação  da  política,  da 
educação e da liberdade.

É a paidéia como criação e livre expressão daquilo que é o 
centro  do  processo  de  ensino  e  da  escola,  horizonte  democrático, 
atividade pública, racional e  mediatizada pela liberdade. A paidéia é 
projeto pedagógico na instituição da escola, é o próprio movimento de 
criação do espaço público, frente ao qual a escola aparece. 

O espaço público é o espaço constituído e constituidor, capaz 
de levar a cabo a construção histórico-indeterminável da garantia de 
direitos fundamentais sem ferir a autonomia do sujeito. E aqui cabe a 
contribuição de Claude Lefort  ao  propugnar  pela  legitimação de um 
espaço  público  a  partir  de  uma  cena  organizada  por  instituições 
distintas  e  na  qual  se  movam  os  atores  encarregados  de  uma 
responsabilidade política.

 
... espaço público — um espaço tal que cada um é suscitado a falar, a 

ouvir, sem estar sujeito à autoridade de um outro; o poder que lhe é 

dado,  é  induzido  a  querê-lo.  Constitui  a  virtude  desse  espaço  — 

sempre indeterminado, pois não é propriedade de ninguém, apenas 

correspondendo aos que nele se reconhecem e lhe dotam sentido — 

deixar que se propague o questionamento do direito. Que em função 

dele, uma maioria se forme aqui e agora, liberando uma resposta que 

tome o lugar da verdade, nenhum artifício poderia impedi-lo. E que 

um homem, ainda que fosse um só, tenha o direito de denunciar a 

fatuidade ou o erro dessa resposta é algo que por si só confirma a 

articulação da liberdade com o direito, confirma a irredutibilidade da 
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consciência do direito à opinião: a maioria, não o espaço público, é o 

que, então, está sendo eventualmente contestado. A degradação do 

direito não reside nos erros da maioria, resultará da degradação do 

próprio espaço público, isto se se verificar que na ausência do debate, 

que lhe é próprio, uma opinião massiva, compacta, constante, decidir 

no escuro, em vez de serem feitas e desfeitas maiorias, e em vez de 

as  peripécias  da  troca  e  do  conflito  manterem  a  inquietante  e 

venturosa divisão das convicções (LEFFORT, 1991, p.59-60).

 
A perspectiva eleita para a análise empreendida, volta-se para 

a instituição escolar, que interroga o sentido e o pensamento do ideal 
democrático,  os  limites  e  as  resistências  produzidas,  constituindo  a 
realidade inserida na elaboração da idéia de que a sociedade é também 
criação  das  formas  que  a  fazem existir,  caracterizando-a  como  um 
longo desenvolvimento acerca da história do ocultamento da idéia de 
criação.  Esse  ocultamento  designa  a  situação  de  heteronomia  dos 
fundamentos supra-humanos para a explicação da realidade: a razão, 
feita  funcionalidade ou lei  econômica, por exemplo, apresentando-se 
como princípio suficiente a dispensar a livre deliberação humana.

Nesse movimento, a livre deliberação humana significa tornar 
o sujeito histórico ativo no processo de transformar o aprender e o 
ensinar  como  produção  histórico-social,  criação  de  uma  sociedade 
definida, orientando a análise da emergência de uma nova significação 
imaginária social  a partir  da criação da educação como fenômeno e 
objeto de elucidação. Nessa perspectiva, educação é criação, invenção 
de uma ação coletiva, em que se destaca a cooperação aceita em razão 
de necessidades culturais e pessoais do indivíduo, de suas motivações e 
de  suas  representações,  constituindo  mediação  fundamental  das 
relações sociais.

Em  princípio,  a  invenção  de  ação  coletiva  preconiza  uma 
liberdade  orientada,  não  intervencionista,  de  caráter  não  diretivo, 
inspirado na sua autenticidade, na confiança das potencialidades do ser 
humano, na pertinência à recusa em aceitar as análises que reduzam a 
escola à ordem explicativa derivada das disposições do indivíduo social, 
da organização material e econômica da sociedade, ou mesmo de sua 
estruturação  simbólica  e  ideológica.  A  educação  é  apreendida  na 
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aprendizagem participativa, na totalidade da pessoa, na auto-avaliação 
e  na  autocrítica,  pois  nenhum  conhecimento  é  indiscutível  e  a 
capacidade de conhecer seria sua única segurança. 

Buscar  explicações  acabadas  é  negar  a  criação  e  o  próprio 
conhecimento, à medida que se pensa a escola desvinculada de uma 
autogestão pedagógica,  negando-lhe sua configuração epistemológica 
em  nome  da  manutenção  dos  fundamentos  de  uma  sociedade 
burocratizada  e  fortemente  hierarquizada,  implicando  sua  ocorrência 
necessariamente dada pelas condições naturais, biológicas ou mesmo 
sociais da vida humana, ou sua racionalização, partindo do suposto de 
que seu aparecimento está reduzido por razões que se autonomizam 
em relação à prática social, ganhando motor e vontade próprias, como 
os  imperativos  econômicos  e  as  funções  ideológicas.   Chauí  (2000, 
p.29), ensina que 

a  ideologia  não  tem  história  porque  a  operação  ideológica  por 

excelência consiste em permanecer na região daquilo que é sempre 

idêntico, e, nessa medida, fixando conteúdos, procura exorcizar aquilo 

que tornaria impossível o surgimento da história e o surgimento da 

própria  ideologia:  a  história  real,  isto  é,  a  compreensão  de  que  o 

social e o político não cessam de instituir-se a cada passo.

As causas devem ser  procuradas mais  no significado que a 
atividade política vai assumindo, tendo em vista a experiência da vida 
social.  Nesse  sentido,  a  presença  política  no  cotidiano  se  abre  ao 
terreno da participação fora do espaço restrito do exercício do governo. 
Essa forma de entender a atividade política, como uma experiência é a 
descoberta que ela tem uma função pedagógica de transformação. Para 
Castoriadis, a política tem os seguintes objetivos:

 (...)  a  instauração  de  outro  tipo  de  relação  entre  a  sociedade 

instituída e instituinte, entre as leis dadas a cada vez e a capacidade 

reflexiva  e  deliberativa  do  corpo  político;  (...)  a  liberação  da 

criatividade  coletiva,  permitindo  formar  projetos  coletivos  para 

empreendimentos coletivos e trabalhar neles” (1992, p.160)
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De acordo com essa maneira de se conceber e fazer educação, 
articula-se  um  processo  de  auto-análise  dos  educadores,  pois 
necessário se faz construir  um processo que relacione democracia e 
autonomia, instaurando o debate de que o compromisso atual para com 
a criação educacional reivindica uma reflexão que passe pelo imaginário 
social, privilegiando a visão da escola como um dos espaços possíveis 
para a auto-criação do homem e da sociedade. 

E a partir daí a criação da escola não pode ser tomada como 
um acontecimento isolado no contexto social-histórico que a produziu, 
pois é na ação dos movimentos autogestionários que surge a inspiração 
para elaborar um novo conceito de educação. Desenha-se a gênese da 
razão dialética para compreender coletivamente a política-pedagógica 
da escola. A probabilidade do intento sublinha-se no inacabamento do 
homem na medida em que a autocriação histórica é contínua. Portanto, 
a autogestão não deveria ser a utopia de uma sociedade perfeitamente 
estável,  mas,  sim,  deveria  conduzir  à  idéia  de  uma  revolução 
inacabada,  distinguindo  entre  a  instituição  projetada  e  a  instituição 
vivida, compreendida na dinâmica interna da própria instituição.

O conceito de imaginário social é o próprio poder criador da 
sociedade que torna importante o imaginário da escola como processo 
educativo, ocorrendo dentro de uma instituição, conseqüentemente, se 
há uma pretensão de se mudar a educação, seria necessário mudar, 
antes de qualquer coisa, a própria instituição. 

A  transformação  da  instituição  escola  passa  por  sua 
desburocratização que apenas a organiza por meio de regulamentos, 
normas em excesso, programas fechados. A escola é o espaço de criar, 
pensar  e  conhecer  a  realidade  não  como  revelação,  mas  como 
construção  teórico-prática,  desenvolvendo  suas  finalidades  político-
sociais. A escola autônoma questiona o poder institucional, defendendo 
a idéia de que esse poder deveria se limitar para fazer valer o poder 
que  promove  a  defesa  da  autonomia  no  âmbito  da  educação, 
prevalecendo-se univocamente de sua autoformação. 

As  significações  imaginárias  sociais  reivindicam  autonomia, 
como possibilidade de renovação radical das relações sociais e políticas, 
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estabelecendo um novo tipo de relação pedagógica por meio da qual a 
autonomia e a imaginação possam ser permanentemente construídas 
para  que  não  se  transformem  em  mistificação,  tal  como  previa 
Castoriadis. A idéia da autonomia, como projeto, só faz confirmar que a 
escola é instituída pela emergência e, até certo ponto, pela instituição 
efetiva  de significações  que se disseminaram e foram desenvolvidas 
nos  limites  dados  pelas  relações  de  forças  presentes  em  todas  as 
sociedades. 

Nas sociedades históricas há alteridade entre classes, entre sociedade 

civil e poder político, entre poder e Estado, entre o atual e o possível, 

entre saber e ideologia, entre pensar e agir.  Se se quiser evitar  o 

reducionismo classista talvez as duas primeiras exigências sejam: a) 

não cair no engano da ideologia, que apaga as divisões e a alteridade 

para  conservar  apenas  distinções  empíricas;  b)  não  cair  no 

formalismo  socialista  que  erige  como  critério  do  socialismo  as 

modalidades do sistema de propriedade como se fossem um conjunto 

de  instituições  e  regras  de  ação   (nacionalização  dos  meios  de 

produção,  planificação  do  Estado,  organização  social)  e  que  não 

possuem qualquer  evidencia  de serem capazes,  por  si  só e por  si 

mesmas,  de  acarretar  transformações  essenciais  das  relações  de 

produção, isto é, da desigualdade social e da dominação política, tais 

como  estão  cristalizadas  na  sociedade  capitalista.  (Chauí,  2000, 

p.162).

O  conceito  de  autonomia  não  se  reduz  à  redefinição  de 
procedimentos administrativos e financeiros,  mas aos fins  sociais  da 
educação,  conferindo-lhe  um  novo  sentido,  reestruturando-a  e 
afirmando  seu  compromisso  com  a  sociedade  que  se  prepara  para 
elucidar o processo de construção de sua própria identidade.

A natureza humana alterada em indivíduo social transforma a 
escola  democrática  em  movimento  autônomo  instituinte  de  novas 
formas políticas contra os poderes instituídos em que a marca de suas 
incertezas  representa  a  significação  social  imaginária,  oferecendo-se 
como terreno para o estudo da própria sociedade e, nela, constituindo 
um projeto coletivo de educação. 
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O projeto coletivo de educação vai se fazendo à medida que 
enfrenta o desafio de aprofundar a questão da autonomia da escola. A 
educação autônoma e participativa “não exclui a representação nem a 
participação, mas redefine o sentido de ambas” (CHAUÍ, 2000, p.304). 
A  defesa  da escola  autônoma não  significa  ausência  de  avaliação e 
controle, mas o espaço de enunciação do poder auto-instituído, oposto 
a  heteronomia.  As  sociedades  hetorônomas,  nas  palavras  de 
Castoriadis (2002, p.259),

criam, é bem verdade, as suas próprias instituições e significações, 

mas  ocultam  esta  auto-criação,  imputando-a  a  uma  fonte  extra-

social, de qualquer modo exterior à atividade da coletividade de fato 

existente:  os  ancenstrais,  os  heróis,  os  deuses,  Deus,  as  leis  da 

história e do mercado. Nessas sociedades heterônomas, a instituição 

da   sociedade  acontece  no  fechamento  do  sentido.  Todas  as 

perguntas que podem ser formuladas pela sociedade considerada  vão 

encontrar sua resposta nas significações imaginárias, e as que não 

poderiam são, não propriamente interditas, mental e psiquicamente 

impossíveis  para os membros da sociedade.

