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RESUMO 

 

O presente trabalho propou-se a investigar os fundamentos históricos e políticos da União dos 

Dirigentes municipais de educaçãode Alagoas (Undime/AL), em virtude de sua notória 

importância para a educação nos municípios alagoanos, durante as duas últimas décadas. No 

seu decorrer a pesquisa buscou compreender e interpretar o contexto político e ideológico que 

permeia a Undime, como uma entidade representativa dos Dirigentes Municipais de Educação, 

de forma a abordar os princípios democráticos e conflituosos que permeiam a atuação política 

da entidade frente aos entes federados, buscando o fortalecimento do municipalismo através da 

educação pública. Nesta perspectiva, foi desenvolvida uma metodologia de abordagem 

qualitativa, tendo como método o Estudo de Caso e ação metodológica a Análise do Discurso, 

que apresenta como seus aspectos fundamentais as bases da linguística, marxismo e psicanálise. 
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ABSTRACT 

 

 

The research project proposes to research the historical and political foundations of the Union 

of Municipal Education Portal (UNDIME/AL), due to its eminent importance for education in 

municipalities in Alagoas, during the last two decades. In its ongoing research sought to 

understand and interpret the political and ideological context that permeates UNDIME as a 

representative entity of Municipal Education in order to address the democratic and conflicting 

principles that permeate the political activities of the entity against federal entities, seeking to 

strengthen the municipalist through public education. In this perspective, a methodology of 

qualitative approach with the method Case Study and methodological action Discourse 

Analysis, which has as its fundamental aspects the foundations of linguistics, Marxism and 

psychoanalysis was developed. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación se propone estudiar los fundamentos históricos y políticos de la 

Unión del Portal de Educación Municipal (UNDIME/AL), debido a su importancia eminente 

para la educación en los municipios de Alagoas, durante las últimas dos décadas. En su 

investigación en curso buscado comprender e interpretar el contexto político e ideológico que 

impregna UNDIME como entidad representativa de Educación Municipal con el fin de abordar 

los principios democráticos y conflictivas que impregnan las actividades políticas de la entidad 

frente a las entidades federativas , buscando fortalecer el municipalista a través de la educación 

pública. En esta perspectiva, una metodología de abordaje cualitativo con el método de estudio 

de caso y la acción metodológica Análisis del discurso, que tiene como aspectos fundamentales 

se desarrolló los fundamentos de la lingüística, el marxismo y el psicoanálisis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A experiência é uma lanterna dependurada nas costas 

que apenas ilumina o caminho já percorrido. 

(Confúcio) 

 

Com a democratização do país iniciada na década de 1980 e com a ampliação das 

responsabilidades municipais no desenvolvimento educacional do país, surge em 1986 a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime Nacional), com o objetivo de 

articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de Educação. Por meio desta instituição, 

as secretarias municipais de educação de todo país podem estabelecer redes solidárias de troca 

informações e experiências em várias áreas da administração pública. 

Esta entidade, a partir de seus objetivos, mantém contato com os órgãos governamentais, 

sindicatos, confederações, associações, organizações não governamentais, movimentos socais, 

redes e diversas outras instituições da sociedade civil que tenham como alvo a educação 

pública. Suas relações, também, estão presentes com o judiciário, o legislativo e o executivo, 

almejando contribuir para a formulação, promoção e acompanhamento de políticas nacionais, 

estaduais e municipais de educação, conforme declara documento da Undime (2008). 

Por ser uma entidade representativa que congrega os interesses dos municípios, a mesma 

encontra-se presente em todos os estados da federação, por meio de suas seccionais, que assim 

como a entidade a nível nacional, as seccionais têm autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, exercendo uma ampla articulação com entre elas para a defesa dos interesses da 

educação nos municípios. 

Nas últimas três décadas a participação das Undime’s nas formulações de políticas 

públicas e sociais no país teve um acréscimo considerável, pois a entidade ganhou notoriedade, 

reconhecimento e prestígio perante as sociedades civis e políticas nos diversos níveis da 

organização social do país. Atualmente, todas as políticas, ações, programas e projetos criados 

pelos governos executivos da União e dos estados, necessitam de articulações com as 

UNDIME’s nacional e estaduais para poderem ser implementadas. 

Neste contexto de atuação das Undime, muitas vezes sendo contraditórios, como veremos 

mais adiante, surge o questionamento de qual a concepção política e ideológica desta 

instituição, haja vista que seus objetivos de articular, mobilizar e integrar os dirigentes 

municipais de educação, que são agentes políticos, se confunde com os interesses da sociedade 
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civil visando uma educação de qualidade para os municípios. Sendo assim, esta pesquisa faz 

indagações sobre a representatividade exercida junto aos órgãos governamentais e não-

governamentais; como a entidade está articulada com os entes federados; se há influências 

políticas partidárias na atuação da entidade; quem são os diretores da instituição e quais são 

suas concepções políticas sobre a educação. 

Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo geral conhecer os fundamentos históricos e 

as concepções políticas da Undime/AL que influenciam nas políticas educacionais voltadas para 

os municípios de Alagoas, a partir dos processos de descentralização, municipalização e 

democratização do ensino no Brasil. E, como objetivos específicos: 1) caracterizar o contexto 

sociohistórico brasileiro que motivou o surgimento da Undime; 2) analisar os aspectos de tensão 

e acomodação subjacente às propostas das políticas educacioanais nas relações da Undime/AL 

com os demais entes federados; e 3) examinar a organização interna da Undime/AL e os 

principais entraves para seu pleno funcionamento. 

Estudar e compreender como se estrutura esta entidade no cenário brasileiro diante de 

uma sociedade antagônica, que em certos momentos a entidade representa a sociedade civil e 

em outros a sociedade política, nos direciona a uma discussão sobre o processo de 

municipalização da educação no Brasil e, principalmente, como se constituíram os municípios 

brasileiros. Para isto, esta pesquisa conta com relevantes contribuições de Sérgio Buarque de 

Holanda (1995) e Raimundo Faoro (2008) que nos apresentam a dificuldade da população 

brasileira, em sua formação, de separar os patrimônios públicos dos bens privados e 

consequentemente assegurar a instauração do estado moderno, bem como, a formação do 

município brasileiro a partir do modelo português. 

No viés da constituição dos municípios e de sua influência no desenvolvimento do Brasil, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste, Victor Nunes Leal (2012) demonstra como a 

figura do coronel influenciou diretamente nos processos políticos vivenciados pelo país, 

perdurando por toda a Primeira República. E, mesmo havendo mudanças no panorama da 

política brasileira, com a instauração da República a figura do coronel não desapareceu, 

conforme afirma Jorge Nagle (1976) ao descrever o desenvolvimento educativo do país quando 

o mesmo entra no modo de produção do capitalismo. 

Mesmo sendo discutido e amplamente criticado, é através do Ato Adicional de 1834 que 

a descentralização da educação ganha força, conforme nos demonstra Genuíno Bordignon 

(2009), Newton Sucupira (2005) e Jamil Cury (2005). No entanto, é na década de 1930, através 
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do Manifesto dos Pioneiros da Educação, impulsionado por Anísio Teixeira (1957) e Fernando 

de Azevedo (1932) que a municipalização da educação ganha força, pois os renovadores da 

educação defendiam uma educação descentralizada, em que a União deveria apoiar e subsidiar 

os municípios na oferta do ensino primário, pois com o ensino descentralizado a educação 

poderia chegar mais efetivamente à população em um país com a dimensão continental e com 

uma diversidade cultural como o Brasil. 

Entretanto, a proposta de municipalização e descentralização da educação brasileira, foi 

abandonada e o desejo dos revolucionários da educação, tornou-se, em parte, concreto pela Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) de 1961, mas foi novamente posta de 

lado pela Ditadura Militar em 1964. 

Após a Constituição de 1946, nos demonstra Machado Neto (1958), o Brasil tem um 

acréscimo considerável de municípios, porém a perda de investimentos nos mesmos, também, 

é algo notório. Os investimentos nos municípios vieram ocorrer novamente durante o período 

da Ditadura Militar, devido a recomendações de organismos internacionais, mas só na década 

de 1980 é que os repasses financeiros, correspondentes a diversos serviços, para os municípios 

passaram a ser implementados. Neste sentido, a pesquisa conta com as contribuições de Elaine 

Rosseti Behring e Ivanete Boschetti (2007) e Faleiros (1986) para demonstrar a estrutura das 

políticas sociais no Brasil e como elas influenciaram o processo de descentralização da 

educação para os municípios. 

A Undime surge, no cenário brasileiro, impulsionada pelas lutas de redemocratização no 

país. Como bem explicita Maria Lúcia Wanderley Neves (2005) e Maria da Glória Gohn (1997; 

2009) na década de 1980 apesar do país ter tido pouco crescimento econômico, ganhou muito 

no panorama político. 

Como entidade que congrega os dirigentes municipais de educação, a Undime visa 

fortalecer o poder político da gestão municipal diante dos demais entes federados, criando como 

veremos uma luta hegemônica no seio da sociedade civil e política. Autores como Noberto 

Bobbio (1986; 1998; 2000) e Antonio Gramsci (1984; 1999; 1995) dão a esta pesquisa grandes 

contribuições ao demonstrarem como a sociedade se organiza a partir da luta por hegemônia 

entre grupos sociais. Porém, para congregar interesses de um determinado grupo, a entidade 

tem de ter seu reconhecimento e aceitação, para assim poder representar os dirigentes 

municipais de educaçãoperante a sociedade. Para tanto, a teoria de Hanna Fenichel Pitkin 

(1972) sobre a representação possibilita entender como os representantes devem compactuar 
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com o desejo dos representados e terem a capacidade de agir e julgar com liberdade para 

deliberar durante o exercício da representação política. 

Pensar em representatividade nos direciona a uma discussão clássica sobre a organização 

da política moderna, assim filósofos como Thomas Hobbes (1988), Jean-Jacques Rousseau 

(1987) e John Locke (1978) contribuem para a pesquisa, no intuito de melhor compreendermos 

como se consolida a representatividade no processo representativo moderno. Diante disto, a 

pesquisa trará o conceito de democracia, que na compreensão de Robert Dahl (2001) 

proporciona aos cidadãos uma participação mais efetiva da vida política, igualdade no voto, 

aquisição de entendimento esclarecido e possibilidade de exercer o controle definitivo do 

planejamento. A pesquisa trouxe, também, uma vertente da democracia, defendida por Dahl 

(2001) e Bobbio (2000), que é o conceito de democracia representativa. 

