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Gestão de crianças:  
a democracia bem educada1

Henrique Estrada Rodrigues

O que é uma “criança”? Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil2, de 2010, a criança (entendida, nesse documento, como período 
da infância que transcorre até os cinco anos de idade) é um “sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.” Logo, a ação educativa deveria se assentar sobre os princípios 
básicos que dão sustentação a todo sujeito de direitos, quais sejam: “Éticos: da 
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 
ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Políticos: 
dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem demo-
crática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.” Em 2017, a definição 
de “criança” e a explicitação de seus princípios orientadores permanecem na letra 
e no espírito da nova Base Nacional Comum Curricular, o documento que, a partir 
de então, pretende orientar os projetos pedagógicos e curriculares pelo país afora. 
No Brasil, a criança, do berço aos cinco anos de idade, não veio mesmo ao mundo 
para brincadeira.

1 Agradeço a leitura atenta de Christine Lombardo que, numa ver-
são preliminar, sugeriu que deixasse mais explícito o modo como 
opero, no texto, com o conceito de democracia. Agradeço também 
a leitura e as observações de Daniel Pinha e as sugestões de Maria 
Carolina Fenati durante a preparação final do texto.

2 Os documentos citados neste texto (Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, e Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) estão disponíveis na internet e são de fácil 
acesso. 
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Que a educação, no Brasil, seja pensada como um problema de política demo-
crática, não é difícil de compreender, notadamente a partir do período de rede-
mocratização que irá culminar na Constituição de 1988 e, no caso específico das 
diretrizes educacionais, em documentos importantes como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB, de 1996). Num país atravessado por longos 
períodos ditatoriais, por uma cultura política autoritária e por forte desigualdade 
social é possível compreender que educadores e legisladores tenham imaginado o 
espaço escolar e a educação formal como capazes de reelaborar ou inscrever formas 
de sociabilidade democráticas, como se ensino e aprendizagem pudessem contribuir 
para gestar uma cidadania plena. Deve-se, pois, reconhecer o papel que ocupa em 
nossas políticas públicas e em nosso imaginário pedagógico a tradição autoritária 
e excludente da vida social brasileira e a necessidade de se contrapor a ela. 

Mas também é o caso de se perguntar — como em outro contexto perguntara 
Hannah Arendt ao analisar a “crise da educação” nos EUA: não há excesso (Arendt 
diria “ilusão”) em representar a criança como uma espécie de “vir-a-ser” democrá-
tico, como uma potência política que deve ser realizada mediante a educação for-
mal? Ou melhor, o que revela o desejo de que um novo mundo possa ser construído 
mediante a educação das crianças? Nesse sentido, talvez o dado mais relevante para 
este texto, escrito por quem não é pedagogo nem especialista em educação infantil, 
seja este: como as crianças sugerem um mundo que é pura novidade e promessa, 
documentos como os acima citados (tanto a LDB como as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil) permitem que se reconheça, nas expectativas 
“adultas” criadas em torno delas, o que uma sociedade imagina como o seu futuro 
ideal. E a criança como “futuro da nação”, embora um clichê tantas vezes repe-
tido, não indicia sobre o tanto que projetamos, nelas, de nossos desejos, projetos 
e ilusões? De resto, num mundo em que as utopias definham e os horizontes de 
expectativas parecem rebaixados, é instigante perceber, ainda que num universo 
pedagógico, o que resta de um anseio generoso por um futuro melhor. 

Há, certamente, uma dimensão amorosa nessa expectativa e no modo como 
ela pode representar, em leis e projetos, uma promessa: a de um amor ao mundo 
democrático traduzido em amor à educação das crianças. Mas, à maneira de Noel 
Rosa, poderíamos perguntar: será que cidadania e democracia (como samba) se 
aprendem no colégio? Talvez aprendamos, se pensarmos a ideia de democracia 
como uma modalidade de exercício do poder através da qual, tanto no mundo 
público como no privado, possamos elaborar e construir relações sociais, ainda que 
hierárquicas, não-autoritárias e não-violentas. Certamente, no mundo da escola, 
imaginar as novas gerações crescendo num ambiente de partilha e cooperação, em 
que pais e educadores não derivem sua autoridade a partir de injunções autoritá-
rias e punitivas é mais que desejável. É possível reconhecer, nisso tudo, a generosa 
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imaginação por formas de sociabilidade nas quais o assédio, o arbítrio e a violência 
não tenham vez. 