 Sua  defesa  representa  a  singularidade  que  emana  da 
autonomia humana que interpreta o cotidiano educacional e identifica 
que o objetivo da escola é a construção do saber que se constitui como 
condição  para  participar  do  projeto  coletivo  de  autonomia.  Daí  a 
importância  dos  discursos,  análises  históricas  e  de  conjuntura,  para 
motivar a educação, criação social-histórica, inseparável da criação de 
uma nova sociedade.

Criar  uma nova  sociedade  em que  condições?  Primeiro  que 
educação não se faz com medidas paliativas, mas por meio de políticas 
públicas que a inventem e reinventem, como processo do fazer efetivo 
da coletividade; segundo, a escola é espaço de conhecimento em que a 
educação  tem  correlação  com  melhoria  da  aprendizagem,  com 
planejamento  escolar,  acompanhamento  e  avaliação  das  atividades 
escolares,  com  melhoria  na  vida  das  pessoas,  tem  ligação  com  a 
melhora  da  auto-estima,  possibilidade  de  crescimento  social,  com 
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prazer que, por si sós, não garantem a qualidade da própria educação e 
da escola. Um terceiro fator relaciona-se à influência de um ambiente 
com  autonomia,  para  que  floresça  o  potencial  criativo  das  pessoas 
transformando as  práticas  e  as  culturas  existentes  em um processo 
inaugural do cultivo da autonomia que exige 

a  coragem  e  a  firmeza  para  assumirmos  o  que  deve  ser  feito, 

superando a valorização da quantidade em detrimento da qualidade, 

o medo de errar que leva à repetição do que foi e tem sido feito e, 

portanto,  à  não-criação  do  novo.  A  autonomia  surge  da  tensão 

dialética entre o que existe e o poder criador da imaginação e do 

trabalho. Trata-se, pois, de retomar o pensar e o fazer, a escola que 

aí está, a contestação, crítica rigorosa e radical, a criação do novo, 

superando o já-dito, já-feito, a preguiça, a acomodação, o imobilismo, 

a monótona repetição dos rituais pedagógicos e o medo de enfrentar 

as resistências e os conflitos (COÊLHO, 1999, p.97).

Entenda-se  por  cultivo  da  autonomia  a  gênese  de 
procedimentos construídos por meio de concepções, conceitos, imagens 
e idéias com as quais se pensa e realiza a educação, como importante 
significação  imaginária  para  a  sociedade,  horizonte  aberto  para  as 
decisões  que  enfrentam  o  seu  estado  crítico  atual,  como  um 
componente essencial da complexidade social-histórica.  O papel que a 
educação desempenha na sociedade favorece a cultura democrática, 
desenhando a democracia como procedimento e regime da liberdade. 

Concebida  como  paidéia, a  cultura  democrática  é   passo 
decisivo para a autonomia constituir a vida coletiva e as relações entre 
indivíduos,  mantendo  viva  a  chama  da  abertura  de  sentido  da 
sociedade  para  com  a  história  humana,  que  não  se  submete 
inteiramente a uma fonte de autoridade ou de causalidade.

A relação democracia e cultura é um processo de autocriação, 
atividade  efetiva  da  coletividade,  abrindo-se  à  realidade  para 
compreender  a  escola  na  ação  política,  significando  abertura  à 
multiplicidade dos problemas nacionais à afirmação de que o problema 
da educação é pedagógico porque é social. As significações imaginárias 
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constroem  continuamente  a  sociedade  instituinte  que  é,  então,  a 
primeira e fundamental condição da escola, sua razão de ser. 

Para firmar o projeto democrático da escola, a sociedade fica 
atenta e faz a crítica dos limites de instituição dessa significação na 
prática política coexistindo na cotidianidade das práticas educacionais. 
Faz-se necessário compreender a distância entre os ideais proclamados 
e sua efetiva concretização. 

O  desafio  político  da  educação  autônoma  dirige-se  à 
sociedade, centrando suas ações nos sujeitos, saberes e nas práticas 
que retomam os espaços educativos para pensar e fazer a construção 
identitária  da  educação,  a  fim  de  se  conhecer  a  internalidade  do 
processo  educativo.  Há  ainda,  o  desafio  da  superação  do  crescente 
processo de racionalização técnica e burocrática e de uniformização do 
ensino,  que  reduz  a  atividade  educacional  a  suas  competências 
técnicas,  valorizando  os  métodos,  o  fazer  e  os  processos 
dimensionados  numa  lógica  tecnoburocrática  de  modo  a  garantir  o 
funcionamento de uma máquina executora de tarefas.

Não há cultura democrática que resista à diminuição de seu 
papel, ao transformar o homem em máquina executora de tarefas. O 
homem perde a sua capacidade de entender a democracia como marca 
de  um  povo  soberano  que  se  auto-institui  e  supera  os  modelos 
racionais responsáveis pela crise de identidade da própria educação. 

Reconstruir a realidade da educação, superar sua crise, pode 
significar recolocar os educadores no centro dos debates educativos. 
Esse  processo  implica  e,  ao  mesmo  tempo,  presume  autonomia  e 
liberdade  dos  cidadãos.  A  liberdade  individual  efetiva  se  funde  na 
liberdade  coletiva,  definindo  as  normas,  os  valores,  as  significações 
pelas quais se tentará organizar a própria vida e lhe dar um sentido. 

O conteúdo implícito da autonomia e da liberdade dos cidadãos 
traduz, educacionalmente, a representação de tempo, de espaço, de 
sociedade, de vida, que se vai construindo ao longo da existência e que 
acaba por explicitar-se em atos, atitudes, em maneira de ser e de estar 
no mundo. Como diz Castoriadis (1987b, p.420),
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a  autonomia  não  é  clausura,  mas  abertura:  abertura  ontológica, 

possibilidade  de  ultrapassar  o  enclausuramento  informacional, 

cognitivo e organizacional que caracteriza os seres autoconstituintes 

porém  heterônomos.  Abertura  ontológica,  pois  ultrapassar  essa 

clausura  significa  alterar  o  ‘sistema’  cognitivo  e  organizacional  já 

existente,  portanto,  constituir  seu  mundo  e  a  si  próprio  segundo 

diferentes  leis,  e  portanto,  criar  um novo  eidos  ontológico,  um si 

mesmo diferente em um mundo diferente.

Considerando que cada um é ser  em constante construção, 
pode-se deduzir que o processo identitário é dinâmico e complexo, não 
é  um  dado  adquirido,  nem  uma  propriedade  ou  um  produto.  A 
democracia é um tornar-se, um fazer-se cotidiano, “é evidentemente 
um regime não conhecedor de normas oriundas do exterior, ela deve 
fazer suas próprias normas, e as deve fazer sem se apoiar sobre uma 
outra  norma”  (CASTORIADIS,  2002,  p.193),  exercício  contínuo  de 
formação, ação deliberada de transformação social e criação cultural 
que enfrenta  a  crise  da cultura  e  do Estado.  A democracia  assume 
postura e põe em discussão o seu significado a partir do momento em 
que procura compreender, diferenciar e mobilizar os diferentes saberes 
inerentes ao pensar e ao conhecer.

Ao  se  discutir  o  processo  identitário,  se  aprofunda  a 
construção  cotidiana  do  homem,  como  um  ser  sócio-histórico,  que 
desempenha suas relações sociais de trabalho, num tempo e espaço 
históricos, sendo, portanto, contraditório, múltiplo e real, concretizando 
sua  identidade  ao  produzir  as  condições  necessárias  para  sua 
sobrevivência. 

O  processo  identitário  é  preparação  das  ações  pedagógicas 
autônomas que permitem ao educador construir sua própria condição 
pessoal, no decorrer da sua formação. A identidade é a do pensar e do 
ser, em busca de respostas sempre provisórias, um estar sendo, cujo 
conteúdo deve interrogar à razão e decorrer da interpretação que se 
faça do que merece ser vivido para se expressar por meio do homem 
no mundo e para o mundo. 
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Essa sua compreensão extensiva, o processo de construção da 
sobrevivência  do  homem  diz  respeito  ao  esforço  de  revolucionar  a 
sociedade.  O  movimento  revolucionário  de  ser  e  estar  no  mundo 
materializa-se pelas atividades desenvolvidas na concretização de tal 
processo. A atividade, nesse caso, é um movimento total concernente a 
tudo  o  que  as  pessoas  fazem  e  é  objeto  de  ação  na  sociedade, 
caracterizando  a  atividade  humana,  as  relações  do  indivíduo  com o 
mundo exterior, produzindo as condições de sua existência. O homem, 
então,  ao  buscar  a  produção  das  condições  de  sua  sobrevivência, 
interroga  o  sentido,  os  limites  e  as  possibilidades  da  natureza, 
passando por um novo questionamento das suas condições, como ser 
social.

A integralidade do projeto democrático é a possibilidade real 
de uma educação lúcida, digna, esperançosa, voltada à vida humana, 
suas relações e significações. O homem que deixa de se relacionar com 
o meio social  e consigo mesmo, nega a educação,  não possibilita  o 
envolvimento e o comprometimento com aquilo que se faz e que se é. 
A educação é liberdade, reflexão, busca de consciência daquilo que se 
faz, rompe com a superficialidade, o aparente.

A ausência do pensamento torna praticamente  impossível  o 
percurso de resgate de uma concepção baseada nos valores caros ao 
ser humano, privado da compreensão dos fundamentos da diversidade 
e  da  unidade cultural,  da  sensibilidade,  da  educação humanizadora, 
comprometida com a formação integral do homem. 

A prática reflexiva é ação autônoma com clara intencionalidade 
que  consolida  o  papel  social  do  educador,  oferecendo-lhe  caminhos 
para  a  crítica,  o  pensamento  e  a  transformação  social.  Por  isso,  a 
educação necessita ser interpretada e efetivada por novas relações com 
o  conhecimento,  com os  outros,  sempre  à  luz  da  interrogação  dos 
processos de construção e transmissão do saber.

No  percurso  de  formação  identitária  da  educação,  as 
possibilidades  e  limites  para  o  exercício  da  autonomia  são  dados, 
historicamente, por um conjunto de fatores. Ela só pode ser definida 
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como relação social, pois se relaciona com diferentes saberes, que vão 
se  organizando  em  torno  de  um  projeto  revolucionário,  visando  à 
autonomia de todos. 

A importância do estudo da prática pedagógica e da vivência 
que envolve essa prática no âmbito do cotidiano escolar é o resgate da 
valorização  do  homem  tentando  superar  a  sua  própria  coisificação, 
colocando à prova a constatação de que os estudos relativos à educação 
tiveram como referência marcante os parâmetros da cientificidade, tidos 
como conhecimentos válidos, mas que não deram conta nem esgotaram 
os  fenômenos  educacionais.  Há  em curso  uma nova  etapa  histórica 
instaurada  na  emergência  da  sociedade  pela  ação  autônoma  dos 
próprios  homens.  O  conteúdo  do  projeto  revolucionário,  que  é  a 
consolidação social e histórica da autonomia, expressa a possibilidade 
da realização do homem, da vivência de sua liberdade, do caminho para 
a sua felicidade e a dos outros. 

O  processo  formal  de  qualificação  do  educador  é  elemento 
importante para que se extraia algo novo sobre a sociedade, a cultura, 
a  política  e  a  democracia.  As  mudanças  na  educação  passam  pela 
discussão  da  revisão  dos  elementos  apontados  para  aprimorar  o 
sistema  educacional  no  contexto  da  reforma  do  Estado,  pois  há 
evidências de que a escola não teve seu desempenho melhorado e que 
esforços adicionais devem ser endereçados à busca de solução para a 
repetência, a evasão e a má aprendizagem, que configuram o fracasso 
escolar. As ações relacionadas à cultura e à democracia compõem os 
saberes necessários e mobilizados,  consciente ou inconscientemente, 
no ato de ser e estar da educação. 