Como metodologia, a pesquisa contou com uma abordagem qualitativa a partir das 

contribuições de Lüdke e Andre (1986), Castillo e Vásquez (2003), Galeffi (2009) e Macedo 

(2009). A escolha por esta abordagem se fundamenta por sua possibilidade de trabalhar com as 

imperfeições e antagonismos presentes na sociedade. E, considerando a amplidão do universo 

que são as Undime’s (nacional e estaduais), optamos por trabalhar com o método de estudo de 

caso, e para tanto encontramos nas contribuições de Yin (2010) uma fundamentação 

sustentável, pois este método possibilita caracterizar holisticamente os eventos da realidade 

cotidiana da sociedade. E por fim, a ação metodológica que a pesquisa estará se direcionando é 

a análise do discurso na perspectiva francesa, contando com as contribuições de Orlandi (2005) 

e Pêcheux (1997) para nos esclarecer sobre os três domínios disciplinares encontrados na 

análise do discurso, sendo: a linguística, o marxismo e a psicanálise e sobre os procedimentos 

de análise do discurso. 

É fundamental esclarecer que o interesse nesta pesquisa se deu por motivo do pesquisador 

ser assessor técnico da entidade seccional Alagoas, e desta maneira emergiu diversos 

questionamentos sobre a atuação representativa dos dirigentes municipais de educação de 

Alagoas no âmbito histórico e político da entidade. 
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2. DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE: MARCOS FUNDAMENTAL NA 

ATUAÇÃO DA UNDIME 

 

“A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dialoga com o real que lhe resiste. 

Opera o ir e vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica; é o fruto 

do debate argumentado das ideias, e não a propriedade de um sistema de ideias. O 

racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é 

irracional”. 

 

(Edgar Morin – Sete Saberes necessários à Educação do Futuro) 

 

Discutir a estrutura de uma entidade como a Undime nos direciona a tratar de dois 

conceitos, a saber: democracia e representatividade. No primeiro, demonstramos que a 

instituição está inserida no modelo democrático de gestão da sociedade e no segundo, como a 

partir do modelo democrático a entidade exerce a representatividade dos dirigentes municipais 

de educação, junto aos estados e a União. 

A Constituição Federativa do Brasil de 1988 constitui o estado brasileiro como um Estado 

Democrático de Direito, tendo como fundamentos: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estado

s e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Porém, como podemos entender a construção e fundamentação de Estado Democrático 

de Direito? Para isto, vamos resgatar o conceito de democracia, visando à inserção da entidade 

no contexto político moderno. Isto é fundamental para o nosso estudo, pois com a 

democratização da educação e a municipalização do ensino fundamental, os municípios passam 

a ter atribuições na organização das diretrizes da Educação Nacional. E, desta maneira, a 

Undime passa a ser a entidade representativa dos 5.565 municípios brasileiros, ou seja, 

considerando a inviabilidade de participação de todos os representantes municipais, instituiu-

se a entidade como órgão representativo nas discussões nacional e estaduais que dizem respeito 

à educação, sendo esta representatividade sendo possível no plano democrático da sociedade 

brasileira. 
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2.1.  A Democracia 

A democracia como bem nos explica Bobbio (1998. p. 329) tem sua base em três tradições 

históricas: 1) a teoria clássica; 2) a teoria medieval; e 3) a teoria moderna. Neste estudo, iremos 

focar o conceito de democracia na teria moderna, pois é neste período que melhor 

compreenderemos o surgimento e atuação da Undime. 

Etimologicamente, a palavra democracia tem sua origem na Grécia Clássica, δημοκρατία 

(dēmokratía), e surgindo da derivação δῆμος (demos ou "povo") e κράτος (kratos ou "poder") 

no século V a.C. A democracia, na Grécia Clássica representava o sistema político das cidades-

Estados gregas, sendo ela respaldada na participação popular. Com o desenvolvimento das 

sociedades surge uma nova forma de compreender o que é a democracia, estando à mesma 

ligada diretamente a uma constituição, ou seja, um conjunto de leis que tem por objetivo regular 

a vida política da sociedade. E, como bem explicitado por Dahl (2001), deve ser garantido na 

constituição o direito de participação nas decisões politicas pelos indivíduos, sendo que para 

isto, os mesmos devem aceitar este conjunto de leis como legítima para a soberania de uma 

nação. Neste entendimento, Rosenfield (2003) alerta para os problemas de uma constituição 

que não expresse a vontade da maior parcela da sociedade. Para tanto, faz necessário a criação 

de uma Assembleia Constituinte para romper com o impasse político e criar uma nova 

constituição. 

Segundo Rosenfield (2003, p. 36), ao analisar a assembleia constituinte, propõe que 

[...] veremos que a primeira designa uma reunião de cidadões, eleitos pela nação, que 

tem como objetivo explícito elaborar um novo conjunto de leis, enquanto a segunda 

denota este objetivo, esta meta, como sendo uma condição fundamental para o 

reencontro da nação consigo mesma. 

Com esta compreensão, podemos entender a democracia como um sistema de governo 

voltado para o interesse da sociedade, que se configura e se fortalece no reconhecimento da 

legitimidade de uma constituição construída levando em consideração os interesses da 

sociedade. 

No Estado moderno, a tomada de decisões políticas está acima da sociedade, ou seja, as 

decisões situam-se numa estrutura complexa, em que os indivíduos não têm uma participação 

direta sobre os assuntos públicos, pois delegam o poder de decisão a outros indivíduos e grupos, 

passando a ter seus interesses representados por tais. 

Neste direcionamento, a democracia moderna propicia o desenvolvimento de uma 

administração pública “voltada para a defesa das liberdades civis individuais e dos valores de 
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uma economia de mercado” (ROSENFIELD, 2003. p. 14), propiciando o desenvolvimento de 

um Estado liberal. 

Ainda de acordo com Rosenfield (2003, p. 31), o Estado liberal causou um dilaceramento 

do tecido social e neste processo, “a democracia veio apenas ser formal, pois principalmente 

voltado para a proteção das fortunas privadas e dos novos privilégios sociais”. Com isto, a 

democracia moderna criou um novo sentido político, diferenciando-se do modelo clássico no 

que tange os espaços políticos de discussão, de luta, de negociação e de diálogo. 

Uma das características do Estado liberal é a criação de instituições e processos 

burocráticos como forma de processuar os direitos e deveres implementados por lei para dar 

garantias ou obrigações aos cidadãos. Sendo assim,  

A democracia moderna tanto pode desembocar na tarefa de realização de novos 

direitos e de abertura de novos espaços com a burocratização de tudo aquilo que é 

coletivo, gerando novos privilégios sociais e fechando o político a novas 

possibilidades de ação política [...]. (ROSENFIELD, 2003. p. 43) 

É importante frisar que apesar de não ser uma entidade estatal, a Undime se consolida 

como uma organização burocrática, principalmente, por ser representante de dirigentes de 

órgãos estatais e que para se consolidar as políticas educacionais dos governos federal e 

estaduais têm de haver a participação da entidade na organização e mobilização da execução de 

tais políticas. A burocracia “é uma estrutura social na qual a direção das atividades coletivas 

fica a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente organizado que deve agir segundo 

critérios impessoais e métodos racionais” (MOTTA, 1994, p. 7). Neste entendimento, e 

garantindo uma atuação impessoal, é que a entidade estrutura-se como uma organização 

burogrática. 

Para Motta (1994) a burocracia se caracteriza pela separação entre os que executam e os 

que planejam, organizam, dirigem e controlam, desta forma, considerando a finalidade da 

Undime, conforme preconiza o artigo 2º, de seu Estatuto (que descreve suas finalidades), pode-

se comprovar suas formas de atuação como instituição burocrática do Estado Moderno. 

Como demonstra Weber (2004) a burocracia emerge com o avanço do Capitalismo e com 

o surgimento dos ideais do Estado Moderno, sempre compreendendo o Estado como uma 

estrutura jurídico-institucional baseada no direito e como mantenedora dos antagonismos 

classistas presentes na sociedade mediante o uso dito legítimo da força policial (poder de 

polícia). A luta, pela manutenção do poder de poucos, estabelecida entre os entes federados, em 

que tem a Undime como uma entidade representativa direta dos municípios, não se configura 
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como uma luta classista com base nos meios de produção, que tenta minimizar ou abolir as 

diferenças de classes entre burgueses e proletários, mas sim uma luta política visando sempre 

o fortalecimento do poder político local em prol de um grupo que se mantém constantemente 

no governo. Portanto, a atuação da Undime, nas lutas políticas, tende a manter o Estado como 

um aparelho burocrático e desta forma contribui para o que Weber (2001, p. 349) denomina de 

“dominação burocrática”, que tem sua base na legalidade jurídica em que “qualquer direito 

pode ser criado e modificado mediante um estatuto sancionado”. 

Para Weber (2001, p. 351) “a burocracia constitui o tipo tecnicamente mais puro da 

dominação legal”. E, para Motta (1994, p. 31), 

O Estado moderno e o Capitalismo fizeram prevalecer a burocracia. Como um tipo de 

organização, ele permeou gradativamente todas as instituições sociais. Max Weber, 

no início do século XX, observou a proliferação de grandes organizações no domínio 

econômico, educacional e religioso. [...] De qualquer forma, em qualquer domínio, 

essas organizações concentram os meios de administração na cúpula de uma 

hierarquia muito clara, onde prevalece a unidade de comando.  

No Estado Moderno, a democracia tende a não uniformizar o discurso, mas possibilitar 

diferentes discursos na sociedade, abrindo várias possibilidades de organizações setoriais da 

sociedade, criando espaços autônomos contrariando a intervenção estatal. 

Edgar Morin (2000), ao expor os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, propõe 

que a ideia de que a democracia favorece a uma relação complexa entre os indivíduos e a 

sociedade, onde mutuamente ajudam-se, desenvolvem-se, regulam-se e controlam-se. Assim 

sendo, a democracia passa a ser mais que um mero regime político, pois os indivíduos 

produzem-na e ela (democracia) é quem produz os cidadãos, numa relação dialética complexa. 

Neste caso, explica Morin (2000), a democracia necessita que os cidadãos acreditem nela ao 

mesmo tempo em que só é possível a sua existência garantindo a diversidade e os antagonismos, 

pois são eles representações da realidade. 

