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O presente trabalho tem por objetivo investigar o ideário político-pedagógico que
embasa a concepção de Escolas Democráticas e como este modelo vem se materializando em
experiências de educação em escolas públicas no Brasil. Mais especificamente esta pesquisa
realizará o levantamento bibliográfico a respeito das Escolas Democráticas e analisará
concepções e tendências pedagógicas presentes nestas escolas.
Para tanto, faz-se necessário destacar que, a partir da década de 1980, a Psicologia
Escolar inicia um movimento de reflexão crítica a respeito de suas fundamentações teóricas e
atuações práticas do psicólogo no campo educacional. De fundamentação essencialmente
positivista, tais práticas insistiam em explicações para o fenômeno do fracasso escolar que
reincidiam repetitivamente no aluno desconsiderando outras dimensões do fenômeno escolar.
Patto (1990) expõe o caráter ideológico de tais práticas, a forma restrita como os psicólogos
interpretavam os fenômenos escolares e como ao longo do século vinte as explicações sobre o
fracasso escolar incidiam repetitivamente no aluno.
A crítica da autora aponta que nessa época predominavam discursos em que a
dimensão institucional, os aspectos culturais, históricos, sociais e políticos não eram
devidamente considerados como elementos dos fenômenos educacionais. Para melhor
investigar tais fenômenos surge a necessidade de compreendê-los como algo complexo e
constituído por múltiplas dimensões, o que faz com que ocorra uma alteração no eixo de
análise das pesquisas do campo educacional na área de Psicologia Escolar e Educacional,
passando de explicações centradas no indivíduo para a compreensão da influência de
determinantes históricos, sociais, institucionais e políticos. Tal alteração no eixo de análise
faz com que na área de Psicologia Escolar e Educacional passe então a prevalecer uma
concepção teórica que se volta para o processo de escolarização, e não apenas para os
problemas de aprendizagem (Souza, 2010).
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Outro aspecto importante a ser destacado diz respeito ao lugar da escola no interior da
sociedade capitalista. Em toda prática pedagógica há sempre presente uma visão de mundo,
uma maneira de compreender o ser humano e seu desenvolvimento, a educação e a sociedade
e, ainda que tal concepção não seja explicitada aos pais, alunos e professores, ela passa a
constituir as relações interpessoais e institucionais (Souza 2010). Assim, as diversas
perspectivas teóricas que buscam analisar a relação entre educação e sociedade devem, por
sua vez, também ser investigadas criticamente, tendo em conta as implicações de suas
propostas. Nesse mesmo sentido, também se faz necessário pesquisar as concepções presentes
nos princípios que orientam as Escolas Democráticas.
Os levantamentos bibliográficos realizados até o presente momento indicam as
Escolas Democráticas como sendo propostas alternativas educativas escolares que buscam
romper com a lógica hegemônica do ensino e que organizam seu funcionamento, grosso
modo, a partir de dois princípios (Singer 1997): o primeiro deles é a não obrigatoriedade dos
alunos se submeterem a um conhecimento específico organizado à priori, ou seja, os alunos
possuem a liberdade de desenvolver seus estudos a partir de seus próprios interesses; o
segundo princípio é a existência de assembleias realizadas regularmente nas quais há
equiparidade entre os votantes (membros da comunidade escolar) e são debatidas desde
questões do cotidiano e do funcionamento da escola.
O contexto histórico que possibilitou o surgimento da Yásnaia-Poliana, na segunda
metade do século XIX, era um momento de mudanças, “[...] a Europa vivia o início da
Revolução Burguesa, que inspirava várias reformas na educação” (Singer, 1997, p. 65). E, se
por um lado a educação passava das mãos da Igreja para o Estado, que estimulava a laicidade
e condenava as punições corporais e as repressões mais duras, por outro lado os alunos
continuavam ocupando um lugar de passividade frente ao conhecimento, existindo ainda
sanções disciplinares. Também se fazia presente os ideais do socialismo, que “era ao mesmo
tempo opositor e herdeiro da tradição burguesa”, buscando assim
[...] a radicalização das conquistas, ideais e práticas da instrução burguesa: universalidade,
laicidade, gratuidade, renovação cultural, ênfase na temática do trabalho, desenvolvimento da
compreensão dos aspectos literário, intelectual, moral, físico, industrial e cívico. (Singer 1997,
pág. 66).

Por desejar a emancipação dos indivíduos tanto com relação à Igreja, quanto ao
Estado, o Socialismo acabou sendo perseguido por ambos. Isso implicou no fechamento de
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muitas escolas, entre elas a Yásnaia-Poliana, sob a acusação de disseminarem ideias
socialistas.