 Esse  ato  traça  suas  motivações  de  base  no  seu  processo 
identitário, a fim de que se vislumbre a amplidão que já habita os seus 
pontos de emergência. Se pergunta sobre a educação apenas isto: o 
que há com a educação? A resposta é uma necessidade que não está 
posta imediatamente, e, quando dada, talvez não permita desfazer o 
novelo  de  reflexões  que  possa  gerar  acerca  dos  conhecimentos 
necessários  para  se  enfrentar  alguns  obstáculos  fundamentais, 
revelando saberes que lhes são inerentes e asseverando que não existe 
uma definição pronta e acabada de educação.
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O que há sobre a resposta é a possibilidade de se suplantar as 
velhas  anomalias  geradas  por  falsos  projetos  que  produzem  uma 
educação lapidada na incoerência. Com criatividade é possível respeitar 
individualidades  que  não  escamoteiam  a  importância  maior  da 
descoberta  do  indivíduo.  O  indivíduo  aparece  na  Grécia  Antiga  no 
contexto  da  totalidade,  da  pólis,  do  público,  colocando  toda  a 
problemática do mundo social de modo completamente novo. 

Harmonizar a relação sociedade e indivíduo representa uma 
contradição aberta, necessária e insuperável. Na educação, a  paideía 
grega,  volta-se  à  experiência  dos  antepassados  em  diálogo  com  o 
futuro, acreditando na perspectiva de poder construir autonomamente 
o  diálogo  que  se  liga  ao  passado,  atende  o  presente  e  mira-se  no 
futuro, na melhor humanidade da tradição, para no presente esculpir o 
futuro coletivo à luz da beleza, da felicidade e da virtude. 

Apesar  das  várias  feições  que  a  escola  possa  apresentar, 
algumas  características  são  vistas  como  indeléveis:  a  autonomia,  a 
responsabilidade, o planejamento e no todo ou em parte podem ser 
confundidas pelas culturas reinantes e por relações de poder. 

A  autonomia  da  escola  é  um  tema  que  motiva  muitas 
reflexões, sugerindo que pode ser abordado de muitos modos, despido 
de preconceitos que esvaziam o seu significado. O que é esvaziado? A 
emergência de saberes que contribuam para se compreender que não 
basta  conhecer  o  que  ensinar,  mas  fazer  educação  como um ofício 
cheio de complexidade, cuja atuação não mutile a criatividade, uma vez 
que sustenta e apóia o ato de educar.

Não considerar a educação como ato criativo e identitário é 
anular o ato de ensinar, desqualificando qualquer esforço socializante 
para  tornar  público  o  que  é  tratado  como  privado.  O  conceito  de 
identidade  constituí-se  na  processualidade  dos  diferentes  saberes, 
implica uma prática reflexiva que seja perscrutação ativa, voluntária, 
persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar, ou se pratica. 
Evidencia o desvelamento de situações de ensino, possibilitando, por 
sua vez, a definição dos saberes de ação pedagógica. Estes constituem 
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a identificação e socialização da escola na pertinência dos seus atos, 
não  perdendo  de  vista  a  sua  dinamicidade.  Os  saberes  de  ação 
pedagógica não podem ser vistos como prontos e acabados, já que tal 
visão  acabaria  por  reduzir  a  educação  em  apenas  reprodutora  de 
conhecimentos. 

A  reflexão  sobre  esses  saberes  constitui  a  internalidade  do 
processo educativo, busca na sua  práxis  a essência da educação que 
interage,  incorpora  ao  imaginário  os  saberes  constitutivos  de  uma 
identidade.  Nesse  sentido,  há  o  desenvolvimento  do  sujeito 
historicamente  situado,  emergindo  em  dado  contexto  e  momento 
históricos,  como  resposta  a  necessidades  que  estão  postas  pelas 
sociedades.

Os saberes da ação pedagógica não podem ser considerados 
isoladamente,  de  forma  estanque  e  linear,  pois  o  saber  não  vem, 
necessariamente,  em  decorrência  de  outro,  em  uma  ordem 
preestabelecida,  mas,  dialeticamente,  um influencia  e  é,  ao  mesmo 
tempo, influenciado pelos demais.

Constantes  reflexões  sobre  a  educação  impuseram algumas 
preocupações relacionando os diversos saberes, tendo em vista que a 
prática  pedagógica  pode  propiciar  o  desenvolvimento  do  educando, 
considerando-se  as  condições  objetivas  da  escola.  Há  espaço  na 
educação  escolar  para  um  trabalho  que  associe  o  intelectual  e  o 
emocional  na  formação  de  todos  os  agentes  envolvidos?  Em  que 
condições  está  ocorrendo  o  processo  educativo,  e  como  tem  se 
efetivado a articulação entre a realidade escolar e o discurso oficial? Em 
que aspectos a escola pode se apoiar no sentido de desenvolver uma 
educação que considere a multidimensionalidade do ser?

A resposta a essas indagações está na possibilidade de uma 
proposta educacional abrangente, qualitativa e humana. Exige que se 
construam  fundamentos  orientadores  de  uma  prática  que  contenha 
elementos  da  formação  humana imprescindíveis  ao  desenvolvimento 
integral do ser. A efetivação de uma educação que considere o humano 
na  sua  integralidade  é  gestada  na  ética,  na  cooperação,  na 
solidariedade, em atitudes e manifestações socializantes. 
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Uma  prática  pedagógica  que  possibilite  a  compreensão  da 
multidimensionalidade do homem, considerado como ser indiviso em 
sua totalidade, com seus diferentes estilos de aprendizagem, distintas 
formas de resolver problemas, que se humaniza pela convivência de 
respeito  com  os  outros  seres,  contribui  para  o  reconhecimento  do 
outro, articula uma proposta pedagógica transformadora e que emerge 
como criação histórica. 

A  ação pedagógica transformadora proporciona a  criação de 
novas  práticas  instituintes  embora  tenha  raízes  nas  práticas 
educacionais  já  institucionalizadas.  É  desafio  que  converte-se  em 
movimento  instituinte  por  instar  os  educadores  à  transgressão  do 
movimento  "linear"  de  ensinar  e  aprender,  ou  seja,  por  gerar  a 
necessidade  de  mudança  nas  formulações  teóricas  desenvolvidas, 
permitindo indicar caminhos de uma proposta pedagógica coerente e 
articulada com a prática social de um trabalho coletivo.

3. Educação e transformação social

A democracia não é um modelo institucional, como também 

não  é  um  “regime”  no  sentido  tradicional  do  termo.  A 

democracia  é  auto-instituição  da  coletividade  pela 

coletividade, e esta auto-instituição como movimento.

Castoriadis
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Com o propósito de investigar as possibilidades e os limites da 
escola desenvolver um projeto voltado para a formação da cidadania, 
perseguindo  a  educação  no  contexto  das  transformações  sociais, 
pergunto:  a  democracia  é  essencial  para  a  cidadania  e  para  a 
autonomia? 

 

A educação vem sendo questionada em sua relação com as 
transformações  econômicas,  políticas  e  culturais  do  mundo 
contemporâneo. Ao longo da história imprimiu-se uma força negadora 
da invenção de uma outra sociedade, de uma outra vida. Tal atitude 
contrapõe-se  ao  pensamento  de  que  “a  história  é  impossível  e 
inconcebível  fora  da  imaginação  produtora  ou  criadora,  do  que  nos 
chamamos  o  imaginário,  ela  se  manifesta  no  fazer  histórico.” 
(CASTORIADIS, 2000, p. 176).

A imaginação criadora é histórica e uma outra sociedade nasce 
a partir de políticas e, em especial, para a educação comprometida com 
a humanização,  constituída de relações sociais  que não podem ficar 
reduzidas  às  palavras  de  ordem  da  eficiência,  da  eficácia,  da 
competitividade e da produtividade, sob pena de inviabilizar a formação 
humana para a cidadania. 

Sob  esta  perspectiva,  o  movimento  de  democratização  das 
relações  político-educacionais  leva  à  modificação  do  conceito  de 
cidadania  elaborado  pelo  pensamento  liberal.  “Se  repensarmos  a 
cidadania como afirmação de direitos e como criação de direitos, isto é, 
como criação dos sujeitos sócio-políticos por sua própria ação, podemos 
não  só  presentificar  a  autonomia,  mas  ainda ultrapassar  o  sentido 
restrito da cidadania como voz e voto” (CHAUÍ, 2000, p.306). 

Como expressão política, a democracia é construção coletiva 
do espaço público que interroga a problemática da cidadania, o caráter 
histórico dos direitos políticos e sociais, o sentido das relações sociais 
democratizadas. Suas indagações questionam as diferenças entre saber 
e fazer, entre teoria e prática para discorrer e interrogar o agir humano. 
Para os gregos, “ser cidadão não é algo que se refira à vida privada, 
mas  precisamente  à  vida  pública,  à  qual  os  gregos  claramente 
subordinam a esfera privada”. (COUTINHO, 2000, p.56)
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Essas  características  da  cidadania  colocam  em  xeque,  por 
exemplo,  a  educação  como  coisa  pública.  Existe  um  processo  de 
descontinuidade, caracterizada pelo eterno recomeçar em que a história 
é negada, os saberes são desqualificados, o sujeito desrespeitado pelo 
Estado.  Ao surgirem os direitos civis, os direitos de cidadania foram 
ampliando-se gradativamente e de forma inter-relacionada. Assim, a 
educação passou a fazer parte e a ter um novo sentido na formação 
humana pensada culturalmente. 

O conceito de cidadania é complexo, necessita ser investigado 
e compreendido para se empreender o processo de democratização da 
educação, como criação cultural. A concepção de cidadania  supera o 
estado  da  necessidade  para  afirmar  a  autonomia,  a  liberdade,  a 
igualdade,  a  democracia  e  a  justiça.  A  afirmação  se  sustenta  na 
convicção de que só, criando, é possível conhecer. Avançando sobre a 
ignorância, a democracia será reconhecida como o sistema em que o 
poder  se  faz  revolução.  Assim,  ninguém pode delegar  ao  outro  um 
direito que não possui, pois o direto à democracia é um problema de 
autonomia  e  de  independência,  institucionalizadoras  das  relações 
políticas. 

Enquanto num contexto desenvolvido a cidadania é vista com 
ênfase nos direitos políticos, num contexto terceiro-mundista não pode 
ser  pensada  fora  de  uma  totalidade  que  envolva  as  questões  da 
autonomia, da democracia e do desenvolvimento que a defina. Ela diz 
respeito  à  autonomia  da  sociedade,  no  sentido  de  ter  condições  de 
traçar suas políticas. 

A  educação,  sustentada  na  ocorrência  da  cidadania,  gera 
participação política, a necessidade de novos ensaios, de novas formas 
de interação para transcender o dado, o institucionalizado, de não se 
amedrontar  com  o  estigma,  a  discriminação,  o  ostracismo.  A 
democracia se funda  na garantia da igualdade para todos, em que o 
poder democrático confere novo significado ao mundo, transformando-o 
e pondo-o à prova para compreender e criar sujeito da história e da 
cultura. 
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O conceito  de  cidadania  como participação  em comunidade 
evolui relacionado às lutas e conquistas que foram sendo ampliadas ao 
longo  da  história  da  humanidade.  Também  compreendida  como 
soberania, a cidadania implica processo de autoconsciência que só se 
dará  pelo  conhecimento,  pelas  condições  dignas  de  vida  e  pela 
participação  na  sociedade,  o  que  exige  uma  outra  concepção  de 
educação,  cultura,  escola,  saber  e  aprender  e  outras  formas  de  se 
relacionar com tudo isso.