Entretanto, retome-se aquela que me parece ser uma questão chave do texto 
já citado de Arendt (rastreando as questões e os impasses que ela formula, e não 
procurando solucioná-los). Se o mundo da política lida com iguais, e se cidada-
nia pressupõe, sempre, a possibilidade da ação autônoma e do livre pensamento, 
como equacionar o paradoxo de uma educação “ética”, “política” e “estética” mas, 
por suposto, orientada por regras, normas e estruturas (lógicas e burocráticas) 
sobre as quais a criança não tem nenhuma ingerência? Não se corre o risco de o 
mundo adulto criar, com suas leis e projetos, um simulacro de autonomia e liber-
dade quando traduz esses dois princípios em atividades, brincadeiras e comporta-
mentos verificáveis e passíveis de pequenas recompensas? Sem que eu possa dizer 
qualquer coisa sobre as especificidades da educação infantil, interessa a este texto 
pensar apenas nisto: quais são os aspectos da vida política e democrática e das 
expectativas “adultas” de futuro que se revelam num modo de se pensar a cidada-
nia nem tanto como ação autônoma e livre pensamento, mas como uma “forma de 
comportamento” a ser ensinada? 

Que a própria ideia de democracia possa ser pensada não apenas como uma 
desejável modalidade de exercício do poder não-autoritária, mas também como 
(segundo Claude Lefort em A invenção da democracia) uma experiência que nos 
confronta com os próprios fundamentos do saber, do poder e da lei – e se legitima 
por esse confronto e pela indeterminação que ele inaugura –, isso tudo parece algo 
impensável em projetos e leis para uma democracia bem educada. Tão impensável 
como uma ideia de educação não-autoritária igualmente não-comportada, cuja 
necessária preparação para a vida não desaprendesse a criança ou o jovem de ver e 
imaginar o que não é espelho da vida adulta – que não retirasse a oportunidade das 
novas gerações face ao novo, lembrava Arendt em “A crise da educação”. Em outras 
palavras, até que ponto esses “impensáveis” também não sugerem expectativas 
adultas ativamente obedientes? Até que ponto uma democracia bem educada não 
se deixa orientar pelo paradoxal princípio de uma participação-passiva?

De fato, na equação entre política e educação infantil, pensável, no mais das 
vezes, parece ser uma ideia de convivência que, animada por comportamentos 
verificáveis por intermédio de atividades e brincadeiras, antes de dizer algo sobre 
o cotidiano escolar e sobre a criança, talvez tenha muito a revelar sobre o que o 
próprio mundo adulto entende como democracia e espera de seus futuros cidadãos. 
A LDB de 1996, a bem da verdade, é um pouco vaga quanto a essas expectativas. 
Já a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em 2010, avançam 
ao indicar aqueles princípios “éticos”, “políticos” e “estéticos” no conceito de cida-
dania, já citados no primeiro parágrafo deste texto. Mas é a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC, de 2017) que não apenas mantém os termos dos documentos 
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anteriores como parece responder, explicitamente, ao que se espera da criança 
enquanto um potencial cidadão comportado: uma criança dotada de um amplo con-
junto de “competências”. Acompanhemos, então, um pouco mais esse documento. 

Se a educação infantil deve se dar a partir de “interações” e “brincadeiras”, 
caberia à escola assegurar as condições “para que as crianças aprendam em situações 
nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem 
a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam 
construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural” (BNCC, p. 
33). Competência significa – reforça o documento – “utilizar o conhecimento em 
situações que requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhe-
cimento mobilizado, operado e aplicado em situação dá-se o nome de competên-
cia” (BNCC, p. 15). “Competente” é quem (resumamos) ao se defrontar com um 
problema, ativa e utiliza o conhecimento construído; desempenha um papel ativo; 
vivencia desafios; resolve problemas. De resto, “é esse também o enfoque adotado 
nas avaliações internacionais para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, na 
sigla em inglês), e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura” (Unesco, na sigla em inglês) (BNCC,  p. 16). 