Com este ideal, fortalece a ideia de que a democracia não pode ser pensada como uma 

ditadura da maioria sobre a minoria, mas sim como a garantia dos direitos e deveres de todos 

os que compõem a sociedade. Assim podemos compreender que a democracia  

[...] exigindo ao mesmo tempo consenso, diversidade e conflituosidade, a democracia 

é um sistema complexo de organização e de civilização políticas que nutre e se nutre 

da autonomia de espírito dos indivíduos, da sua liberdade de opinião e de expressão, 

do seu civismo que nutre e se nutre do ideal Liberdade/Igualdade/Fraternidade, o qual 

comporta uma conflituosidade criadora entre estes três termos inseparáveis. (MORIN, 

2000, p. 108) 
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Para aprofundarmos o entendimento sobre a democracia como uma forma de governo, 

trabalharemos com a teoria de Robert Dahl, pois como bem frisado por Abu-El-Haj (2008), é 

no século XX o mais aprimorado pensador da teoria democrática. Na sua contribuição para esta 

teoria, Dahl (2001), nos demonstra que a democracia proporciona oportunidades aos cidadãos 

para uma participação efetiva da vida política, igualdade no voto, aquisição de entendimento 

esclarecido e possibilidade de exercer o controle definitivo do planejamento. Ainda segundo 

este autor, as instituições políticas da moderna democracia representativa possibilitam aos 

“cidadãos formar associações e organizações relativamente independentes, como partidos 

políticos e grupos de interesse” (DAHL, 2001, p. 100) para obter vários direitos democráticos 

no seio do Estado. 

Na compreensão de Rainha (2008), as instituições políticas desempenham papel 

fundamental na teoria de Robert Dahl, pois são a partir delas que cidadãos formulam e 

expressam suas opiniões sobre a atuação do governo democrático. Sendo assim, a presença 

destas instituições possibilita um equilíbrio no sistema democrático. Segundo, Dahl (1997) 

apud Rainha (2008, p. 178) expõe que são necessárias oito garantias para a efetivação das 

instituições como fator que equilibra o sistema democrático, sendo: 

[...] liberdade de formar organizações; liberdade de expressão; direito de voto; direito 

de disputar o apoio político; eleições livres e idôneas; acesso de informações alternat

ivas; elegibilidade de cargos e a presença de instituições que garantem que as política

s governamentais dependam de eleições. 

Considerando que no processo democrático o voto ocupa um lugar com notório destaque, 

no cenário do estado liberal, tendo em si valores individualistas regidos pela ideia do “bem-

estar material” e do medo de confrontar o Estado, Rosenfield (2013, p. 21) faz um alerta sobre 

o voto: “o direito de voto, apesar de ser uma das mais importantes conquistas operárias do 

século XIX, pode tornar-se um simples ritual, deixando intacta a estrutura política e social se 

ele não vier acompanhado de outras formas de intervenção política”. Este alerta, feito pelo 

autor, está profundamente ligado as manifestações políticas e sociais que ganham um cunho 

corporativo, causando um descompasso entre as manifestações democráticas e a apropriação 

do Estado a partir de uma elite política, sobre os mecanismos de decisão. 

Para Dahl (2001, p. 58) a democracia apresenta dez consequências desejáveis, sendo: 1) 

evita a tirania; 2) garante direitos essenciais; 3) possibilita a liberdade geral; 4) 

autodeterminação; 5) autonomia geral; 6) desenvolvimento humano; 7) proteção dos interesses 

pessoais essenciais; 8) igualdade política; 9) a busca pela paz; e 10) a prosperidade. Na primeira 

consequência, o autor expõe que a democracia ajuda a evitar governos autocratas, cruéis e 



23 
 

 
 

corruptos, pois tende a valorizar os cidadãos em sua diversidade, mesmo quando estes são uma 

minoria. Neste entendimento, a democracia passa a ser um governo voltado para as 

necessidades da sociedade como um todo, sendo que para isto deve atender a segunda e a sétima 

consequências, protegendo e garantindo a todos os cidadãos os seus direitos fundamentais, haja 

vista que a democracia não é compreendida apenas como um processo de governar, mas sim 

com um sistema inerente aos diretos constituídos pela sociedade. 

Porém, para pensarmos nos direitos fundamentais dos indivíduos e sendo este o poder da 

expressão um dos mais valorosos no processo democrático, a garantia da terceira consequência 

dá aos indivíduos a possibilidade de exercer seus direitos. Isto é, sua liberdade permite uma 

maior participação, seja ela direta como na democracia clássica ou representativa como 

democracia moderna. 

Imbuído do ideal de liberdade, proporcionado pela democracia, este sistema político 

ajuda aos indivíduos a proteger seus interesses pessoais fundamentais, dai a quarta 

consequência. É importante frisar que os interesses pessoais fundamentais estão ligados à 

condição para a vida dos cidadãos, ou seja, estão ligados aos direitos de sobrevivência, 

alimento, abrigo, educação, saúde, segurança, dentre outros essenciais para a vida. Assim 

sendo, a democracia deve garantir os direitos e liberdades a todos os indivíduos, considerando 

inclusive sua cultura e compreensão a partir dela do que são os interesses pessoais 

fundamentais. 

Logo que os cidadãos tem uma liberdade garantida há em sua essência a capacidade 

autônoma de inferir nas decisões políticas, exercendo uma responsabilidade moral, estando 

neste contexto à quinta consequência. Garantir autonomia aos indivíduos é um risco para 

qualquer sistema político, já alertava Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, pois os mesmos 

poderiam tomar para si o poder, mas no estado democrático, a autonomia tem de ser garantida 

e o controle do estado deve ser respaldado pelas leis que a sociedade aprova. 

A sexta consequência, traz uma definição complexa, principalmente porque não se pode 

garantir que ela está exclusivamente ligada a democracia, ou seja, podem-se identificar outras 

formas de desenvolvimento humano em outras formas de sistema político. Mas, podemos 

observar que é na democracia que o desenvolvimento humano pode ser alcançado em sua 

amplitude, pois como frisa Morin (2000, p. 107), “na democracia, o indivíduo é o cidadão, 

pessoa jurídica e responsável; por um lado exprime seus desejos e interesses, por outro, é 

responsável e solidário com sua cidade”. 
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Na oitava consequência é exposta a igualdade política, que tem no sufrágio universal uma 

das principais características da democracia moderna. A igualdade política possibilita aos 

cidadãos votarem e serem votados, conforme seus interesses e os interesses de seus pares. 

Para Dahl (2001) a democracia possibilita um estado de paz por ser instituído pela 

vontade dos cidadãos, não havendo necessidade para guerras, já que os interesses são 

comumente compartilhados. Isto se configura como a nona consequência da democracia. Como 

não há necessidade de guerrear, o Estado democrático tende a ter uma prosperidade maior que 

os Estados não-democráticos, desenvolvendo-se política e economicamente. Em certas 

ocasiões, o desenvolvimento econômico nos Estados democráticos se dá pela valorização 

educacional, proporcionando uma população instruída e com potencialidade produtiva. Assim 

demonstramos como se configura as consequências da democracia no Estado Moderno, 

conforme a proposta de Robert A. Dahl. 

Na história da sociedade, duas formas de democracias vieram sendo praticadas, sendo: a 

democracia direta ou participativa e a democracia representativa. A primeira (democracia 

participativa) vem sendo discutida desde a Grécia Clássica, onde os cidadãos1 podiam participar 

diretamente das decisões políticas da Polis (cidades) grega. E a segunda (democracia 

representativa), tem sua característica no ato de delegar a representatividade do cidadão a 

outros, através do processo de eleição, ou seja, as decisões do interesse público são tomadas 

por um grupo eleito, em que os indivíduos transferem seu poder de decisão a outros. 

Na Grécia Clássica, a democracia tinha sua essência na participação do indivíduo, 

garantindo a ele participação efetiva nas decisões da sociedade grega. Todos os cidadãos 

podiam participar das reuniões nas Àgoras (praças) e expor suas opiniões para serem debatidas 

e votadas. Para tanto, as limitações de participação na democracia grega, restringindo-se, 

apenas, aos homens, constituiu uma forma de oligarquia, onde somente uma pequena parcela 

da população podia usufruir o direito de igualdade perante a lei e o direito de falar nos debates 

durante as assembleias.  

Entretanto, a democracia era alvo de divergências por parte de alguns filósofos do 

período, pois os mesmos compreendiam que as decisões do povo eram manobras políticas, haja 

vista que os mesmos não detinham conhecimentos suficientes para deferem opiniões contra a 

                                                                 
1 Os cidadãos gregos eram apenas os homens gregos. Estes podiam participar diretamente da vida na Polis. Eram 

excluídos da participação popular as os escravos, os estrangeiros e as mulheres. 
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retórica dos sofistas2 e outros compreendiam a democracia como a definição da finalidade da 

vida humana que era a participação política. Como é o caso dos filósofos gregos Platão e 

Aristóteles. Platão, em sua obra A República, acreditava que governar é uma arte, sendo esta 

dominada por poucos, sendo assim, a democracia é algo impensável, ou mesmo irracional. 

Logo, o Estado deveria ser governado pelo filósofo, que ocuparia o lugar de reis, tiranos e 

oligárquicos. Já para Aristóteles, em sua obra A Política, propõe uma política que articule a 

democracia, enquanto governo da maioria, e a aristocracia, entanto enquanto governo dos que 

se destacam publicamente no controle dos interesses da coletividade. 

Com o advento da modernidade a democracia passa a ser atrelada ao conceito de Estado 

Moderno; isto porque no Estado moderno a sociedade passa a se organizar pelo controle do 

Estado que em sua conjuntura liga-se a constituição elaborada por um povo. Na modernidade, 

a democracia perde o sentido de organização da Pólis e passa a ser entendida como uma forma 

de governo, de forma a legitimar o poder do Estado, através da aceitação da sociedade sobre as 

decisões política, econômicas e sociais. 

 

2.2. A representatividade 

A UNDIME se insere no processo representativo de duas maneiras: 1) na forma de 

escolha de sua diretoria, através do sufrágio universal, ou seja, o voto e 2) como entidade 

representativa dos dirigentes municipais de educação. Para compreender essa inserção no 

processo representativo, recorreremos a teoria da alemã Hanna Fenichel Pitkin3. Segundo Pitkin 

(1972), o representante político representa uma coletividade e não apenas uma pessoa, por isso, 

este representante tinha um papel bastante complexo. Sendo assim, este representante é um 

profissional político que se envolve em uma ampla estrutura de instituições políticas. A autora 

esclarece que esse indivíduo, mesmo representando um grupo, não perde sua identidade, 

carregando consigo seus próprios interesses, opiniões e visões do mundo. 