Para compreender melhor o conceito de participação política, 
Marilena Chauí (1989), apresenta duas apropriações do conceito e de 
sua prática: 

ou  a  participação  é  reduzida  à  pressão  popular,  ou  reduzida  ao 

trabalho popular coletivo, na forma de mutirão. Penso que uma das 

contribuições que uma cultura socialista pode dar é considerar que a 

participação  de  uma  ação  coletiva  pela  qual  um  bem  para  a 

coletividade se realiza não é a intervenção contínua no cotidiano, não 

é a demanda, a pressão, o lobby, e não é o mutirão. É a intervenção 

periódica,  refletida  e  constante  nas  decisões  políticas.  O direito  de 

tomar  decisões  políticas,  de  definir  diretrizes  políticas  e  torná-las 

práticas sociais efetivas, isso é participação (CHAUÍ, 1989, p.56)

A  verdadeira  participação  torna  possível  a  superação  da 
pobreza política. A idéia de participação implica agir de modo inteligente 
e organizado em relação ao poder,  saindo da ignorância e  tomando 
consciência da negação aos cidadãos da capacidade de se organizarem. 
A  escola  é  um  dos  espaços  organizados  da  sociedade  que  precisa 
privilegiar  a  participação,  não  a  produtividade  econômica,  porque  a 
educação só é genuína quando desdobra as potencialidades do homem, 
abre  novos  horizontes,  provoca  a  consciência  crítica,  leva  ao  saber 
pensar. 

A  participação  adquire  características  próprias,  que  se 
diferenciam  conforme  o  tempo,  o  lugar  e,  sobretudo,  as  condições 
sócio-econômicas existentes, contribuindo fundamentalmente para que 
o sujeito político seja capaz de fazer a sua própria história, combatendo 
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a pobreza política, reagindo, organizando-se e partindo para a luta para 
que  não  prevaleça  o  pensamento  autoritário.  Na  análise  de  Chauí 
(1980, p.43),

o pensamento autoritário opera sempre no plano do já pensado (a 

teoria  prévia  como  modelo),  do  já  feito  (as  experiências  como 

exemplos) e do já dito (os discursos normativos). Essa presença do 

“já” inutiliza o aqui e o agora que pedem para ser pensados, feitos e 

ditos. O “já” exorciza o novo, o risco da indeterminação trazida pela 

experiência e, portanto, o perigo da história. 

As ideologias autoritárias são combatidas pela ação política do 
indivíduo social, que isoladamente não é capaz de oferecer a outro a 
plenitude da formação, bem como nenhuma instituição, ainda que seja 
definida  como  educativa.  O  desafio  é  combater  as  ideologias 
autoritárias  por  meio  da autonomia  e  na  busca  de  espaços  de 
participação política nos limites de cada instituição. A relação educação 
e sociedade 

não é de modo algum uma relação mecânica, automática, de simples 

contigüidade, justamente porque educação e sociedade não são duas 

realidades  exteriores,  completamente  determinadas  e  autônomas, 

que existiram uma ao lado da outra, embora associadas. A relação 

concretamente existente entre elas é de determinação recíproca, ou 

seja, a sociedade sempre determina a educação e ao mesmo tempo é 

por esta determinada (COÊLHO, 1982, p.40). 

A construção do poder democrático, da história e da cultura se 
faz com autonomia e se propõe a apreender como objeto de política, 
um projeto de educação que ganha materialidade na instituição em que 
é desenvolvida, a escola. 

 3.1 Educação e cidadania 
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Não se deve atribuir aos processos escolares atuais os fins e 
meios de toda a educação. Segundo Coêlho (1999, p.97), por exemplo, 
“burocracia e gestão são meios, e não fins do fazer educativo. Devem 
estar de acordo com a natureza da escola e do trabalho de formação 
humana que aí se desenvolve, colocando-se de fato a seu serviço”.

A  concepção  da  escola  burocratizada  articula  a  visão 
pragmática e utilitária predominante na ordem política e social atribuída 
à  educação  escolar  de  preparar  os  educandos  para  o  exercício  da 
cidadania. O acesso a conhecimentos e habilidades constitui parte do 
processo de formação humana, mas não deve ser confundido com a 
totalidade do processo. 

Como processo integral de formação humana, a escola retoma 
o seu poder  criador  de  pensar  o  fazer  de uma nova condição para 
existir no mundo da cultura, incluindo saberes, valores, língua, normas, 
habilidades, modos de vida que fazem parte da herança civilizatória e 
que  concorrem para  que  os  limites  da  natureza  sejam transpostos. 
Entre eles se colocam os conhecimentos racionais que promoveram o 
desenvolvimento  científico  e  cultural  da  humanidade,  as  letras,  as 
artes, os costumes e a consciência de que o ser humano é o próprio 
produtor das condições de reprodução de sua vida e das formas sociais 
de sua organização. 

Daí a necessidade de reavaliar a finalidade da educação e do 
homem  que  a seu  modo,  à  luz  da  razão,  da  sensibilidade,  da 
imaginação,  da  liberdade,  da  vontade  e  da  autonomia,  organiza  os 
modos de existência e a responsabilidade pela direção de suas ações. 
Essa característica do ser humano constitui o fundamento da formação 
do sujeito ético. Este deve ser o objetivo fundamental da educação, ao 
qual deve ser submetida toda e qualquer prática educativa, aí incluídas 
as escolares. 

Na medida em que a escola no seu dever-ser se torna legítima 
instituição para realizar a educação, ela aperfeiçoa sua ação pedagógica 
como  instituição  da  escolarização,  do  ensino  e  da  aprendizagem, 
sobretudo da formação humana, da formação do sujeito ético que

104



se  institui  como  invenção,  reconhecimento  e  garantia  de  direitos, 

baseados nos princípios  da igualdade e da diferença,  e se a forma 

contemporânea  do  capitalismo  e  da  ideologia  são  contrários  aos 

valores e normas que constituem o campo ético, creio que a nossa 

primeira tarefa, é o combate lúcido ao que impele a democracia e a 

ética democrática na sociedade contemporânea (CHAUÍ, 1999, p.51).

Ele, o sujeito ético, se afirma na sua limitação, nos desafios, 
no dinamismo, nas várias lutas sendo construídas para se garantir vida 
digna,  melhores  condições  salariais,  escola  para  todos.  Ao  mesmo 
tempo,  tudo o que ocorre na vida social  decorre  da intervenção  do 
homem, ação que completa sua consciência ética da realidade. Dussel 
(1990, p.10) chama de consciência ética 

a capacidade que se tem de escutar a voz do outro... é possível que o 

justo  protesto do outro ponha em questão os princípios  morais do 

sistema.  Somente  quem  tem  consciência  ética  pode  aceitar  o 

questionamento a partir do critério absoluto: o outro como outro na 

justiça.

A educação é uma das garantias dos direitos civis, políticos e 
sociais. É importante a conquista, mas sem a ética não incorpora e não 
expressa  a  educação  comprometida  com a  verdadeira  formação  da 
cidadania  e  cultura  democrática,  caracterizada  por  uma  educação 
pensada por meio da elucidação humana que se constitui  na justiça 
social, por isso, contraposta à cidadania liberal, predominante em nossa 
história. Para Chauí (1989, p.54),

a democracia propicia, pelo modo mesmo do seu enraizamento, uma 

cultura  da  cidadania  à  medida  que  só é  possível  a  sua  realização 

através  cultivo  dos  cidadãos.  Se  podemos  pensar  numa  cidadania 

cultural, podemos ter certeza de que ela só é possível através de uma 

cultura da cidadania, viável apenas numa democracia.  

 A  construção da cidadania  desdobra o compromisso com a 
educação, assume o sentido de humanização e de formação de todas 
as pessoas. Mais do que isso, a cidadania é a forma de proteção contra 
o poder arbitrário em que o homem age, é a favor da transformação, 
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cria  sua  face  humana,  inventa  a  existência  do  indivíduo  e  da 
coletividade. O sentido de humanização 

nada  mais  é  do  que  o  trabalho  para  confirmar  e  cultivar  as 

características essenciais da existência humana nos planos pessoal e 

coletivo,  como  a  razão,  a  autonomia,  a  liberdade,  a  crítica,  o 

pensamento, o saber, o refinamento da linguagem, da expressão de 

sentimentos, das emoções e da imaginação, o senso estético, a busca 

da excelência,  do equilíbrio,  da igualdade,  justiça,  da fraternidade, 

enfim,  a  criação  e  a  instituição  do  humano  na  existência  social  e 

pessoal. (COÊLHO, 2003b, p.55)

Com  efeito,  a  legitimidade  democrática  é  constituída  pelo 
conflito  que  se  organiza  como  espaço  de  disputa  de  projetos  e  do 
reconhecimento das diferenças. É o passo inicial para a construção da 
liberdade24, da igualdade e da democracia, pois reconhecer o processo 
democrático  e  produzir  processos  democratizadores  passa 
necessariamente por construir espaços de cidadania sob a chancela do 
reconhecimento  jurídico,  legal  e  socialmente  vinculado  à  luta  por 
qualidade social e direito à igualdade. É a característica fundamental do 
processo de democratização e comporta quatro dimensões:

Uma  política  da  liberdade:  democracia  e  cidadania  têm  sentido 

somente  se  os  indivíduos  tiverem  universalmente  uma  liberdade 

protegida no quadro da lei; uma política da igualdade: democracia e 

cidadania têm sentido somente se indivíduos tiverem universalmente 

uma certa  igualdade;  uma política  de  solidariedade:  democracia  e 

cidadania têm sentido somente se a sociedade existir enquanto uma 

totalidade  e  que  os  indivíduos  se  reconheçam  nessa  totalidade 

(nacional  ou republicana)  e uma política  de cidadania:  democracia 

tem sentido se estiver baseada no uso da noção jurídica de cidadania. 

(ROSSIAUD e SCHERER-WARREN, 2000, p. 276-277).

24 Segundo Finley (1998, p.106), “o conceito grego de “liberdade” não se estendia 
além da própria comunidade: a liberdade para os integrantes de uma determinada 
comunidade não implica nem na liberdade legal (civil) para todos os outros que nela 
residiam, nem na liberdade política para integrantes de outras comunidades sobre as 
quais ela exerça poder”. 
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A democracia supõe, então, a capacidade de a sociedade se 
organizar e participar ativamente da consagração dos direitos mínimos 
do homem (educação, saúde, habitação), propiciando ao povo definir 
seus  próprios  valores.  Daí  a  importância  da  participação  na  vida 
pública, implicando a tomada de consciência dos direitos e deveres do 
cidadão, a educação, a ética, a formação que valoriza e desenvolve as 
virtudes democráticas.

Nesse contexto, a cidadania é inseparável  da democracia, e 
como  tal  não  existe  nas  sociedades  em  que  a  participação  nas 
estruturas  político-econômico-social  e  cultural  é  permitida  apenas  a 
uma  minoria  que,  ao  exercê-la,  marginaliza  a  maioria.  Quanto  ao 
desenvolvimento, cidadania não é apenas crescimento, mas também 
ampliação  na  dimensão  propriamente  social.  Conseqüentemente,  a 
cidadania  supõe  mudança  radical  nas  relações  econômicas, 
institucionais, políticas, culturais, tecnológicas, mudança no modo de 
vida, em nível interno e externo. 

Uma  sociedade  que  não  escolhe  o  conjunto  de  políticas 
adequadas à sua realidade, não assume a democracia como um esforço 
consciente e instituído para tornar público o que é privado, deixa de ser 
autônoma até porque qualquer tutela é a sua negação. Para os gregos, 
o cidadão que se negasse a participar dos assuntos públicos, em nome 
da sua privacidade, era moralmente condenado. Criticavam-no por sua 
apatia ou idiotia. 