Fazer uma criança crescer significa, fundamentalmente, fazê-la refletir e 
tomar decisões justas num processo ensino-aprendizagem como “resolução de 
problemas”. Afinal, nada mais democrático que isto: abolir um ensino tradicional 
em nome de uma relação ensino-aprendizagem em que a criança, antes de ser 
receptáculo passivo de ordens e conteúdos, seja desde a mais tenra idade ativa e 
participativa. Poderíamos dizer: “proativa”. Daí porque esse enfoque orienta propos-
tas curriculares que não se restringem a indicar conhecimentos transmitidos. Tais 
propostas buscam, sobretudo, elencar o conjunto de “competências” que devem ser 
adquiridas e que a matriz curricular deve consignar em “atividades realizadas por 
comportamentos observáveis”, lembra Philippe Perrenoud em entrevista de setem-
bro de 2000, possível de ser acessada na internet. Essa entrevista (“Construindo 
competências: entrevista com Philippe Perrenoud.”) é bastante esclarecedora sobre 
o que se entende por uma pedagogia como “construção de competências”. 

Não sendo especialista em educação, não sei dizer se o autor formula ou ape-
nas divulga tal perspectiva, nem sei avaliar a sua influência no Brasil, onde muitos 
de seus livros foram traduzidos nas últimas décadas. O que posso dizer é que, nas 
bases da “Base”, se reconhece uma linguagem — de Perrenoud ou não, não importa 
— bastante “competente”. Assim, se já dissemos que os documentos sobre a educa-
ção infantil permitem vislumbrar as expectativas do mundo adulto sobre o futuro 
ideal para o país, parece que nossas expectativas, agora, estão sendo depositadas 
numa educação que, ao fim e ao cabo, comece a capacitar a criança como um futuro 
“cidadão competente”. Afinal, num mundo complexo e competitivo, o que se espera 
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do futuro cidadão é a capacidade de comportamentos flexíveis e adaptativos, por 
intermédio dos quais se aprenda a agir eficazmente. 

Leiamos, mais um pouco, a BNCC: a criança é um “ser que observa, questiona, 
levanta hipóteses, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos 
e se apropria do conhecimento sistematizado por meio de ação e interação com o 
mundo físico e social”. Razão pela qual, entre seus “direitos de aprendizagem”, um 
direito fundamental é o da participação: “participar com adultos e outras crianças 
tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador 
quanto da realização das atividades da vida cotidiana”. Planejamento e gestão: como 
nenhuma expectativa é ideologicamente neutra, como “princípios” e “objetivos 
de aprendizagem” são definições sociais pouco infantis, não é difícil reconhecer o 
partido ideológico dessa escola: o partido da reforma gerencial, dentro da qual o 
aluno só tem valor enquanto capital humano e a escola só tem sentido enquanto 
espaço de capitalização. 

Pouco importa se isso, pedagogicamente, é viável ou se é apenas uma ilusão. 
O que nos interessa pensar, aqui, é isto: o que essa lógica — pode-se nomear, ges-
tionária — tem a dizer sobre nossas atuais expectativas de futuro? E na medida 
em que essas expectativas não são neutras, o que significa sobrepor à própria ideia 
de sociabilidade democrática uma linguagem mais apropriada ao mundo da capa-
citação empresarial, no qual a “construção de competência” é representada como 
um veículo inequívoco para educar e civilizar relações competitivas e hierárquicas? 
Educar para a “competência” é só o que conseguimos imaginar como contrapartida 
a relações autoritárias? Saídos de um longo período ditatorial, tivemos nos anos 
1990 uma idealizada infância democrática. Entrados no século XXI, os princípios 
fundamentais da democracia ou da cidadania seriam pensáveis, apenas, sob a luz 
de um imaginado “vir-a-ser-competente”?

Se documentos sobre a educação infantil explicitam o que uma sociedade 
pensa sobre a criança e, a partir das representações sobre o universo infantil, sobre 
as expectativas “adultas” de futuro, o que se pode suspeitar é que eles nos permitem 
entender certa pedagogia política (e não estamos falando, aqui, de uma especiali-
dade acadêmica) que imagina edificar um mundo a partir de uma ideia funcional 
e utilitária do humano. Mais ainda, com “competência”, tal pedagogia pretende 
representar essa funcionalidade como uma espécie de “natureza”. Diante dela, 
caberia à escola, educadamente, apenas realizar suas potencialidades. A BNCC de 
2017 é o documento por excelência desse ethos gestionário. De fato, num mundo 
educado e civilizado por um ethos competitivo, cidadania e democracia parecem 
conhecer, pois, uma singular reelaboração sob a lógica da gestão. 