Pitkin (1972, p. 153) assinala ainda que os representantes não podem contrariar os 

                                                                 
2 A palavra sofista, em grego (sophistes), deriva de sofia (sabedoria), designando genericamente todo o homem 

que possui conhecimentos consideráveis sobre os diversos ramos no saber. Na Grécia, a palavra compreendia 

um homem sábio, mas com o passar do tempo (ainda na Grécia) o termo passou a ser utilizado como um 

conceito depreciativo, devido aos políticos gregos utilizarem-se do conhecimento para manipularem a 

população conforme seus interesses. Desta forma, a palavra passou a denotar uma referência a charlatão ou 

mentiroso. Por este motivo, Sócrates (um dos maiores pensadores gregos) criticava a atitude dos sofistas e os 

acusava de mercadores, pois os mesmos cobravam para ensinar o que conheciam. 
3 Teórica política alemã e professora emérita de Ciência Política da Universidade da Califórnia. Sua teoria está 

voltada para o conceito de representatividade, onde assume uma posição intermediária entre a vinculação dos 

representantes aos representados. 
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interesses dos representados, causando um descompasso e, consequentemente, um 

distanciamento entre ambos. Compactuando com esta ideia e a fortalecendo, Vitale (2007, p. 

148) expõe que o “representante deve ser dotado de capacidade de ação e julgamento, com certo 

grau de liberdade para deliberar, mas não pode estar em oposição aos desejos do representado”. 

Para Pitkin (2006, p. 16)  

“O conceito de representação é um caso instrutivo porque seu significado é altamente 

complexo e, desde cedo muito cedo na história dessa família de palavras, tem sido 

altamente abstrato [...]. A representação é, em grande medida, um fenômeno cultural 

e político, um fenômeno humano”. 

Quando a autora diz que o significado de representatividade é altamente complexo, se 

deve ao sentido semântico que a palavra tem em vários idiomas, não significando em sua grande 

maioria relação alguma com agência, governo ou instituições. 

Como bem nos explica a autora, o ideal de representatividade, tal como a conhecemos, 

foi inicialmente tratada na Idade Média (final do Séc. XIII e início de Séc. XIV), quando o papa 

e os cardeais referiam-se como representantes de Jesus Cristo e dos apóstolos. Porém, o 

conceito não é entendido como “delegação, nem de agência, os líderes da Igreja são vistos como 

a encarnação e a imagem de Cristo e dos apóstolos, e ocupam seus lugares por sucessão” 

(PITKIN 2006, p. 18). 

No sentido de explicar como o conceito de representação foi sendo construído no campo 

da agência e da atividade política, Pitkin (2006, p. 21) explica que devemos ter em mente o 

“desenvolvimento histórico de instituições, o desenvolvimento correspondente no pensamento 

interpretativo sobre aquelas instituições e o desenvolvimento etimológico dessa família de 

palavras”4. 

Um dos primeiros a cunhar a noção de representatividade como uma forma de autorização 

de representação legal em seus escritos foi o filósofo inglês Thomas Hobbes, em sua obra 

Leviatã. Nela, o filósofo entende que o Estado é natural e vive no homem, sendo este anterior 

ao estado social. Neste entendimento, diferente daquilo que compreendia o grego Aristóteles, 

que o “homem é um animal político”, ele afirmava que os homens só entram na sociedade 

quando a preservação de sua vida esta ameaçada, desenvolvendo uma relação direta com os 

outros homens na intenção de preservar sua vida. Assim, os homens são levados a estabelecer 

contratos entre si, tornando este uma transferência mútua de direitos. 

                                                                 
4 Família de palavras para Pitkin corresponde ao conjunto de noções etimológicas que a palavra “representation” 

denota em diversos países. 
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Fundamentalmente tratando-se do governo representativo, Hobbes (1988, p. 114) expõe 

que: 

É evidente que os homens que se encontrarem numa situação de absoluta liberdade 

poderão, se lhes aprouver, conferir a um só homem a autoridade de representar todos 

eles, ou então conferir a um só homem a autoridade de representar a todos eles, ou 

então conferir essa autoridade a qualquer assembleia. Poderão portanto, se tal 

considerarem conveniente, submeter-se a um monarca de maneira tão absoluta como 

qualquer outro representante. Quando já estiver instituído o poder soberano, portanto, 

só será possível haver outro representante das mesmas pessoas para determinados fins 

particulares, definidos pelo próprio soberano. Caso contrário, instituir-se-iam dois 

soberanos, tendo cada um sua pessoa representada por dois atores, os quais se oporiam 

um ao outro, e assim necessariamente dividiriam esse poder que, para que o povo 

possa viver em paz, tem que ser indivisível [...]. 

Como se percebe, a noção de representatividade, também, em Hobbes visa um processo 

de interesse comum, buscando a preservação da vida. No entanto, fica claro que neste período 

não temos a proposta de uma democracia representativa, mas sim de governo absolutista. Isto 

porque o monarca como soberano representa a unidade do interesse de todos os homens. 

Como bem demonstrado por Pitkin (2006, p. 29) na definição formalista de Hobbes, “ao 

ser autorizado, o representante adquire novos direitos e poderes; o representado adquire apenas 

novas obrigações”. 

Com o advento da modernidade e sua estrutura complexa de padrões de diferenciação 

funcional, esclarece Vitalle (2007, p. 149), “a representação parece constituir solução 

indispensável”.  

A aplicação do sufrágio até seu caráter universal e as mudanças sociais e econômicas 

do século 20, que transformaram as democracias modernas em democracias de massa, 

exigiram que, no quadro geral da representação, fossem criadas outras formas de 

mediação mais específicas, capazes de organizar e traduzir em linhas programáticas 

as opiniões, interesses e vontade dos cidadãos. 

Sendo assim, a democracia moderna tem na representatividade uma de suas 

características. Porém, ainda como demonstra Vitalle (2007, p. 150), “a representação mostra-

se insuficiente para realizar a democracia em sua dimensão mais profunda”, pois a participação 

dos cidadãos não deve estar pautada e restrita, apenas, no voto e sim num processo mais amplo. 

Daí podemos compreender a importância “dos conselhos setoriais, associações civis, 

orçamentos participativos e outros espaços que podem vir a ser criados, pautados pelo debate 

de questões morais e éticas”. 

Vitale (2007) esclarece que participação e representação são conceitos que se coadunam 

de forma a complementar um ao outro, em que pelo primeiro os cidadãos discutem, uns com os 
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outros, as políticas que serão defendidas pelo grupo; já o segundo, atua como forma das 

discussões e demandas dos grupos chegarem a níveis gerais de discussões. Ainda segundo a 

autora, 

A ideia central é a de que, embora a representação – e a reforma de seus mecanismos 

– seja um instrumento importante na democracia moderna, a participação direta não 

pode ser restrita ao momento do voto. Sem contar com um conjunto de instrumentos 

de participação popular direta, a representação mostra-se insuficiente para realizar a 

democracia em sua dimensão mais profunda. Daí a importância dos conselhos setoria

is, associações civis, orçamentos participativos e outros espaços que podem vir a ser 

criados, pautados pelo debate de questões morais e éticas, pela discussão e proposiçã

o de novas políticas públicas e pelo controle e fiscalização das políticas implementad

as, bem como pelos princípios da publicidade, deliberação pública e prestação de con

tas permanente, que devem informar os governos democráticos. (VITALE, 2007, 

p.150) 

Embora a representatividade ao longo da história tenha uma relação adversa com a 

democracia, em que a primeira se fundamenta pelo sufrágio e o segundo pelo sorteio 

(democracia como modelo grego), na modernidade temos uma sobreposição da democracia 

representativa sobre a democracia direta. Destarte, “a representação pretende ser um dos eixos 

centrais não apenas dos governos modernos, mas dos governos democráticos modernos” 

(PITKIN, 2006, p. 150). 

 

2.3. Democracia representativa 

É no patamar democrático que a Undime exerce a representatividade dos dirigentes 

municipais de educação, e como propõe seu estatuto, apoiando e defendendo os interesses da 

educação municipal. A Undime atua intervindo nos processos de definição e execução de 

políticas governamentais e de Estado que sejam direcionadas à educação, numa busca constante 

por um processo democrático. 

Imbuída de uma ideia de democracia representativa, a Undime se põe na condição de 

avaliar quais os melhores interesses do grupo a que representa, sem considerar a 

individualidade, mas sim o coletivo de indivíduos que tem o mesmo ideal5, ou seja, a educação 

municipal.  

Trata-se de um comentário fundamental para a compreensão da importância de uma 

entidade representativa no seio de uma sociedade democrática. Contudo, grande cuidado deve-

se ter na gerência dessa sociedade, haja vista sua complexidade e antagonismos, pois a 

                                                                 
5 Este mesmo ideal aqui referenciado trata-se do fortalecimento das políticas educacionais nos municípios, 

porém não podemos deixar de considerar os interesses individuais, daqueles que compõem a UNDIME, que, 

muitas vezes, causam disputas e conflitos. 
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ingerência dos governos democráticos no controle dos conflitos sociais e políticos vem gerando 

um aumento desproporcional das demandas provenientes da sociedade civil em relação à 

capacidade de respostas do sistema político. Esta disparidade decorre de dois lados, como 

explica Bobbio (2000), sendo: de um lado as organizações da sociedade civil que diante de sua 

estrutura e formas de participação, tornam mais fáceis indivíduos e grupos encaminharem 

solicitações aos poderes públicos para ser atendidos o quanto antes, sob a ameaça de embates 

políticos e ideológicos; e do outro lado às lutas ideológicas e hegemônicas que prevalecem no 

sistema público democrático, que causam uma desaceleração e evasão nas respostas a serem 

dadas a sociedade civil através do poder de veto atribuído aos representantes. 