Nesse sentido, a cidadania resulta da construção do imaginário 
social, em que o seu significado emerge compreendido na relação com 
a vida. Por seu lado, é o ato concreto do exercício que encontra com o 
saber,  o desconhecido,  o inusitado.  A escola ajuda a construir  e dá 
sentido  à  cidadania.  A  cidadania  é  predicado  do  cidadão  e,  mais 
importante ainda, recebe sua legitimidade na ação educativa. 

A  dimensão  formativa  da  cidadania  implica  uma  crítica  ao 
senso  comum,  uma  elevação  cultural  das  classes  subalternas  ao 
vincular  trabalho  e  conhecimento,  o  que  possibilita  o  controle  do 
progresso produtivo por quem trabalha, assim como pleno exercício da 
cidadania  “através  da  socialização  do  poder,  da  real  participação 
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política  de  todos  na  gestão  da  sociedade  e  no  estabelecimento  de 
limites  à  ação  do  Estado.  Isso  configura,  sem  dúvida,  o  fulcro  da 
democracia” (GERMANO, 1993, p.176).

Nessa  dinâmica  de  formação  de  um  novo  cidadão,  a 
democracia  assim como a escola,  preocupa-se com a promoção dos 
valores fundamentais de justiça e eqüidade. O respeito pela dignidade 
humana  é  o  valor  humano  básico  que  deve  ser  promovido  numa 
democracia que formula o estatuto da cidadania. Esta não pode abrir 
mão de nenhum elemento e recurso que permitam ao cidadão transitar 
com uma compreensão democrática de respeito a todas as diferenças e 
com a permanente possibilidade de acesso aos recursos necessários a 
essa  formação.  A  formação,  em  questão,  se  assenta  na  força  da 
sociedade em combater todas as formas de abuso à dignidade humana 
e  isto  se  torna  mais  viável  numa  sociedade  democrática.  A  escola 
autônoma,  em  seu  dia-a-dia,  aprende  a  promover  o  respeito  pela 
dignidade humana e os valores democráticos. Desse modo, ao explicitar 
o conceito de cidadania se torna necessário demonstrar a opção pelo 
modelo de sociedade, de organização social, de identidades históricas e 
de projetos de futuro em que ele é considerado. 

Do ponto de vista do enraizamento histórico, remeto-me ao 
mundo clássico construído pelos gregos e que ligo à idéia de pólis como 
comunidade constituída por indivíduos livres, autônomos, habitantes de 
um determinado espaço geográfico e social. Para ser cidadão na Grécia 
clássica algumas condições deveriam ser preenchidas, em especial: só 
poderia ser cidadão o indivíduo livre para expressar e exercer a sua 
vontade no espaço público e assumir as responsabilidades decorrentes 
dessa vontade, bem como a vida privada, e a bíos polytikós25,  a vida 

25 Para Vernant (2000, p. 41-42), “o que implica o sistema da polis é primeiramente 
uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do 
poder. Torna-se o instrumento político por excelência, a chave de toda autoridade do 
Estado, o meio de comando e de domínio sobre outrem (...). A palavra não é mais o 
termo  ritual,  a  fórmula  justa,  mas  o  debate  contraditório,  a  discussão,  a 
argumentação  (...).  Uma  segunda  característica  da  polis  é  o  cunho  de  plena 
publicidade dada às manifestações mais importantes da vida social. Pode-se dizer que 
a  polis existe apenas na medida em que se distinguiu um domínio público, nos dois 
sentidos diferentes mas solidários do termo: um setor de interesse comum, opondo-se 
a processos secretos”.   Sobre a discussão em torno da  vida política  da polis,  leia 
também a obra Os gregos, os historiadores, a democracia: o grande desafio, de Vidal-
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política, e nesta estabelecer a plena distinção entre o que é próprio de 
cada um e do que é próprio da vida coletiva. 

Tais  características,  exigidas  para  que  a  cidadania  fosse 
reconhecida,  erguiam  enormes  entraves  para  diversos  indivíduos  e 
grupos  sociais  serem  reconhecidos  como  cidadãos,  tais  como  as 
mulheres,  as  crianças,  os  escravos,  os  estrangeiros  e  os  habitantes 
pobres da pólis26. No entanto, o essencial do ponto de vista conceitual 
estava posto, tem valor permanente e universal, e constitui conteúdos 
válidos  e  universais:  a  cidadania  se  constrói  nos  fundamentos  da 
liberdade, da autonomia e da responsabilidade. São condições para a 
cidadania e fundamentos para a ética.  Será em torno das idéias de 
democracia, de responsabilidade civil, de direitos individuais, de dever 
do poder público que a história da civilização ocidental se materializará.

Se  a  escola  deve,  então,  ser  vista  como uma instância  da 
sociedade  que  poderá  contribuir  para  a  educação  do  cidadão,  ao 
mesmo  tempo  convive  com  os  limites  e  determinações  da  própria 
sociedade. Nas contradições das sociedades capitalistas, que limitam os 
direitos e ao mesmo tempo os asseguram legalmente, avança-se no 
fortalecimento da cidadania, pois  o seu reconhecimento se estende a 
um universo cada vez mais amplo da população, em que sua condição 
constitutiva seja a liberdade, autonomia e a responsabilidade. 

Por  isso,  devem  ser  indicadas  as  condições  em  que  a 
liberdade, a autonomia e a responsabilidade, princípios constitutivos, se 
manifestam na cidadania. O cidadão é livre porque está certo de que 
sua vontade não será impedida de ser proclamada por injunções que 
lhe são externas. Ele sabe que essa vontade implica responsabilidade e 
se articula às vontades de todos os outros cidadãos reunidos no mesmo 
espaço e tempo social. Seguindo esse rastro, a idéia de formação para 

Naquet (2002), especialmente o capítulo 5, p.169-191. 

26 Numa crítica à pólis grega, Levi e Schimitt (1996. p. 51-52), afirmam: “A pólis, de 
certo modo, é um ‘clube de homens’, um sistema de vida em sociedade que enaltece 
os  valores  masculinos  e  joga  nas  sombras  as  mulheres,  mães,  esposas  e  filhas”. 
Entretanto, vozes femininas elevaram-se desde os tempos remotos para fazer ouvir 
um som diferente do mundo viril”. 
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a cidadania começa a ser dimensionada e as condições construídas para 
que a educação ganhe papel central nesse processo. 

Cabe ainda destacar, que o exercício de cidadania compreende 
duas ações interdependentes: a primeira refere-se à participação lúcida 
dos indivíduos em todos os aspectos da organização e da condução da 
vida privada e coletiva; e a segunda, à capacidade que estes indivíduos 
adquirem  para  fazer  escolhas.  Ambos  os  aspectos  caracterizam  o 
sujeito  identificável  como  cidadão.  Se  o  exercício  da  cidadania 
pressupõe a liberdade, a autonomia e a responsabilidade, fica evidente 
que se constitui um dever dos cidadãos participar na organização da 
vida social e essa deve assegurar a todos o exercício da liberdade e da 
responsabilidade. 

A cidadania é concebida como construção de sujeitos políticos 
no  processo  de  inserção  na  comunidade política.  A  educação  tem o 
papel  fundamental  de  formar  tais  sujeitos  políticos,  pois  lida  com o 
humano cotidianamente e com um coletivo em construção, sendo sua 
autonomia a capacidade de forjar as soluções e opções sociais.
 

É importante a escola valorizar o estudo da Grécia antiga, suas 
criações, entre elas a razão, a política, a democracia. A  pólis grega, 
especialmente  Atenas,  tinha  uma  composição  social  formada  de 
homens  livres com acentuado nível de consciência política e ética  dos 
seus  deveres  (naturais  ou  morais)  para  com  a  comunidade  a  que 
pertenciam e para com a cultura que veneravam. Nos dias  de hoje 
pode-se  certificar  que  a  pólis-escola  se  prepara  para  a  cidadania 
democrática,  levando  em consideração  os  seguintes  aspectos,  entre 
outros:  o primado do público  sobre o particular,  a  preeminência  da 
palavra, a igualdade como condição e finalidade da existência da pólis, 
a escola transformada em local de exercício permanente da cidadania 
ativa,  o  compromisso  com uma  sociedade  que  tenha  como  base  a 
afirmação da democracia e dignidade humana.

Portanto, a escola, como espaço da realidade e da idealidade, 
faz  preponderar  os  aspectos  valorativos  em  detrimento  daqueles 
chamados jurídicos. Prevalece, então, a razão das obrigações públicas 
inerentes ao cidadão, por viver na cidade: o respeito às tradições, aos 
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costumes e aos ritos, o cumprimento do acordado, o respeito à palavra 
empenhada em detrimento à esfera privada, relativa à vida de cada 
indivíduo.

Trabalhar  nessa  perspectiva  implica  também  mudança  de 
mentalidade, de atitude e modos de vida, cujo caminho se dá por meio 
da capacidade de lidar com o imprevisível, o autêntico e a autonomia, 
porque transgressora do “instituído”. Por isso, deve ser redimensionada 
num  pluralismo  comunitário-participativo,  cuja  fonte  é  o  próprio 
homem  projetado  em  nível  de  ações  coletivas,  internalizadoras  da 
historicidade concreta e da liberdade. Enfim, a formação de sujeitos 
coletivos  e a  ampliação de focos  de poder  social  autodeterminados, 
num  espaço  de  “invenção  democrática”  se  processam, 
concomitantemente, com a “subversão contínua do estabelecido”, com 
a  “reivindicação  permanente  do  social  e  do  político”  e  “a  criação 
ininterrupta de novos direitos” (LEFORT, 1983, p.11 e 59-60), direitos 
que vão se refazendo na circunstancialidade das situações, direitos que 
vão se redefinindo a cada momento.

Ao  pensar  a  construção  da  escola  democrática e  cidadã,  a 
democracia  transforma-se  no  arquétipo  que  é  a  construção  de  um 
processo civilizatório que tem dois mil e quinhentos anos. O cidadão, no 
contexto  civilizatório  do  mundo atual,  é  apto  a  exercer  a  cidadania 
quando integrado à vida social.  Para que essa integração ocorra,  os 
cidadãos precisam portar desenvoltura para o exercício de uma função 
útil  e  reconhecida  como  legítima,  devendo  ser  considerados  não-
cidadãos todos os que se encontram afastados ou desalojados dessas 
condições básicas do exercício da cidadania. A esses são atribuídos os 
conceitos de marginais ou não integrados. 

Para  superar  os  velhos  conceitos  até  então utilizados  como 
fundamentos, o regime democrático, instituído no intento da cidadania, 
além de garantir os tradicionais princípios liberais e de ampliá-los com 
postulados  socialistas  de igualdade social,  deve preocupar-se com a 
questão da qualidade dessas relações fazendo inquirições, tais como o 
que decidir e não apenas como decidir. Para quê? Contra ou a favor de 
quem?  Isso,  necessariamente,  passa  por  uma  reestruturação  das 
relações  internas  e  externas  da  sociedade  civil  com  os  partidos 
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políticos, com o Estado e com o governo. Passa ainda pelo acesso ao 
saber, que não deve servir como meio de transmissão do mais culto 
para os menos cultos,  mas de um saber  que possibilite  criar  novos 
rumos. 

A incorporação de novos conhecimentos, bem como o repúdio 
aos  processos  discriminatórios,  vivenciados  por  diferentes  grupos 
sociais constituídos em função de classe, sexo, raça, etnia, religião, são 
exigências  que  estão  postas  para  definir  o  efetivo  exercício  de 
cidadania,  ou seja,  o  que coloca o  cidadão como sujeito  agente  da 
história,  ampliando  as  dimensões  de  sua  existência  e  atuação, 
discutindo  os  seus  potenciais,  compreendendo-o  como  componente 
orgânico de formação social, jurídica, política e econômica, como ser de 
cultura e de conhecimento.