Mas não me parece que isso tenha sido moldado, em 2017, com a BNCC, nem 
me parece obra de um governo específico. A lógica que anima essa ressignificação 
não vem sendo alimentada, há muito, pelo discurso da competência? Da democracia 
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à competência; da competência à gestão; da gestão à competência: talvez este texto 
esteja andando em círculo. Mas isso não deixa de ser preciso para explicitar uma 
lógica que se manifesta, ela própria, de maneira tautológica como “instrumenta-
lidade sem fim”. Moto-contínuo e meio-perpétuo: capacitamo-nos para ser parti-
cipativos e produtivos de acordo com indicadores elaborados, competentemente, 
pela gestão democrática dos meios de produção e participação que nos capacitam 
para continuarmos ativos e produtivos. Talvez seja esta, pois, a figura primeira do 
princípio da participação passiva: tanto a gestão democrática de um produtivismo 
competente e sem fim como o sem fim de uma democracia apenas gestionária. 
Sem fim? Esse princípio tautológico, animando expectativas eficientes em torno 
de uma sociedade tecnicamente bem gestada e bem gerida, não pode, ao fim e ao 
cabo, tornar a própria ideia de democracia uma ideia tecnicamente desnecessária 
para a boa gestão?  

Seja como for, há certa astúcia na lógica gestionária: qual num barco a vela, 
ela consegue que ventos contrários e críticos atuem a seu favor, sobretudo quando 
educa ou habitua cidadãos a pensar o cuidado com o mundo como problema exclu-
sivo de gestão: a da vida como “resolução de problemas” segundo comportamentos 
metrificáveis.  Em outros termos — que são, por suposto, circularmente os mesmos 
—, tudo se passa como se a crítica à lógica da gestão só pudesse se dar comportada-
mente, vale dizer, como “resolução de problemas” que a própria lógica gestionária se 
coloca. Seus defeitos são sempre aperfeiçoáveis, e se fatos contradizem sua lógica, 
é porque ainda não foram encontrados indicadores adequados para geri-los. Nesse 
compasso, quem já foi uma criança educada deve agora ser um cidadão capacitado 
para utilizar “o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para tomar deci-
sões pertinentes”. E se nos comportarmos e nos habituarmos a só reconhecer valor 
e sentido em produtos e palavras fiéis à lógica gestionária (ao discurso da gestão 
voluntária, que tem nos ensinado – nas escolas, nas universidades, no trabalho — a 
autogestão de um produtivismo competente), melhor ainda. 

Melhor para quem?
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Claude Lefort. A invenção democrática: os limites do totalitarismo. São Paulo: 
Brasiliense, 1983.

No livro (uma coletânea de ensaios), a democracia é pensada não como forma 
de governo, mas como criação social que, contrária ao desejo de dominação, 
expõe poderes constituídos à indeterminação. O texto intitulado “A imagem 
do corpo e o totalitarismo” talvez seja uma boa introdução ao autor. Nos anos 
90, a revista de filosofia Kriterion (da UFMG) publicou um artigo de Miguel 
Abensour (“Reflexões sobre as duas interpretações do totalitarismo em C. 
Lefort”) que ajuda a compreendê-lo. De resto, Abensour, ex-aluno de Lefort, 
também levou o conceito lefortiano de democracia a um compasso singular e 
insurgente, por exemplo, em A democracia contra o Estado: Marx e o momento 
maquiaveliano (Ed. UFMG). São, enfim, dois autores incompetentes e pouco 
comportados quando pensam a sociabilidade democrática.

Etienne de la Boétie. Discurso da servidão voluntária. São Paulo: Brasiliense, 
1987. 

Nesse pequeno ensaio, importa para mim apreender o modo como o autor 
interpreta as implicações políticas do hábito da servidão, ou melhor, as razões 
(qual num “claro enigma”) que levam cidadãos, voluntariamente, a instituir e 
a servir a “Um” senhor. Quando o “Um” não é o outro (quando o inferno não 
é o outro), qual seria o seu nome?