Iniciemos esta discussão apresentando uma breve diferenciação entre democracia 

representativa e democracia direta. Para isto, contaremos com o filósofo Norberto Bobbio o 

qual defende a democracia representativa sobre a democracia direta, expondo o seguinte:  

É evidente que, se por democracia direta se entende literalmente a participação de 

todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes, a proposta é insensata. Que 

todos decidam sobre tudo em sociedades sempre mais complexas como são as 

modernas sociedades industriais é algo materialmente impossível. E também não é 

desejável humanamente, isto é, do ponto de vista do desenvolvimento ético e 

intelectual da humanidade. (BOBBIO, 1986, p.42) 

Bobbio (1986) argumenta que os estados tornaram-se geograficamente grandes e 

populosos, impossibilitando aos indivíduos conhecerem-se e tornando os costumes cada vez 

mais complexos. Assim, emergiu os problemas sociais e as diferenças entre os indivíduos, 

culminando, diretamente, em discussões cada vez mais árduas. Contudo, a democracia direta 

torna-se inviável, pois a participação de todos os cidadãos em nações tão populosas quanto 

extensas geograficamente inviabiliza que os mesmos possam inserir-se nas decisões políticas e 

sociais. Neste mesmo entendimento, Dahl (2001, p. 120), esclarece que “o número de pessoas 

numa unidade política e a extensão de seu território tem consequências para a forma da 

democracia”. Sendo assim, a melhor opção seria a democracia representativa. 

Dahl (2001) compreende que a democracia participativa é possível numa assembleia, 

onde os cidadãos exercitam sua soberania. Nesta conjuntura, o autor apresenta a proposta do 

uso de recursos tecnológicos para possibilitar a participação de todos os cidadãos; porém, o 

problema não está, apenas, na participação dos cidadãos e sim em resolver os problemas 

apresentados por todos, considerando suas complexidades regionais, territoriais e até mesmo 

locais. Logo, mesmo a possibilidade de uma participação direta nas decisões políticas, torna-se 

algo descabido, devido a sua complexidade e organização. 
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Quando tratamos de complexidade, entendemos que qualquer forma de democracia 

(direta ou representativa) é complexa no tange a relação entre participação dos cidadãos, 

extensão geográfica e tempo disponível para participação popular. Assim, expõe Dahl (2001, 

p. 125) “[...] quanto mais cidadãos uma unidade democrática contém, menos esses cidadãos 

podem participar diretamente das decisões do governo e mais eles têm de delegar a outros essa 

autoridade”.  

Diante de todas as definições que trouxemos, fica evidente que a democracia não é uma 

forma de governo convergente, pelo contrário, a democracia se fundamenta nas divergências 

da sociedade, que tornaram-se cada vez mais complexas. Assim, pensar na sociedade moderna, 

considerando suas complexidades é humanamente impossível a participação direta dos 

cidadãos nos processos decisórios da sociedade. Todavia, nos demonstra Bobbio (1986), a 

democracia representativa está diretamente ligada às deliberações coletivas, não por aqueles 

que diretamente fazem parte dela, mas por indivíduos eleitos: 

[...] um estado representativo é um estado no qual as principais deliberações políticas 

são tomadas por representantes eleitos, importando pouco se os órgãos de decisão são 

o parlamento, o presidente da república, o parlamento mais os conselhos regionais, 

etc. (BOBBIO, 1986, p. 44). 

Neste processo de representatividade democrática, Bobbio (1986) elenca dois termos 

conflitantes entre si, sendo: 1) os poderes dos representantes e 2) o conteúdo da representação. 

Ao analisar os poderes dos representantes, o autor elenca duas formas de poder: uma como 

delegado, sendo este um simples porta-voz, um embaixador dos seus representados, tornando-

se limitados e revogáveis sempre que os representados não queiram mais; e a outra forma refere-

se ao poder fiduciário, que tem o poder de agir com certa liberdade usando o nome dos 

representados, ou seja, os representantes podem sentir-se aptos a interpretar os interesses dos 

representados e agir mesmo sem que eles (representados) saibam. 

No segundo termo, que se refere a quem, o que e como representantes representam, 

Bobbio (1986, p. 46) faz uma distinção entre interesses gerais e interesses específicos:  

Se o representante é chamado a representar os interesses gerais do representado não é 

necessário que pertença à sua mesma categoria profissional; ao contrário, é hoje um 

dado de fato comum à maior parte dos sistemas representativos a formação de uma 

categoria profissional específica de representantes, que é a categoria dos políticos de 

profissão. Quando ao invés disto o representante é chamado a representar os interesses 

específicos de uma categoria, normalmente ele pertence à mesma categoria 

profissional dos representados, com o que apenas o operário pode representar 

eficazmente os operários, o médico os médicos, o professor os professores, o 

estudante os estudantes, etc. 
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Com isto, podemos perceber que o tipo de representante e sua atuação estão 

fundamentalmente ligados aos interesses dos representados. 

A esfera da representação na sociedade democrática se desenvolve num espaço de 

articulação da sociedade, tendo como parâmetro um conjunto de regras que tornam possível 

que um grupo de cidadãos possa dedicar-se ao “trabalho” de representação política e 

organização da sociedade. É neste panorama que nascem os espaços públicos modernos para 

discussões, os partidos políticos, as eleições e até mesmo o processo de burocratização da 

política. 

Como fundamento histórico, a democracia vem sendo discutida desde a Grécia Clássica 

e como vimos esse sistema de governo tem como seu significado etimológico o governo do 

povo, um governo em que o povo é soberano em suas decisões. Porém, vamos aprofundar mais 

um pouco esta questão que é preponderante para entendermos como a Undime está inserida 

numa sociedade moderna que tem em sua essência a democracia representativa. Para tal 

aprofundamento, articularemos as contribuições da teoria do filósofo inglês John Locke, que 

compreendia a formação do estado como algo natural que se estabelece através de contratos 

sociais entre os homens, com as do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que assim como 

John Locke, compreende que os homens nascem livres e através de contratos sociais abdicam 

de seus direitos passando-os a outros em prol do interesse maior que é o Estado. 

Em Locke (1978) o estado é algo natural não havendo um governo que exerça poder sobre 

as pessoas, haja vista que os indivíduos são todos iguais, livres, independentes e guiados pela 

razão. Para tanto, os homens estão submetidos a leis de responsabilidade dos próprios homens, 

criando desta maneira leis naturais. 

As leis naturais são responsáveis pela garantia do bem comum da sociedade, porém para 

isto, ela tem de nascer da sociedade, ou seja, surgir naturalmente do seio social, se 

caracterizando como a responsável para resolver todas as controvérsias e reparar os problemas 

que a sociedade vivencia.  

 Faz-se necessário frisar que o legislador, em Locke (1978, p. 68), é entendido como um 

juiz nomeado pelos cidadãos e são, dentre outras coisas, responsáveis solução de problemas 

vivenciados na sociedade. Assim sendo, institui-se o poder político com o caráter de elaborar 

legislações que visem o bem público. Logo, ele realizava duras críticas, chegando a combater 

a ideia de sucessão de poder através da hereditariedade, que na época era defendida pela 

monarquia. 
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Apesar de o estado de natureza estar imbuído de perfeita liberdade e igualdade, ele não é 

um estado libertino ou silencioso, pois limita aos homens extinguir suas dádivas da natureza 

visando apenas sua própria liberdade; porém, permite ao homem pensar sem si próprio quando 

se tratar de preservar a si mesmo ou por algum motivo que justifique tal atitude. 

E para impedir a todos os homens que invadam os direitos dos outros e mutuamente 

se molestem, e para que se observe a lei de natureza, que importa na paz e na 

preservação de toda a Humanidade, põe-se, naquele estado, a execução da lei da 

natureza nas mãos de todos os homens, mediante a qual qualquer um tem o direito de 

castigar os transgressores dessa lei em tal grau que lhe impeça a violação, pois a lei 

da natureza seria vã, como quaisquer outras leis que digam respeito ao homem neste 

mundo, se não houvesse alguém nesse estado de natureza que não tivesse poder para 

pôr em execução aquela lei e, por esse modo, preservasse o inocente e restringisse os 

ofensores [...]. (LOCKE, 1978, p. 36) 

Podemos perceber que em John Locke há uma relação muito próxima do individual com 

o coletivo e todas as decisões políticas tem de ser pensada na coletividade, mas sem deixar de 

proteger os direitos individuais. Logo, John Locke admite que os homens podem ter um poder 

sobre o outro, mas um poder, apenas, para executar as leis da natureza, impedindo que haja 

injustiças e agressões. 

No entanto, ao ter a possibilidade de penalizar os transgressores da lei de natureza como 

bem considerarem conveniente, Locke (1978, p. 38) levanta uma dúvida sobre a capacidade 

dos homens transporem suas paixões, não agindo apenas pela vingança, já que todos os homens, 

no estado de natureza, tem o poder executivo da lei de natureza. 

Não duvido que se venha a objetar a esta estranha teoria, isto é, que no estado de 

natureza todo mundo tem o poder executivo da lei da natureza – que não é razoável 

sejam os homens juízes nos seus próprios casos, que o amor-próprio tornará os 

homens parciais para consigo mesmo e seus amigos, e, por outro lado, a inclinação 

para o mal, a paixão e vingança os levarão longe demais na punição a outrem, daí se 

seguindo tão-somente confusão e desordem [...]. (LOCKE, 1978, p. 38) 

Para resolver esse impasse sobre a atitude dos homens no que concerne à execução da lei 

de natureza, John Locke propõe que os homens abandonem o estado de natureza e valorizem o 

governo civil, mas isto só é possível através da formulação e implementação de um pacto social. 

Aquiesço finalmente em que o governo civil é o remédio acertado para os 

inconvenientes do estado de natureza, os quais devem, com toda certeza, ser grandes 

se os homens tem de ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que quem foi 

tão injusto, que se tornou capaz de causar dano a um irmão, raramente será tão justo 

que a si se condene por isso [...]. (LOCKE, 1978, p. 38) 

O governo civil ou a sociedade política surge quando os homens, através de um pacto 

social, estabelecem um consenso e delegam poderes de representação a um terceiro, para que 
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este possa garantir a todos uma coerção legítima e garantir a sua segurança e propriedade6. 

Neste consenso estabelecido, os homens abdicam o seu próprio poder executivo da lei de 

natureza como forma de garantir a um julgamento justo por parte daqueles que atentam contra 

a propriedade alheia. 

[...] Contudo, como qualquer sociedade política não pode existir nem subsistir sem ter 

em si o poder de preservar a propriedade e, para isso, castigar as ofensas de todos os 

membros dessa sociedade, haverá sociedade política somente quando cada um dos 

membros renunciar ao próprio poder natural, passando-o às mãos da comunidade em 

todos os casos que não lhe impeçam de recorrer à proteção da lei por ela estabelecida. 