Em outras palavras, não há como negar a inserção do cidadão 
no contexto político da realidade estigmatizada, o que se pretende é, 
partindo dessa contextualização, reconhecer que ele está imerso em 
uma lógica  social  efetivamente  material,  revela-se  como sujeito  em 
permanente construção dos direitos já assegurados e na luta para a 
criação de outros.

 A  cidadania  indica  como os  homens  articulam as  diversas 
vontades, capacidades individuais e coletivas para construir um modo 
de  viver  que  lhes  permita  o  mais  alto  grau  de  exercício  de  sua 
liberdade,  em um espaço público.  A democracia é o projeto  político 
mais  completo  e  ambicioso  da  humanidade,  é  a  única  forma  de 
organização  política  que  encaminha  os  conflitos  de  vontades  para 
processos de superação e de negociação independentes do recurso à 
violência e, por ser projeto humano, está sempre em construção. Não 
pode ser entendida como simples reestruturação de um regime político, 
nem como organização mínima do poder constitutivo da organização 
social.  Fundada  num  conjunto  de  princípios  ao  redor  dos  quais  se 
articula  a  totalidade  da  vida  privada  e  pública  dos  cidadãos,  a 
democracia é um projeto de possibilidades27 e sua conquista 

27 Touraine (2000, p.190), assinala: "chamo democrática a sociedade que associa o 
máximo possível de densidade cultural com a utilização mais ampla possível da razão. 
Não façamos apelo de modo algum a uma desforra da afetividade em relação, da 
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é impossível sem a liberdade, a diversidade de opiniões. A democracia 

pressupõe que ninguém possui uma  ciência por meio da qual possa 

afirmar, no domínio político, que “isto é verdadeiro” e “isto é falso”. 

Caso  contrário,  aquele  que  “possuísse”  essa  ciência  poderia,  e 

deveria, tomar o lugar do corpo político, do soberano (CASTORIADIS, 

1987b, p.82).

Pensar a democracia como liberdade, ruptura e diversidade, 
implica uma nova cultura de compreensão de mundo, de sociedade e 
de  indivíduo,  a  partir  do  pressuposto  da  igualdade  de  todos.  É 
conquista  que  se  dá  por  meio  do  aumento  da  conscientização  da 
sociedade civil, ultrapassa o simples interesse de classe para uma visão 
universal das proposições políticas e econômicas. É, na verdade, criar 
uma contracultura, no sentido de combater práticas discriminatórias, 
preconceituosas,  de  privilégios,  de  dominação  e  de  desigualdade de 
acesso aos direitos. 

Isso significa que a prática da cidadania deve demolir todas as 
interdições à construção de espaços de liberdade e ação dos cidadãos. 
Em tais espaços o cidadão erige o seu modo de ser e de se expressar, 
torna-se construtor de formas organizativas e de ação na vida pública. 

A sociedade democrática instituída leva a escola juntamente 
com seus educadores ao que se chama de prática reflexiva, requerendo 
que  o  ato  de  educar  seja  criativo,  introduza  o  novo.  A  escola, 
culturalmente,  estabelece  com  o  contexto  sócio-político  dos  que 
ensinam  e  dos  que  aprendem  relações  de  ensino  inovadoras  e 
motivadoras. Isso requer um constante olhar sobre a sua prática e o 
resultado  do  ensino  na  perspectiva  da  ação  reflexiva,  como  auto-
formação, uma vez que é reelaboração de saberes não confrontados e 
agora sendo, tendo em vista que 

tradição  em  relação  à  modernidade  ou  do  equilíbrio  em  relação  à  mudança. 
Procuremos  combinar  e  não  opor  ou  escolher.  Com efeito,  qualquer  tentativa  de 
separação acaba por reforçar  as relações de dominação  e exclusão.  O declínio  da 
política e a fragmentação da personalidade acompanham ume separação crescente 
entre os mercados mundiais e as identidades particulares...".

113



uma sociedade autônoma, como coletividade que se auto-institui e se 

auto-governa, pressupõe o desenvolvimento da capacidade de todos 

os  seus  membros  participarem  nas  suas  atividades  reflexivas  e 

deliberativas. A democracia, no sentido pleno, pode ser definida como 

o regime da reflexividade coletiva; podemos mostrar que todo o resto 

decorre dessa definição. A democracia não pode existir sem indivíduos 

democráticos. E vice-versa. (CASTORIADIS, 1992, p.160)

Na luta pela conquista da cidadania e indivíduos democráticos, 
a prática pedagógica deve priorizar  a leitura,  o estudo,  o diálogo,  o 
debate,  a  participação  e  a  crítica.  Compreender  a  educação  como 
processo difuso, historicamente sistematizado em que todos possam ser 
criadores do seu conhecimento, transformando a escola em espaço das 
manifestações cidadãs. O sonho será realidade possível quando a escola 
se tornar a referência que educa os cidadãos e os ajuda na ocupação de 
espaços, em instituição que pensa o individual, o coletivo, que se pensa 
o já feito e se articula o por fazer. 

3.2. Educação e democracia 

A educação é direito universal, princípio fundante do homem 
constituído, transformado e recriado, incorporando uma natureza em 
tudo distinta das outras criaturas. Ao nascer, o homem não se encontra 
municiado nem preparado para orientar-se no processo de sua própria 
existência, mas  o  tempo  torna-o  ser  cultural  que  indaga  sobre  o 
conhecimento  produzido  pela  sociedade,  e  a  escola  é  a  principal 
instituição desse conhecimento.

O  homem,  ser  cultural,  interroga  o  próprio  conhecimento, 
nunca  pronto,  dialoga  com  a  realidade,  consigo,  com  o  outro.  O 
diálogo,  ato  intencional,  cultivado  primeiramente  pelos  que  o 
antecedem na vida social e pelos que estão sendo formados. Trata-se 
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de uma atividade essencial,  é ato que transforma o homem em um 
novo ser, um ser de cultura e o educa. 

Por  isso,  é  necessário  recusar  o  estereótipo  e  contrapor  a 
formação de cidadãos tramados para não terem esperança, serem a 
mesmice do sistema que diz sempre igual as mesmas coisas e sofre dos 
mesmos  dilemas.  Educar  não  significa  instrumentar,  mas  é  formar, 
porquanto a  formação de seres  autônomos,  no sentido  verdadeiro  e 
pleno do termo, implica que esses seres aprendam a amar o saber, por 
conseqüência, aprendam. A educação busca ser crítica e trabalha pela 
conquista da autonomia, por querer  que seja ação, direito e ter  um 
caráter 

criativo e de intervenção no sentido de produzir as humanidades de 

que  se  necessita  socialmente.  Trata-se  de  encontro  entre  as 

gerações, de paideía no sentido grego, de garantir nossa continuidade 

por um ciclo que se alimenta de elos entre as experiências dos mais 

velhos com aqueles que precisam aprender a caminhar na liberdade. 

A  educação quer  a  continuidade  social,  não apenas  no sentido  de 

reprodução física e mimética da cultura estandartizada que aí está, 

mas  uma  nova  síntese  pessoal  e  particular  do  sujeito  no  “viver 

construindo”  essa nova humanidade,  em conexão com tudo e com 

todos. (TORRES e PASSOS, 2002, p.27)

Como ação política, a educação aciona os meios intelectuais de 
cada educando para que ele seja capaz de assumir o pleno uso de suas 
potencialidades  físicas,  intelectuais  e  morais  para  conduzir  a 
continuidade de sua própria formação. Esta é uma das condições para 
que ele se construa como sujeito livre e independente daqueles que o 
estão  gerando como homem.  A educação possibilita  a  cada  homem 
adquirir  a  capacidade  de  autoconduzir  o  seu  próprio  processo 
formativo. 

 Ao trilhar o caminho do encontro com a realidade, a educação 
realiza, abre, ilumina e define a existência humana na diversidade de 
formas que ostentam a pluralidade das culturas históricas, constituindo 
as novas demandas sociais e os novos desafios políticos que emergem 
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na sociedade.  É certo que não se pode esquecer que a educação é 
processo histórico e, ao mesmo tempo, limitada, sobretudo no mundo 
em que os  meios  de  comunicação  exercem uma forte  influência  na 
formação dos indivíduos. As limitações são históricas e associadas às 
relações  de  poder,  nas  formas  de trabalho  introduzidas  a  partir  da 
revolução industrial, do desenvolvimento das ciências e das técnicas e 
de  sua  aplicação  nos  processos  produtivos,  da  ameaça  ao  meio-
ambiente,  da  organização  dos  Estados  modernos,  do  advento  da 
democracia burguesa. 

O homem chega à maioridade aberto ao mundo e apaixonado 
pela enorme dimensão da existência humana, que é o saber, ao mesmo 
tempo preserva um espírito de autoconservação capaz de manipular e 
subjugar  calculadamente  o  ente  exterior.  Nas  palavras  de Adorno e 
Horkleimer (1985, p.83):

Mas ao mesmo tempo, a razão constitui a instância do pensamento 

calculador que prepara o mundo para os fins de autoconservação e 

não conhece nenhuma outra função senão a de preparar o objeto a 

partir de um mero material sensorial como material para subjugação. 

A verdadeira natureza do esquematismo, que consiste em harmonizar 

exteriormente  o  universal  e  o  particular,  o  conceito  e  a  instância 

singular, acaba por se revelar na ciência atual como o interesse da 

sociedade industrial. O ser intuído sob o aspecto da manipulação e da 

administração. Tudo, inclusive o indivíduo humano, para não falar do 

animal,  converte-se  num  processo  reiterável  e  substituível,  mero 

exemplo para os modelos conceituais do sistema.

Para romper com esse espírito de autoconservação, o conjunto 
da sociedade, por meio da educação, constitui-se e enfrenta os dilemas 
da humanidade e o processo de pensar a educação. Se o homem não 
for atravessado por práticas cidadãs que melhorem as várias instâncias 
do convívio social,  as  relações no conjunto da sociedade,  será vã a 
produção  de  qualquer  racionalidade.  Trabalhar  com  a  formação  de 
hábitos,  atitudes  e  mudanças  de  mentalidades,  com  os  valores  da 
justiça e do respeito ao outro, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, poderá ser um caminho salutar para a busca da “vida boa” 
ensinada pelos gregos.
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O  projeto  de  racionalidade  poderá  promover  a  democracia 
desde que haja espaço para o debate. Numa democracia todos podem 
concordar, discordar e debater os problemas. Este debate passa não só 
por  uma  postura  racional,  mas  também  pela  compreensão  das 
manifestações dos desejos do homem na direção de um processo de 
comunicação conduzido com civilidade.

Em  termos  de  cidadania,  que  prevaleça  o  respeito  pelas 
diferentes  opiniões  e  um envolvimento  construtivo.  No  contexto  da 
escola, a civilidade significa a capacidade de ouvir e promover o diálogo 
entre todos os grupos, independentemente de suas posições.

Cabe ainda destacar que o homem necessita aprender a pensar 
a cultura, interrogar o saber e o agir humanos, o ser, a verdade, os 
valores, os conceitos inseparáveis da cultura, tendo como referência a 
noção daqueles que buscam uma formação completa para poder existir 
junto aos outros homens, como um ser igual e completo. Nesse sentido, 
se diz da educação que ela é uma totalidade, pois sua ação formativa 
compreende  tanto  a  dimensão  física  quanto  a  intelectual,  tanto  o 
crescimento da competência de cada educando para se autogovernar 
quanto a formação moral que o leve a um adequado relacionamento 
com os outros homens. 

Esta importância é explicada devido ao imperativo de envolver 
e  trabalhar  para  criar  o  processo  de  qualidade  social  da  educação, 
ratificar  a  inserção crítica das  pessoas  no mundo da cultura,  tornar 
possível  pensar  a  invenção  cultural  como  criação  e  expressão  da 
inteligência, da imaginação e da sensibilidade, bem como a ousadia, as 
idéias, a tradição, os hábitos, as práticas, os ritos, os fins. 