Além das convergências com o a pedagogia libertária – pedagogia de origem
anarquista – e outras influencias acima apresentadas, as chamadas Escolas Democráticas são
comumente relacionadas a um movimento mais amplo chamado “Escola Nova”, que tem sua
origem na segunda metade do século XIX. Ambos surgem a partir da crítica à pedagogia
tradicional, defendendo que a criança tenha um papel central no processo educativo,
entretanto, o movimento da Escola Nova acabou trilhando um caminho próprio que não foi
seguido pelas Escolas Democráticas.
Singer (1997) aponta que até o ano de 1996 havia noventa e cinco Escolas
Democráticas em funcionamento em diversos países ao redor do mundo, sendo Summerhill a
mais antiga ainda em funcionamento, fundada em 1921. A autora ainda afirma que as Escolas
Democráticas possuem
[...] uma ambiguidade que as acompanha desde sua aparição: trata-se de um fenômeno ao
mesmo tempo internacional e isolado. As mais diversas realidades socioculturais suscitam a
formação de escolas muito similares, que se caracterizam sempre pela proposta de uma prática
diferente, que se opõe a um sistema em que as avaliações, a competição e o autoritarismo dão
a tônica (p. 63).

Por outro lado, mais recentemente, existe uma tentativa de articulação entra as Escolas
Democráticas por meio da criação de uma rede internacional, a chamada Rede Internacional
de Escolas Democráticas (International Democratic Schools Network – IDEN), que possui um
site na internet em que se encontram informações sobre a quantidade e a localização de
Escolas Democráticas espalhadas pelo globo. Atualmente existem mais de 200 lugares
oferecendo educação democrática, espalhadas por 30 países e trabalhando com mais de
quarenta mil estudantes.
Isso indica que, ainda que seja um número pequeno quando comparado com os
sistemas nacionais de educação, é movimento internacional significativo e que veio crescendo
ao longo do século XX e no início desse século, no Brasil e no mundo. E, se levarmos em
conta, como exemplo, o caso do Projeto Âncora e da escola Amorim Lima – que para
modificar suas práticas e se tornarem Escolas Democráticas contaram com o auxílio de José
Pacheco, um dos fundadores da Escola da Ponte – a articulação entre as escola e pessoas
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quem compõe a Rede Internacional de Escolas Democráticas é de fundamental importância
para a expansão desse modelo de organização escolar.
Refletindo sobre a articulação entre democracia e educação para a construção de
escolas democráticas, Araújo (2002) aponta como ao longo do século XX diversas formas de
governos e (pessoas) se intitularam democráticos e, como exemplo, cita o sistema de governo
estadunidense, o socialismo da União Soviética, o modelo de estado nazista de Hitler, o
fascismo de Mussolini, o regime militar que governou o Brasil entre 1964 e 1980. Para ele
isso é um indicativo de que “a palavra democracia, enfim, parece permitir que qualquer forma
de governo seja concebida como democrática, dependendo da definição que lhe seja dada e
das intenções do governante” (p. 28). O autor aponta também que algo semelhante acontece
também no campo educacional, em que a maioria dos educadores e das escolas se intitulam
democráticos “sem se preocupar com a base conceitual e prática sobre a qual elaboram tal
autoconceito” (p. 28).
Groppa e Sayão (2004), comentando a situação da EMEF Amorim Lima – Que
realizou modificações institucionais inspiradas na Escola da Ponte, em Portugal – apontam
que, no ambiente escolar, a manutenção do cotidiano democrático se deve ao fato de que “a
assimetria entre os lugares de professor e de aluno está totalmente preservada” e “a definição
clara e transparente do espaço de convivência escolar como público” (p. 26). Os autores
apontam que existência da assimetria presente na relação aluno-professor permite ao professor
atuar, quando necessário, para conter eventuais excessos dos alunos, cobrar responsabilidades
assumidas, ou exigir concentração e esforço para a realização das tarefas; e, ainda que possua
liberdade para escolher o que estudar, o aluno não pode escolher não estudar. Essas condições
possibilitam ao professor a clareza do seu papel e isso possibilita que este atue para a
superação de eventuais dificuldades.
Para Teixeira (1968) uma educação pública que alcance a totalidade da população é
fundamental para a manutenção da forma de vida democrática, sob o risco de a democracia
retroceder a um regime oligárquico em que apenas uma minoria esclarecida se valha do
conhecimento conquistado para dominar as massas, assim, é dever da sociedade:
[...] oferecer a todos os indivíduos acesso aos meios de desenvolver suas capacidades, a fim de
habilitá-los à maior participação possível nos atos e instituições em que transcorra sua vida,
participação que é essencial à sua dignidade de ser humano. (p. 14)
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Nesse mesmo sentido, Apple e Beane (1997) defendem a aplicação dos princípios da
educação democrática nas escolas públicas como uma maneira de preparar os jovens para a
vida na sociedade, de valorizar as experiências coletivas no enfrentamento de problemas,
sempre respeitando a diversidade da vida humana.
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