E assim, excluindo-se todo julgamento privado de qualquer cidadão particular, a 

comunidade torna-se árbitro em virtude de regras fixas estabelecidas, indiferentes e 

as mesmas para todas as partes, e, por meio de homens, que derivam a autoridade da 

comunidade para execução dessas regras, decide todas as diferenças que surjam entre 

quaisquer membros da sociedade com respeito a qualquer assunto de direito, e castiga 

as infrações cometidas contra a sociedade com as penalidades estabelecidas pela lei 

[...]. (LOCKE, 1978, p. 67) 

Uma das vantagens que John Locke apresenta, em relação à instituição do governo civil, 

se refere ao fato que as decisões sobre a diferença entre os indivíduos tem legitimidade e apoio 

de um poder delegado, contrariando a proposta no estado de natureza, em que os indivíduos 

poderiam fazer justiça com suas próprias mãos, logo quem poderia garantir que sua ação não 

estaria vinculada a paixão ou ódio pelo outro? Com o governo civil, a coação é exercida por um 

terceiro que é eleito a partir de um pacto social, devendo este ser conhecedor dos preceitos e 

reger-se pela justiça, estabelecendo-se como o próprio governo. 

Para reger a proteção da propriedade e a preservação da sociedade, os homens criam o 

poder legislativo como um corpo escolhido e nomeado pelo público, com o objetivo de fazer 

valer a lei e o bem público.  

É interessante registrar que Locke (1978, p. 90) expressa a proibição do poder legislativo 

de transferir o poder de elaborar leis a outros indivíduos que não sejam delegados pelo povo. 

Para tanto, só o povo é quem pode indicar quem será seus representantes; isto é uma forma de 

garantir a ordem na sociedade, haja vista que a vontade do povo é delegada ao poder legislativo, 

o povo deve sentir-se por eles representados e aceitar as leis criadas. 

Esclarecemos que Locke (1978), ao tratar da democracia representativa, defende o poder 

que o legislativo tem sobre os demais poderes sociais. Isto é, todos os demais poderes devem 

estar subordinados a ele, pois é ele que constrói as leis para todos os membros e setores da 

sociedade. O fundamento do legislativo na democracia representativa está inserido porque o 

                                                                 
6 Em John Locke, a propriedade, diferentemente da contemporaneidade, é entendida como a vida, a liberdade e 

os bens, devendo os indivíduos e a coletividade proteger e garantir a cada homem, já que todos são iguais. 
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mesmo, como expõe o filósofo, é derivado do povo. Neste caminho, Locke (1978) apresenta a 

definição de poder político compreendendo que o mesmo “é o que cada homem tendo no estado 

de natureza cedeu às mãos da sociedade e dessa maneira aos governantes, que ela instalou sobre 

si, com o encargo expresso ou tático de que seja empregado para o bem e para a preservação da 

mesma”. Sendo assim, a representatividade é entendida como um ato de renuncia ao poder 

natural do homem a favor da sociedade. 

Posterior a John Locke, o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau também tratou do pacto 

social, entendo-o como algo estabelecido por homens livres, concluindo que ele é um poder 

coletivo, fundado pela sociedade para superar as necessidades de sua existência. Assim como 

em John Locke, Rousseau traz a ideia de liberdade entre os homens e a noção de sociedade 

natural.  

Como sociedade natural, Rousseau (1987, p. 23) define que a mais antiga das sociedades, 

e a única natural, é a família. E, seguindo a natureza humana os homens tendem a estabelecer 

sua primeira lei, que consistem em zelar pela sua própria conservação. Desta forma, o filósofo 

esclarece que a família é o primeiro modelo das sociedades políticas: 

A família é, pois, se assim se quiser, o primeiro modelo das sociedades políticas: o 

chefe é a imagem do pai; o povo, a dos filhos, e todos, tendo nascido iguais e livres, 

só alienam sua liberdade em proveito próprio. A diferença toda está em que, na 

família, o amor do pai pelos filhos o paga pelos cuidados que lhes dispensa, enquanto 

no Estado o prazer de mandar substitui tal amor, que o chefe não dedica a seus povos. 

(ROUSSEAU, 1987, p. 23-24) 

O pacto social se fundamenta quando o estado de natureza não mais responde às garantias 

de conservação dos homens, tornando necessário estabelecer forças para manter sua vida e seus 

bens. Entretanto, quando há divergências no ato a que o pacto social foi estabelecido, os 

cidadãos retomam sua “liberdade natural” perdendo sua “liberdade convencional” 

fundamentada pelo pacto social constituído. 

Em Rousseau (1987) a união de várias pessoas recebe o nome de cidade, república, 

Estado, soberano e potência. Mas, é na definição de soberano que o filósofo francês vai 

direcionar sua atenção. Pois o soberano, como nos diz Bobbio (1998, p. 1179), indica o poder 

de mando de uma instância e na modernidade este termo surge juntamente com a definição de 

Estado, indicando sua total plenitude e poder de coerção. O poder do soberano é o poder da 

coletividade. 

Segundo Rousseau (1987, p. 36), “com o estabelecimento do contrato social o homem 

perde sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar. O 
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que com ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui”. Logo, o contrato 

social representa a vontade coletiva do corpo político, visando o interesse comum. Assim, o 

autor Do Contrato Social, faz uma clara distinção entre a vontade geral da vontade particular, 

“que tende a um interesse particular, e da vontade de todos, que é mera soma de vontades 

particulares” (BOBBIO, 1998, p. 1298). Já a vontade geral “distingue-se especialmente pela 

qualidade, pelo seu caráter ético, ou seja, pelo interesse comum a que esta aspira e não pelo 

número de votos, portanto, teoricamente ela pode ser expressa também por uma única pessoa” 

(ibidem). 

[...] só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de 

sua instituição, que é o bem comum, porque, se a oposição dos interesses particulares 

tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos 

interesses que o possibilitou. O que existe de comum nesses vários interesses forma o 

liame social e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses concordassem, 

nenhuma sociedade poderia existir. Ora, somente com base nesse interesse comum é 

que a sociedade deve ser governada. (ROUSSEAU, 1987, p. 43). 

No contexto da vontade geral, que gera a necessidade de estabelecer um pacto social entre 

os indivíduos, possibilitando o surgimento da soberania, Rousseau (1987) traz a tona o processo 

de governar, onde no corpo político distingue-se o poder legislativo, que tem a força, haja visto 

que pertence ao povo, e o poder executivo, que pertence aos atos particulares que não estão 

ligados diretamente a alçada da lei. 

A democracia, em Jean-Jacques Rousseau é um pouco dúbia, pois o mesmo compreende 

a democracia como a confiança do povo sobre o soberano, dando-o o governo e propiciando 

que haja mais magistrados que cidadãos particulares. Rousseau quando trata de democracia 

afirma que 

Tornando-se o termo no rigor da acepção, jamais existiu, jamais existirá uma 

democracia verdadeira. É contra a ordem natural governar o grande número e ser o 

menor número governado. Não se pode imaginar que permaneça o povo 

continuamente em assembleia para ocupar-se dos negócios públicos e compreende-se 

facilmente que não se poderia para isto estabelecer comissões sem mudar a forma de 

administração. (ROUSSEAU, 1987, p. 84) 

Na compreensão do francês, se o povo ocupar-se verdadeiramente com os assuntos 

públicos, sempre permanecendo em assembleias, se tornaria improdutivo e a sociedade não se 

desenvolveria. 

Diante disto, o filósofo francês salienta que a ideia de representantes é moderna, tendo 

sua origem no governo feudal, e esclarece que o povo nunca foi representado pelos governos 
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democráticos, sua função está no ato de escolhê-los, mas ao realizar tal ato o povo deixa de ser 

livre, pois abdica de sua liberdade para ser regido pela vontade de um soberano. 

Neste entendimento, Rousseau (1987) indaga que a democracia não é um governo 

perfeito, porque ela é a mais sujeita às guerras civis e às agitações intestinais, pois muda 

constantemente de forma organizacional, já que a forma de democrática depende de como está 

organizada a sociedade. 

Por isso, as assembleias têm um papel fundamental para o controle da sociedade. Pois, 

“quanto mais reinar o acordo nas assembleias, isto é, quanto mais se aproximarem as opiniões 

da unanimidade, tanto mais dominante também será a vontade geral” (ROUSSEAU, 1987, p. 

119). O consenso, neste caso, é o resultado do pacto social em que um indivíduo sujeita-se a 

outro pelo seu próprio consentimento. 

É necessário pontuar que a liberdade em Rousseau (1987) está intrinsicamente 

relacionada a vida social, por isso que os indivíduos consentem todas as leis, mesmo que esta 

seja contrária a sua vontade: 

[...] O cidadão consente todas as leis, mesmo as aprovadas contra sua vontade e até 

aquelas que o punem quando ousa violar uma delas. A vontade constante de todos os 

membros do Estado é a vontade geral: por ela é que são cidadãos livres. Quando se 

propõe uma lei na assembleia do povo, o que se lhes pergunta não é precisamente se 

aprovam ou rejeitam a proposta, mas se estão ou não de acordo com a vontade geral 

que é a deles; cada um, dando o seu sufrágio, dá com isso a sua opinião, e do cálculo 

dos votos se conclui a declaração da vontade geral [...]. (ROUSSEAU, 1987, p.120-

121) 

Este é um aspecto relacional entre John Locke e Jean-Jacques Rousseau onde os homens 

por serem livres estabelecem seus contratos e abdicam naturalmente de seus interesses em 

beneficio da coletividade, ou seja, cede seu poder político aos seus governantes.  

No caminho da democracia representativa, na contemporaneidade, Robert Dahl (1992) 

ao realizar uma análise do processo democrático desde a Grécia Clássica, traz o termo 

poliarquia para definir o aparecimento da democracia no mundo real. A poliarquia pode ser 

compreendida como um sistema em que o poder político está disperso por uma diversidade de 

centros de poder e órgãos públicos, evitando o excesso de concentração de poder em um único 

órgão.  

A esfera da representação no espaço democrático, como uma forma de descentralização 

do poder político, cria, na contemporaneidade, uma distinção entre a sociedade civil e o Estado. 