As novas formas de política e educação compõem o mundo da 
cultura.  E  essa  cultura  nada  apresenta  de  fixo  e  imutável,  pelo 
contrário, é um eterno movimento em direção a algo que não se sabe o 
que pode ser. Por isso, educar implica retirar do indivíduo tudo o que o 
confina nos limites da natureza e dar-lhe uma outra constituição, só 
possível na vida social. 
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Abre-se,  portanto,  um  espaço  para  participação  e  para 
reivindicação das necessidades sociais, políticas e culturais insatisfeitas. 
A  ação  política  é  entendida  e  estendida  ao  processo  de  formação 
humana, atuando sobre os meios para a produção da vida e não da 
barbárie.  Essa  é  sua  dimensão  mais  visível  e  prática  e  coloca  o 
sentimento coletivo para desenhar e reconhecer na percepção do outro 
sua própria identidade, distinguindo as semelhanças e diferenças entre 
si e o mundo das coisas, entre si e os outros sujeitos. 

A  educação  é  liberdade,  recusa  da  heteronomia,  por  isso 
autonomia. Envolve compreender  as formas de apreensão do mundo, 
de  comunicação,  de  intercomunicação,  de  auto-conhecimento,  de 
conhecimento  das  necessidades  humanas.  Educar  requer  construir  a 
ação pedagógica e política que capacite os atores envolvidos intelectual 
e  materialmente  para ativar,  julgar  as  experiências  e  usufruir  delas 
com a vida se perguntando: quem é o educador e como ele atua? 

O  que  se  requer  do  educador  é  que  desenvolva  a  sua 
capacidade de observação, de análise, de julgamento e de apoio, para 
que  sua  participação  política  seja  efetiva  e  dê  origem  a  muitas 
conquistas democráticas.

Todas as análises feitas para compreender as dificuldades que 
têm  os  indivíduos  de  ascender  politicamente estão  relacionadas  ao 
homem que  não  herda  as  capacidades  necessárias  para  vivenciar  a 
diversidade das experiências nas quais está inserido ao longo de sua 
vida.  E  quando  o  homem  pensa  que  começou  a  aprender,  vive 
intensamente  um processo  no  qual  não  se  percebe  a  variedade  do 
mundo cultural, visualizado na multiplicidade de interesses que move o 
mundo. Vive-se um novo tempo, em que o processo social e o político 
se entrelaçam na angústia e incerteza das suas exigências e impõem 
homens com novas idéias e novos objetivos.

Pode-se,  desse  modo,  compreender  que  a  ação  educativa, 
como ação formativa,  é  uma atividade que segue um percurso não 
espontâneo  e  mostra  a  fragilidade  da  participação  política,  o 
despreparo dos homens em entender que nenhum sistema pode excluí-
los  das  relações  sociais.  Fica  claro,  do  mesmo  modo,  que  todo  o 
sistema social, econômico é também político e só se viabiliza pela ação 
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dos indivíduos, seja pelo servilismo, ou pelo imperativo de interrogar as 
forças do poder político-decisório.

No  processo  educativo  há  uma  experiência  necessária  na 
construção  de  um  mundo  melhor:  superar  as  dificuldades  de 
participação  política,  por  meio  da  capacidade  de  discernir  o  que  é 
anunciado e o que realmente acontece.

O processo  formativo,  fundamento  do  ato  educativo,  tem o 
homem como fim e meio do mundo cultural e, por ele, esse mundo é 
construído.  Essa  questão  é  fundamental  para  se  enfrentar  as 
dificuldades  de  participação  política.  Uma  das  saídas  é  promover  a 
cidadania  para  que  os  homens  superem  o  servilismo  político  e  o 
desregramento social.

É  urgente  se construir  espaços  de discussão na escola  que 
contemplem a elaboração do conhecimento, a participação social e a 
cidadania. Essas três ações ao entenderem o sujeito e sua dignidade 
como fim, apresentam a escola autônoma, qualificando a vida de seus 
sujeitos por meio da invenção e sistematização do conhecimento. Sem 
esse processo, não haveria escola e, tampouco, o homem se colocaria 
como ser autônomo frente ao mundo,  mundo esse produzido à  sua 
imagem  e  semelhança.  Aqui  se  entrelaçam  temas  relativos  à  vida 
cultural,  social,  política,  e  de  responsabilidade  ética,  individual  e 
coletiva desse homem. Para Castoriadis (2002, p.258), 

desde seu nascimento, o sujeito humano é presa de um campo sócio-

histórico,  é  colocado  sob  o  domínio  ao  mesmo  tempo  do  imaginário 

coletivo instituinte, da sociedade instituída e da história,  da qual esta 

instituição é o resultado provisório. A sociedade não pode fazer mais do 

que,  em  primeiro  lugar,  produzir  indivíduos  sociais,  que  lhe  são 

conformes e que a produzem por sua vez. Mesmo quando nascemos em 

uma sociedade conflituosa,  o terreno do conflito,  o que nele está em 

jogo, as opções são pré-dadas; memo se devemos nos tornar filósofos, é 

esta história desta filosofia, que será  o ponto de partida da reflexão, e 

não outra. 
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A escola como instituição é responsável pelo reconhecimento 
do mundo e de sua transformação em mundo simbólico,  mundo da 
vontade e da aquisição dos conhecimentos que constituem a herança 
social que cada um recebe ao ser transformado em sujeito cultural. O 
homem é formado para a ação, a aceitação do outro, a noção de limites 
e para construir a noção de dever. Neste plano, ingresso no que se 
deve entender como a formação e desenvolvimento dos princípios da 
ética, necessários a todos os homens. Somente nesse plano pode-se 
considerar completa a tarefa do que se diz por educação. 

Mas poder traduzir simbolicamente o mundo não é suficiente. 
A  partir  dessa  possibilidade,  começam a  germinar  formas  novas  de 
produção  e  de  sensibilidade.  O  homem  deve  não  apenas  sentir  o 
mundo,  mas  estabelecer  correlações,  valores,  antever  experiências, 
avaliar, fixar, repetir, ou evitar o que se considera positivo ou negativo 
(bom e mau, bonito, feio, agradável, desagradável), enfim, desenvolver 
as potencialidades da sensibilidade e da memória.

Espera-se que o homem seja capaz de conhecer o mundo que 
lhe antecipa a ordem da existência e de reconhecer que o existente é 
composto de coisas que não dependem dele para existir. Há também 
coisas  que  poderiam  não  existir,  ser  diferentes  do  que  são,  ser 
incorporadas  à  minha  existência  ou  não,  e  outras  que  guardam 
interesses diversos para pessoas diferenciadas. 

Ninguém  necessita  conhecer  tudo  o  que  homem  produz  e 
como o produz, nem terá competência para tal, nem possuirá todas as 
habilidades disponíveis no mundo humano. O homem descobre que não 
está só no mundo, nem realiza a sua existência de modo solitário e 
isolado. Ele necessita construir inter-relações com outros seres e com a 
natureza. 

E, então, formar o homem, inseri-lo no mundo, organizar e 
promover a produção das condições próprias de existência, prepará-lo 
para compreender-se como partícipe de um processo civilizatório, no 
qual se torna responsável pelo bem-estar pessoal e dos outros, e pela 
incessante busca do conhecimento. Por essa razão,
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é preciso compreender e constituir a escola como instituição que, em 

seu trabalho sociocultural e educativo, privilegia a formação humana, 

a invenção e a afirmação da igualdade, da autonomia, da liberdade, 

da  “con-vivência”  democrática,  da  vida  pessoal  e  coletiva  como 

existência  ética  e  feliz,  bem  como  a  inserção  de  todos  na  vida 

intelectual,  no  processo  civilizatório  de  produção  de  direitos,  de 

humanização da natureza, da existência social e do próprio homem, 

com  a  construção  de  novas  relações  interpessoais  e  sociais. 

Instituição  que  forma sujeitos  culturais,  cultiva  uma sólida  cultura 

comum,  produtora  e  expressão  de  identidade  pessoal,  local,  e 

nacional, sem perder de vista sua dimensão universal e não utilitária, 

a escola a ser criada insere crianças, jovens e adultos no aprendizado 

e no cultivo do pensamento, das ciências, da tecnologia, da filosofia, 

das letras, das artes plásticas, do teatro, do cinema, da música, da 

dança, da ginástica, do esporte (COÊLHO, 2002, p.28).

A instituição que forma sujeitos culturais conhece a função e o 
objetivo do ato pedagógico em que o saber historicamente acumulado 
pela humanidade deve ser trabalhado. No confronto entre o saber do 
educando e o saber da humanidade, o educando amplia o seu saber e 
constrói aptidões cognitivas. O importante na ação educativa é que os 
autores  envolvidos  construam  o  seu  dizer,  a  sua  própria  palavra  e 
desenvolvam o direito de se pronunciar. O ato pedagógico, centrado no 
conhecimento por exigência intrínseca, é participante e democrático. 

Não se pode desconhecer, no entanto, as enormes dificuldades 
para que o homem atue na vida social norteado pelo já regulamentado. 
O mundo humano não é um mundo pré-determinado, é um produto 
que  resulta  da  confluência  de  fatores  diversos  como  vontade, 
autonomia  dos  sujeitos,  e  de  como  se  articulam  os  projetos  que 
ultrapassam  os  limites  individuais.  Tudo  isso  ainda  dentro  de  um 
quadro de valores que orienta as escolhas de cada um e que pode se 
alterar em função dos fatores conjunturais e dos espaços sociais em 
que os indivíduos vivem as relações de gênero, as expectativas sociais 
dos indivíduos ou de grupos com os quais se relacionam, os círculos de 
amizade e até mesmo os estados emocionais. 
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O domínio de conhecimentos e de habilidades não garante o 
desenvolvimento humano nos educandos, porque não promove, por si 
mesmo, a formação ética, uma necessidade da educação, que não pode 
ser  reduzida  a  uma  simples  tarefa  de  produção,  organização  e 
distribuição de conhecimentos e de habilidades. A formação humana só 
estará  finda  se  acompanhada  do  desenvolvimento  de  princípios  de 
conduta que possam ser reconhecidos como de validade universal. 

Esses  indicativos  assinalam  que  o  processo  educativo 
desenvolvido  não  poderá  ser  fragmentado  e  hierarquizado,  nem 
qualquer de suas partes ser eleita como mais importante do que outra. 
Esse  procedimento  tenderia  a  uma  espécie  de  ideologização  da 
educação. Mas isso tem acontecido. Em que sentido? Desde o início dos 
tempos modernos alguns dos procedimentos próprios da ação escolar, 
isto  é,  a  transmissão,  a  aquisição  e  o  desenvolvimento  de 
conhecimentos  e habilidades  têm sido destacados  e constituídos  em 
núcleo  da  educação.  Os  processos  de  escolarização  têm  negado 
absolutamente  a  emancipação.  Adorno  procura  dar  uma  resposta 
afirmativa a essa angústia:

não temos o direito de modelar as pessoas a partir do seu exterior; 

mas  também  não  a  mera  transmissão  de  conhecimentos,  cuja 

característica  de coisa  morta já  foi  mais  do que destacada,  mas a 

produção de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior 

importância  política;  sua idéia [de H. Becker],  se é permitido dizer 

assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o dever 

de  não  apenas  funcionar;  mas  operar  conforme  seu  conceito, 

demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 

imaginada  enquanto  uma  sociedade  de  quem  é  emancipado 

(ADORNO, 2000, p. 141-142). 

Pode-se  identificar  a  lógica  desse  fenômeno.  A  partir  dos 
tempos modernos ocorreram diversos movimentos para universalizar a 
educação  escolar  e  essa  universalização  tem  sido  cada  vez  mais 
entendida como universalização da educação. Como a educação escolar 
sempre  teve  por  característica  central  refletir  as  questões  do 
conhecimento  e  da  formação  de  habilidades,  as  concepções  de 
educação  e  de  escola  foram  se  identificando  até  se  dissolver 
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absolutamente o sentido de formação humana, reduzida ao plano dos 
domínios dos conhecimentos. 