Hannah Arendt. “A crise na educação”. Entre o passado e o futuro. São Paulo: 
Perspectiva, 1992.

O ponto de partida desse texto (que também foi o meu) é que questões sobre 
educação infantil, ao explicitarem como cuidamos das novas gerações, permi-
tem ver nossas atitudes diante do fato da natalidade: “o fato de ser o mundo 
constantemente renovado mediante o nascimento”, como dito no seu último 
parágrafo. Mais que uma discussão especializada, a crise da educação nos 
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Estados Unidos foi um modo específico de se pensar um “problema político 
de primeira grandeza”. Mas qual será a grandeza – no Brasil de hoje – de uma 
lógica que sonha em pensar o “cuidado” como um problema de gestão? 

Luiz Carlos Bresser Pereira. “Reforma da Nova Gestão Pública: agora na América 
Latina, no entanto...” Revista do Serviço Público. Ano 53, número 1, jan-mar 2002 
(disponível online). 

Escrito em 2001 pelo antigo Ministro da Administração e Reforma do Estado 
do primeiro governo FHC (1995-1998), esse texto, embora se apresente como 
“análise”, também pode ser lido como manifesto (da “Nova Gestão Pública”) e 
como justificativa (de iniciativas políticas partidárias). Sua leitura surpreende 
pela atualidade e ajuda – se lido a contrapelo das intenções do autor – a dar “his-
toricidade” ao que se deseja apresentar como “natureza”: o hábito (manifesto, 
suprapartidário e voluntário) de se pensar que outro mundo é possível apenas 
se formarmos cidadãos competentes e produzirmos indicadores apropriados. 
Apropriados para (por) quem? 

Olgária Matos. Filosofia: a polifonia da razão. São Paulo: Scipione, 1997. 

Um livro dirigido para quem se interessa pelas direções distintamente conver-
gentes da filosofia e da educação “como disciplinas formadoras e não-perfor-
máticas”, é dito no prefácio. Que tipo de indivíduo se pretende formar com a 
educação? Essa questão estrutura o argumento da obra, que percorre uma longa 
seara entre antigos e modernos, com destaque para a pedagogia iluminista e 
seus desdobramentos – críticos e autocríticos – contemporâneos. E como seria 
possível educar contra a servidão? Com esse tema, Olgária Matos retoma La 
Boétie para fechar seu livro, esse mesmo filósofo que, sem ser explicitamente 
citado em meu texto, também se insinua em seu desfecho. 

Paola Gentile; Roberta Bencini. “Construindo competências: entrevista com Philippe 
Perrenoud.” Nova Escola. Setembro de 2000 (disponível online).

Essa entrevista é a tradução para o português de um texto originalmente em 
francês. Consta que Perrenoud é professor na Universidade de Genebra. As 
perguntas são levantadas de bola para o entrevistado cortar. O que tem van-
tagens: elas colocam o leitor perante um resumo eficaz (e uma defesa bem 
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elaborada) da ideia de educação como “construção de competências”. Lendo 
a BNCC de 2017, percebe-se que ela gosta de destacar com negritos e itálicos 
a palavra “competência”. Percebe-se, também, que a Base é um corolário legal 
de premissas competentemente elaboradas e há muito compartilhadas (por 
Perrenoud, mas não apenas).

Wanderson Ferreira Alves. “Avaliar e gerir: força e miséria de um ideário presente 
nas políticas educacionais contemporâneas”. Revista Brasileira de Educação. Volume 
21, n. 64, jan-mar de 2016 (disponível online).

Embora a arte da sinceridade não combine com protocolos de pesquisa, sus-
pendo provisoriamente esse “hábito” para dizer, de chofre, como cheguei a este 
texto. Foi assim: coloquei no Google palavras-chave e ele apareceu, de prima. 
Foi o tempo que durou minha exaustiva pesquisa sobre “políticas educacionais 
contemporâneas”. Li e gostei. O texto me deu mais de uma sugestão e me aju-
dou a colocar em ordem o que queria dizer, ainda que tenha dito coisas que o 
autor talvez não concorde.