É nesta perspectiva que Bobbio (1986, p. 60) expõe que na democracia dos modernos há uma 
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luta constante “contra o poder que parte do alto em nome do poder que vem de baixo, e contra 

o poder concentrado em nome do poder distribuído” (ibidem). 

Segundo Rosenfield (2003, p. 70), ao tratar da redemocratização do Brasil, as instituições 

da sociedade civil foram fundamentais para o progresso democrático no país. Isto porque 

negaram as imposições do Estado, revelando as instituições livres como forma de expressão 

contrária à ditadura militar. 

A sociedade civil não é apenas uma associação de indivíduos, mas de cidadãos que se 

organizam segundo as suas próprias experiências, segundo as suas profissões e 

trabalhos e de acordo com os princípios democráticos: a liberdade de expressão, de 

circulação, de imprensa e de associação. (ROSENFIELD, 2003, p. 70) 

A sociedade civil é uma condição essencial na democracia, porque consegue abrir espaços 

em si mesma, estreitando o caminho “entre o governo da massa e o controle político 

administrativo do Estado sobre a sociedade” (ROSENFIELD, 2003, p. 72). 

Na forma como a democracia representativa moderna está inserida, cria-se o que Bobbio 

(1986, p. 61) chama de defeito da democracia, sendo este defeito a formação de pequenas 

oligarquias, que assume as diretorias dos partidos, restringindo o acesso de vários indivíduos à 

organização e decisão política. Entretanto, o autor relata que este defeito só pode ser corrigido 

pela existência da uma pluralidade de oligarquias, criando uma concorrência entre si. Esta 

concorrência pode ser entendida como uma luta hegemônica pela manutenção do poder político 

de um grupo pelo outro7. 

Para que a democracia representativa não se torne algo apenas formal é preciso que o 

povo esteja organizado para mostrar a condição essencial do processo de articulação da 

sociedade. Caso isto não ocorra, corre-se o risco de desenvolvimento de uma apatia e uma 

inércia dos cidadãos diante dos assuntos políticos. 

Estes assuntos que tratamos são fundamentais para a compreensão da importância de uma 

entidade representativa no seio de uma sociedade democrática. Contudo, grande cuidado deve-

se ter na gerência dessa sociedade, haja vista sua complexidade e antagonismos, pois a 

ingerência dos governos democráticos no controle dos conflitos sociais e políticos vem gerando 

um aumento desproporcional das demandas provenientes da sociedade civil em relação a 

capacidade de respostas do sistema político. Esta disparidade decorre de dois lados, como 

explica Bobbio (2000), sendo: de um lado as organizações da sociedade civil que diante de sua 

                                                                 
7 Aprofundaremos esta discussão no tópico posterior. 
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estrutura e formas de participação, tornam mais fáceis indivíduos e grupos encaminharem 

solicitações aos poderes públicos para ser atendidos o quanto antes, sob a ameaça de embates 

políticos e ideológicos; e do outro lado às lutas ideológicas e hegemônicas que prevalecem no 

sistema público democrático, que causam uma desaceleração e evasão nas respostas a serem 

dadas a sociedade civil através do poder de veto atribuído aos representantes. 

 

2.4. Sociedade política e sociedade civil: dois caminhos trilhados pela UNDIME. 

Na organização política brasileira, a Undime apresenta-se como uma entidade que trilha 

os caminhos da sociedade política e, em certos momentos, os caminhos da sociedade civil, 

dependendo do momento, do interesse e da atuação. Mas, o que é a sociedade política e a 

sociedade civil? Qual a diferença entre elas e como a Undime se insere em uma na outra? 

Segundo Romão (1993), a Undime apresenta, desde seu nascimento, uma oscilação entre 

ser um aparelho da Sociedade Política ou uma entidade da Sociedade Civil. Para entender como 

uma entidade pode atuar em duas formas distintas de organização, Gramsci (1984) esclarece 

que é na sociedade capitalista que se estabelece a relação dialética entre sociedade civil e 

sociedade política, em que a primeira tem em si a característica do consenso entre os grupos 

que a formam e a segunda exerce um poder coercivo da força sempre integrado ao grupo 

dominante com ideais hegemônicos. 

A Undime, mesmo sendo representante de dirigentes públicos, aparenta demonstrar em 

sua essência os anseios e interesses da sociedade, como é o caso, dentre outros, do discurso 

sobre a educação pública com qualidade social. Sendo assim, como demonstra Nogueira (2003) 

citando Gramsci “[...] a sociedade civil não é um mero terreno de iniciativas ‘privadas’, mas 

tem desde logo uma ‘função estatal’, na medida mesma em que se põe como ‘hegemonia 

política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado’” 

(GRAMSCI, 2000, p. 225 apud NOGUEIRA, 2003, p. 186-187). Para tanto, a Undime é uma 

instituição social, dentre poucas, que tem a possibilidade de migrar entre a sociedade civil e a 

sociedade política de forma a exercer suas funções conforme as necessidades de uma ou de 

outra, visando em seu discurso o desenvolvimento de uma educação com qualidade nos 

municípios. 

Para compreendermos o desenvolvimento das sociedades civil e política, nos 

aprofundaremos na teoria gramsciana, discutindo os dois conceitos, além de outros como 

hegemonia, ideologia e intelectual orgânico. 
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No seio da sociedade, diz Gramsci (1982), nascem duas formas de intelectuais, sendo o 

primeiro é o intelectual orgânico, que surge das camadas dos grupos sociais como indivíduos 

essenciais para o mundo da produção econômica, trazendo neste contexto homogeneidade e 

consciência na função econômica, social e política. A segunda forma de intelectual surge na 

história a partir de estruturas econômicas já estabelecidas, estes são representantes de uma 

continuidade histórica das formas econômicas, sociais e políticas. Desta forma, podemos 

entender que o primeiro surge a luz das novas necessidades que a sociedade demanda; no 

entanto, o segundo surge pela manutenção das relações econômicas, sociais e políticas já 

fundamentadas, ou seja, manutenção das relações tradicionais. 

Partindo da constatação que existem duas formas de intelectuais e que ambos representam 

de uma forma ou de outra os grupos sociais, o filósofo italiano defende que “todos os homens 

são intelectuais [...]: mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de 

intelectuais” (GRAMSCI, 1982, p. 7). Esta afirmativa decorre da seguinte situação: 

[...] Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, 

não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de 

sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um “filósofo”, 

um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, possui uma 

linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma 

concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar. (GRAMSCI, 

1982, p.7-8) 

Trilhando o caminho da possibilidade de todos os indivíduos serem intelectuais, mas nem 

todos desempenham tal função, demonstra que as camadas de intelectuais, na realidade 

concreta, não estão vinculadas a um terreno democrático, mas sim a processos históricos 

tradicionais, porque a formação dos intelectuais condiz com os aspectos históricos, econômicos, 

políticos e sociais da sociedade, sempre visando as especificidades categóricas da formação 

técnica dos indivíduos. 

Considerando que os intelectuais desenvolvem uma relação mediatizada com o mundo da 

produção, a partir dos grupos sociais, a organicidade dos estratos intelectuais está fixada no 

plano da superestrutura, onde Gramsci (1982, p. 10) expõe que os planos da superestrutura são: 

a sociedade civil, que está diretamente ligada a todos os grupos sociais e tem em si a 

característica do consenso entre os grupos que a formam; e a sociedade política, que exerce um 

poder coercivo da força sempre integrado ao grupo dominante com ideais hegemônicos. 

Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, traz uma discussão profunda sobre estrutura e 

superestrutura, onde podemos compreender a primeira, de modo bastante clássico, como o 

conjunto das forças sociais e do mundo da produção. A estrutura fundamenta-se na abordagem 
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imediata e real dos fatos sociais, vinculando-os a uma base histórica. E a superestrutura é 

entendida como o reflexo do conjunto das relações sociais de produção. O processo dialético 

entre a estrutura e a superestrutura forma o bloco histórico: “a estrutura e a superestrutura 

formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto complexo – contraditório e discordante – das 

superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção” (GRAMSCI, 1995, 

p. 53). 

Gramsci (1999, p. 169) trata da relação de força no contexto da estrutura social e para 

isso, distingue três fundamentos, sendo: 1) há uma relação de força social estritamente ligada a 

estrutura, onde as forças materiais de produção se desenvolvem nos grupos sociais, 

considerando a função e a posição dos indivíduos no processo produtivo; 2) na estrutura, há 

uma relação de força política, que tende a demonstrar o grau de evolução da homogeneidade e 

autoconsciência alcançada pelos diversos grupos sociais; e 3) há uma relação de forças 

militares, este fundamento tem uma relação muito próxima com o primeiro, sendo mediado 

pelo segundo a partir do desenvolvimento histórico. 

Quando analisamos a questão econômica da estrutura e superestrutura, Gramsci (1999, p. 

172), esclarece que há uma distinção entre o movimento teórico do livre comércio e do 

sindicalismo teórico, estando o primeiro no plano do grupo hegemonicamente dominante e o 

segundo no plano do grupo subalterno. Sendo assim, diante deste contexto, o filósofo italiano 

afirma que atividade econômica é própria da sociedade civil e da sociedade política e que na 

conjuntura histórica, ambas sociedades passam a ser a mesma coisa. Pois, compreende ele, há 

uma rotação, dos grupos sociais, no poder governante. 

A sociedade civil em Gramsci (1975) pode ser entendida como a hegemonia cultural e 

política de um grupo social sobre o conjunto da sociedade, isto é, o conjunto dos organismos 

privados que correspondem a função de hegemonia que um grupo dominante exerce sobre a 

sociedade. Segundo Portelli (1977, p. 22) a sociedade civil em Gramsci, 

[...] é um conjunto complexo: seu campo é muito extenso, e sua vocação para dirigir 

todo o bloco histórico implica uma adaptação de seu conteúdo, segundo as categorias 

sociais que atinge. Assim, a sociedade civil pode ser considerada sob três aspectos 

complementares: 

 como ideologia da classe dirigente, ela abrange todos os ramos da ideologia, da arte 

à ciência, incluindo a economia, o direito, etc.; 

 como concepção do mundo, difundida em todas as camadas sociais para vinculá-las 

à classe dirigente, ela se adapta a todos os grupos; advêm daí seus diferentes graus 

qualitativos: filosofia, religião, senso comum, folclore; 

 como direção ideológica da sociedade, articula-se em três níveis essenciais: a 

ideologia propriamente dita, a “estrutura ideológica” – isto é, as organizações que a 
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criam e difundem –, e o “material” ideológico, isto é: os instrumentos técnicos de 

difusão da ideologia (sistema escolar, mass media, bibliotecas, etc.). 