No entanto, pode-se perceber, na atualidade, um movimento 
crescente  em sentido  contrário.  Na  medida  em que  os  meios  e  as 
formas atuais de educação acham-se de tal modo corroídos, começam 
a ser direcionados para a escola os olhares dos povos, na esperança de 
que ela  realize  um trabalho e  não  apenas   de escolarização.  Daí  a 
necessidade de uma outra visão da escola, do trabalho dos educadores 
e da relação da escola com a sociedade, bem como de uma reflexão 
sobre o seu sentido e importância.  

A  formação  integral  do  homem  é  construção  democrática, 
implica um contínuo aprendizado, com ensaios e claudicação, idas e 
vindas, em busca de aperfeiçoamento. Sem esse exercício, o processo 
democrático  fica  congelado,  sem  espaços  para  conquistas  e 
aprimoramentos o que significar a sua morte. E, então, o exercício da 
autonomia implica riscos, sobretudo numa cultura patrimonialista, na 
qual  o superior  hierárquico é o responsável,  em princípio,  por tudo. 
Descentralizar e trabalhar com subordinados hierárquicos autônomos é, 
antes de tudo, arriscar ser responsabilizado por algo que não está sob 
seu controle. Trata-se, sem dúvida, de um longo e tortuoso caminho, 
em especial, num mundo de tutelados.

Aprender  a  não  ser  tutelado  é  ato  essencialmente  social  e 
político.  Quando falta  ao sujeito  esta  compreensão ou quando lhe é 
negada  esta  condição,  torna-se  um  ser  amorfo,  ausente, 
potencialmente manipulável, um mero ocupante de espaços físicos, um 
conformado  observador  das  decisões  do  mundo  que  o  cerca.  A 
compreensão  da  essencialidade  política  do  homem  torna-se 
fundamental ao próprio entendimento da sociedade em que vive. Não 
há como separar, dissociar o indivíduo do seu meio social, nem como 
deixar de reconhecê-lo nas ações políticas que definem a complexidade 
das relações de poder na sociedade.
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Considerações finais 

Uma questão fundamental norteou esse trabalho: o sentido da 
democracia está vinculado à autonomia, integrando-se política, social e 
cientificamente  ao  esforço  comum  de  transformação  por  meio  da 
educação, tendo como pressuposto que o processo de democratização 
da educação não é um processo simples de ser interpretado.
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O  ponto  de  partida  para  a  reflexão  foi  entender  que 
democracia com autonomia é meio para se enveredar numa estrada de 
muitos matizes em que a participação efetiva dos cidadãos se consolida 
nas intencionalidades postas pelos indivíduos e pela sociedade histórica 
em que eles estão inseridos. Estamos nas encruzilhadas do labirinto e 
as incertezas e interrogações se multiplicam.

De todos os lados, emaranham-se as fraturas e os incômodos 
do  pensamento  de  Castoriadis,  em  especial,  as  dificuldades  e  o 
desconforto  das  questões  postas  e  o  reconhecimento  de  que  seu 
pensamento  abala  e  desafia,  faz  pensar  uma  nova  práxis  os que 
buscam uma nova compreensão das práticas políticas, educativas e a 
formação de um sujeito engajado, transformador, presente, sobretudo, 
no âmbito do imaginário social-histórico, ressaltando a sua imaginação 
criadora. 

O pensamento de Castoriadis leva-nos a repensar as práticas e 
as teorias, superar o estado de alienação, a assumir a autonomia como 
projeto  social-histórico  ainda  e  sempre em movimento,  exercício  de 
crítica em que viver é criar, reinventar sempre o pensamento e a ação. 
Esse é o autêntico processo educativo. 

Para o exercício possível da democratização da escola não há 
receitas. Ela se constitui em um processo de criação que não é dado 
previamente, mas construído por meio de encontros e desencontros, 
hesitação  e  dificuldade,  avanços  e  recuos,  em  que  se  interroga  a 
essência mesma da educação e da escola e se trabalha para recriá-las 
por completo. 

A  opção  pela  educação  e  pela  escola  autônomas  e 
democráticas  é  inseparável  da  formação  de  cidadãos  capazes  de 
interrogar, de pensar e de recriar os processos formativos, a educação 
e a escola, e de agir com responsabilidade em relação à natureza e à 
sociedade.  A  postura  democrática  supera  o  individualismo,  o 
comodismo e a falta de profissionalismo. 

A cultura democrática abriga em seu interior a atitude crítica, 
que se caracteriza  justamente pelo desejo de ir  ao encontro de um 
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saber amplo e profundo e que requer o reconhecimento do não-saber, 
a lucidez e a coragem diante dos perigos com que se defronta quando 
se busca compreender a realidade, superar os preconceitos, descobrir 
os erros e trabalhar com a diferença, a diversidade, sem esquecer que 
o fundante é a unidade.

A  construção  da  autonomia  envolve  necessariamente  a 
universalização  do  ensino,  o  respeito  aos  direitos  conquistados 
legitimamente, garantindo a democratização da educação, da escola, 
da  formação,  do  saber,  do  ensino,  da  aprendizagem  e  uma  nova 
compreensão e a ação a ela conseqüente.  

A  discussão  sobre  autonomia  é  um processo  construído  na 
radicalidade participativa e não um elemento a mais nas plataformas 
eleitorais.  “A  autonomia  pressupõe,  e  sua  prática  visa  a  repor,  a 
diferença  social  entre  o  poder,  o  direito  e  o  saber,  de sorte  que a 
compreensão da pluralidade de fontes das práticas sociais permita que 
cada  uma  delas  atue  sobre  as  outras  esferas  para  modificá-las” 
(CHAUÍ, 2000, p.303). O grande desafio dos educadores é transformar 
o trabalho educativo, tornando-o significativo e  redefinindo o espaço 
público democrático dos direitos sociais conquistados. 

A qualidade social  da educação não pode ser definida como 
competência  cujo  critério  é  o  atendimento  às  necessidades  de 
modernização da economia e desenvolvimento social, nem medida pela 
produtividade, orientada pela discussão sobre quanto a escola produz, 
em quanto tempo produz e qual  o custo do que produz.  Em outras 
palavras, os critérios da produtividade são quantidade, tempo e custo. A 
pergunta  pela  produtividade  não  indaga  o  que  se  produz,  como  se 
produz,  para  que  ou  para  quem  se  produz,  nem  sobretudo  qual  o 
sentido dessa “produção” e de tudo que se faz na área de educação, 
opera uma inversão tipicamente ideológica da qualidade em quantidade. 

A democracia não acontece como correia de transmissão, não 
se  aprende  a  ser  democrático  mecanicamente,  não  se  dá  como 
transmissão rápida de conhecimentos, de acordo com os manuais que 
ensinam  a  ser  democrático  em  poucas  horas.  Os  processos 
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democráticos  não  existem  como  adestratamento  e  a  formação  é 
constitutiva da educação.

Vimos  que  os  problemas,  as  dificuldades  e  os  obstáculos 
relativos à participação estão ligados ao desencanto com a reflexão, a 
crítica,  o  exame de conhecimentos  instituídos,  sua mudança ou  sua 
superação. A fragmentação, condição de sobrevida da não-participação, 
torna-se  real  e  propõe  o  fatiamento  da  realidade  como  estratégia 
principal. 

A idéia de democratização da escola e o trabalho para efetivá-
la  assumem  a  educação  e  a  escola  como  realidades  estruturadas, 
constituídas de partes que se relacionam mutuamente e que somente 
são compreensíveis em suas relações. Daí o sentido, a importância do 
pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi 
pensado nem dito;  da visão compreensiva  de totalidades  e  sínteses 
abertas que suscitam a interrogação e a busca da luta contra a barbárie 
social  e  política,  da  ação  civilizatória  em  constante  transformação 
qualitativa e em ebulição para produzir o novo. 

A  escola  que  fragmenta  a  educação  não  forma  e  não  cria 
pensamento,  despoja  a  linguagem de sentido,  densidade e  mistério, 
destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo, 
anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente 
dos seres humanos em condições materialmente determinadas.

As referências à autonomia são fundamentais a partir de duas 
observações.  Em  primeiro  lugar,  a  redefinição  do  conceito  de 
democracia  estabelece  um  novo  patamar  no  conjunto  de  relações 
sociais  e  explicita  o  conceito  de  poder  que  permeia  as  condições 
sociopolíticas, permitindo diferenciar o projeto de sociedade que se tem 
e o que se almeja, superando relações de dominação. 

Em segundo lugar, para se instituir o projeto democrático é 
preciso  reconhecer  o  conflito  inerente  à  existência  social.  A  relação 
dialética  entre  dominantes  e  dominados  persistirá  renovável  nos 
conflitos  em  geral  abertos  ou  não  entre  grupos  sociais  e  entre 
indivíduos. É impossível eliminar o aspecto conflituoso do poder, pois é 
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exercido por pessoas e sobre pessoas. E as interações políticas não se 
sustentam  apenas  em  termos  de  consentimento  ou  conflito  de 
interesses, mas sim de idéias e práticas que conjuguem essas duas 
dimensões essenciais. 

Considerando essa mesma linha de argumentação, a invenção 
de uma nova sociedade democrática é a invenção do próprio indivíduo. 
É  lugar  comum afirmar  que  não  “existe  indivíduo  sem sociedade  e 
sociedade sem indivíduo”. São possibilidades casadas e enfaticamente 
fundamentais  porque  o  feito  principal  dos  novos  tempos  situa-se 
justamente  nessa  importância  maior  que  passa  a  ser  atribuída  ao 
indivíduo. Surge, então, como que por contraste necessário, uma nova 
problemática centrada no social. Se o projeto burguês alicerça-se no 
individualismo, levanta-se logo a indagação sobre esse novo homem, 
base de toda a progressão moderna, pode cotejar-se com a vida em 
sociedade. 

Por isso, a invenção da atividade política consiste em conviver 
com o pensamento, paradoxo que vai desde a intimidade do indivíduo 
até a concepção de que a democracia fez-se em testemunho de tudo o 
que  possa  representar  uma  política  imaginada  nas  dimensões  da 
realidade social e humana. Assim, sociedade e indivíduo representariam 
hoje uma contradição aberta, necessária e insuperável. 

A invenção da atividade política supera a frieza e a apatia do 
indivíduo  e  da  sociedade  contra  a  crueldade  e  a  estupidez 
generalizadas,  lançando  mão  de  processos  educacionais  formativos 
como meio para o acesso a uma experiência ampla com a cultura. A 
sociedade e os indivíduos vão de encontro ao espanto com as suas 
condições de vida, nas quais a morte e os sofrimentos são banalizados.

A possibilidade real da construção de uma cultura democrática 
precisa  ser  aprofundada no  que  diz  respeito  ao  poder  emanado do 
Estado,  enquanto  produtor  e  construtor  de  políticas  públicas 
universalizadoras das expectativas dos cidadãos. As expectativas são 
discutidas,  viabilizadas e se tornam institucionalmente possíveis,  por 
meio de ações de Estado que, muitas vezes, não são ações de governo 
– seu agente instrumentalizador.  Sem a construção institucional  das 
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possibilidades, nega-se a atividade política como construtora de novas 
formas e rica de sentidos diversos para uma nova postura educacional.

As evidências apontam para a necessidade de compreender-se 
a instituição democracia como projeto de sociedade efetivado. Esse é o 
desafio a mover os sujeitos históricos constituídos pela matéria-prima 
dos sonhos, desejos, saberes, fazeres, do ser-assim dos homens, das 
atividades  educacionais,  dos  indivíduos  sociais,  da  democracia  como 
utopia do juntar-ajustar-construir, do representar e do dizer social. 
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