A sociedade civil não pertence ao Estado, trata-se de uma vontade espontânea e do 

empreendimento dos indivíduos e dos grupos sociais e não de um ordenamento estatal. Os 

intelectuais orgânicos exercem papel preponderante no fortalecimento da sociedade civil, pois 

são eles capazes de construir hegemonias. Para tanto, as organizações sociais buscam a 

obtenção de um consenso amplo na sociedade, dando origem, desta forma, a uma luta pela 

hegemonia cultural e política sobre a sociedade. 

Esta disputa pela hegemonia da sociedade pode ser entendida, como expõe Bobbio (1998, 

p. 580), através da 

[...] capacidade de direção intelectual e moral, em virtude da qual a classe dominante, 

ou aspirante ao domínio, consegue ser aceita como guia legítimo, constitui-se em 

classe dirigente e obtém o consenso ou a passividade da maioria da população diante 

das metas impostas à vida social e política de um país [...] 

Ainda na compreensão de Bobbio (1998), a hegemonia é entendida como algo necessário, 

tanto para a manutenção do poder da classe dominante quanto como uma estratégia para as 

classes revolucionárias. 

Na sociedade civil, não se propõe o uso da força e da coerção, mas sim do consenso, do 

consentimento, através do diálogo, já que ela (sociedade civil) está no plano cultural e adapta-

se a todos os grupos sociais. Conforme demonstra Gramsci (1984, p.150-51), podemos perceber 

dois elementos na sociedade civil, inserida na superestrutura, sendo que corresponde ao sistema 

de defesa na guerra de posição e outro que coloca a hegemonia em crise.  

Se de um lado da superestrutura está a sociedade civil que não pertence ao estado, do 

outro lado da superestrutura está a sociedade política, que Gramsci (1984, p. 282-283) esclarece 

ter ela a função de exercer a coerção e a manutenção da ordem estabelecida, pela força. Segundo 

Portelli (1977, p. 30), nos Caderno do Cárcere encontram-se várias definições sobre a 

sociedade política: 

 Sociedade política ou Estado, que corresponde à (função de) “dominação direta” 

ou de comando que se exprime no Estado ou governo jurídico; 

 Sociedade política ou ditadura, ou aparelho coercivo para conformar as massas 

populares ao tipo de produção e economia de um determinado momento; 

 Governo político..., isto é, aparelho de coerção do Estado, que assegura 

“legalmente” a disciplina desses grupos que recusam seu acordo, seja ativo ou 

passivo; no entanto, é constituído para o conjunto da sociedade, em previsão dos 

momentos de crise no comando e na direção, quando falha o consenso espontâneo. 

Ainda segundo Portelli (1977, p. 30), a sociedade política “agrupa o conjunto das 
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atividades da superestrutura, que dizem respeito à função da coerção. Nesse sentido, ela é um 

prolongamento da sociedade civil”. Nesta direção, a sociedade política se define pelas situações 

que atua, podendo, segundo Gramsci (1984), ser duas: a primeira, consiste no controle dos 

grupos sociais que entram em contradição com a classe dirigente em certo grau da evolução das 

relações sociais e econômicas; e a segunda, trata-se dos períodos de crise orgânica, onde a classe 

dirigente perde o controle sobre a sociedade civil e apoia-se na sociedade política para manter 

sua dominação. 

Na compreensão de Portelli (1977, p. 32) este poder coercivo, abordado por Gramsci, 

trata-se de um pessoal intelectual bem delimitado, ou seja, trata-se da burocracia. É importante 

esclarecer que a burocracia “é uma estrutura social na qual a direção das atividades coletivas 

fica a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente organizado que deve agir segundo 

critérios impessoais e métodos racionais” (MOTTA, 1994, p. 7). 

Para Motta (1994, p. 16) “a burocracia se caracteriza pela separação entre os que 

executam e os que planejam, organizam, dirigem e controlam”. Sendo assim, o arcabouço 

organizacional do processo de dominação burocrático, cria uma estrutura piramidal de cargos, 

estabelecendo direitos e deveres a cada um conforme suas atribuições e estabelece critérios para 

a preparação e escolhas de novos funcionários. 

Na compreensão do processo de dominação burocrática, os direitos dos cidadãos podem 

ser criados e modificados a partir de sanções estabelecidas por entidades e instituições 

burocráticas. Essas entidades ou instituições possuem um corpo administrativo com formação 

superior especifica para a hierarquia dos cargos, e quem exerce o trabalho está condicionado a 

um contrato que estabelece, dentre outras coisas, uma remuneração fixa considerando o cargo 

assumido e não o volume de trabalho exercido. Para tanto, O autor Motta (1994, p. 30), 

esclarece que na dominação burocrática, diferente da dominação tradicional, os recursos 

necessários para desenvolver as ações administrativas não pertencem aqueles que a exercem, 

ou seja, aos burocratas, mas a sociedade. E mais, esses administradores não são donos de seus 

cargos, portanto não podem vendê-lo ou mesmo herdá-los, pois esses cargos nada tem haver 

com seus patrimônios particulares. Conforme ainda expõe o autor, “a burocracia implica em 

uma separação rígida entre os bens privados ou particulares e os bens públicos” (MOTTA, 1994, 

p. 30). 

Na relação entre a sociedade civil e a sociedade política, Gramsci (1986, p. 116) expõe 

que a hegemonia e o consenso são duas formas necessárias ao bloco histórico, tendo na coerção 
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sua principal forma de crise, haja vista que a classe dominante não mais detendo a direção 

ideológica, mantem-se artificialmente por meio da força. Assim, a sociedade civil e a sociedade 

política tem uma relação permanente. 

Dentre as várias compreensões sobre o conceito de ideologia usaremos, neste trabalho 

aquela proposta por Marx e Engels (2009), porém na perspectiva de Gramsci (1984), onde a 

ideologia significava ideias e teorias que são socialmente definidas pelas relações de dominação 

entre as classes e que determinam tais relações entre elas, dando-lhes uma falsa consciência. 

Pois é a que mais se aproxima do contexto deste trabalho. 

Ao tratar da ideologia, Gramsci (1995, p. 62-63) faz uma necessária distinção entre 

“ideologias historicamente orgânicas” e “ideologias arbitrárias”, em que as primeiras organizam 

“as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem 

consciência de sua posição, lutam, etc.” e as segundas criam movimentos individuais, 

polêmicas, etc. A ideologia, segundo Marx e Engels (2009) é um produto das ideias, das 

representações e das consciências que se interligam a vida material e está diretamente vinculada 

ao processo histórico da vida. Neste sentido, a ideologia está diretamente ligada ao processo 

dialético entre os grupos. 

Podemos perceber em Gramsci (1984) que o campo da sociedade civil é bastante vasto, 

quando se trata da constituição do domínio da ideologia. Pois, compreende o autor, que a 

ideologia e uma visão do mundo que se revela tacitamente na arte, no direito, na atividade 

econômica, nas manifestações da vida individual e coletiva. 

Ao analisar a ideologia nos Cadernos do Cárcere, de Gramsci, Portelli (1977, p. 27) expõe 

que: 

Um dos aspectos essenciais da sociedade civil consiste em sua articulação interna, isto 

é, na organização através da qual a classe dirigente difunde sua ideologia. Essa 

organização é qualificada por Gramsci de “estrutura ideologia” da classe dirigente, 

entendendo-se por esse termo “a organização material destinada a manter, defender e 

desenvolver a frente teórica”. Gramsci reúne na estrutura ideológica não somente as 

organizações cuja função é difundir a ideologia, mas também todos os meios de 

comunicação social e todos os instrumentos que permitam influenciar “a opinião 

pública”. 

Esta estrutura ideológica é a responsável por difundir a ideologia pelos diversos meios de 

comunicação audiovisuais (teatro, cinema, rádio, televisão...). Esta estrutura tem a capacidade 

de difundir a ideologia mais rápido que meios de comunicação escritos (revistas, jornais, 

livros...), pois causam impacto emotivo naqueles que se utiliza de tais meios para manterem-se 

informados. 
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Neste aspecto, a ideologia tende a desenvolver e possibilitar a hegemonia das classes 

dirigentes, de maneira a fortalecer as sociedades civil e política. Segundo Bobbio (1998, p. 

580), atualmente o conceito de hegemonia, a partir de Gramsci, está ligado a  

[...] capacidade de direção intelectual e moral, em virtude da classe dominante, ou 

aspirante ao domínio, consegue ser aceita como guia legítimo, constituindo-se em 

classe dirigente e obtém o consenso ou a passividade da maioria da população diante 

das metas impostas à vida social e política de um país [..]. 

Para Baratta (2011, p. 38) a hegemonia é sinônimo de “conquista e supremacia”, não 

importando de qual maneira estas duas extensões serão alcançadas, podendo ser por meios 

pacíficos ou meios violentos. Para tanto, defende Gramsci (1986), a importância de uma 

conjugação de forças e de consenso, de ditadura e de hegemonia em todos os Estados; variando 

a dimensão entre ambos os elementos de acordo com o desenvolvimento da sociedade civil, 

pois esta é o locus de formação e difusão da hegemonia. 

Um fator importante da hegemonia é que a classe dirigente habita no monopólio 

intelectual, ou seja, na atração que seus próprios representantes geram nas demais categorias 

intelectuais. Logo, o sistema hegemônico pode, também, ser visto sob dois aspectos: 1) na 

medida em que os representantes da classe dirigente guiam os outros grupos sociais; 2) no plano 

do bloco histórico, consentindo a classe dirigente dominar, por interposição do bloco 

ideológico, outros grupos sociais. 

É importante frisar que as sociedades civil e política, são dois aspectos da hegemonia da 

classe dominante. Porém, podemos perceber nos Cadernos do Cárcere que há uma relativa 

importância da sociedade civil sobre a sociedade política, mas isto está no plano estratégico, 

pois para que a hegemonia se estabeleça solidamente é preciso que as duas sociedades possam 

ser igualmente desenvolvidas e organicamente vinculadas. 

Dentro da dialética social, os grupos hegemônicos tem em sua essência uma luta cultural 

e intelectual, criando uma luta hegemônica. Na compreensão de Baratta (2011, p. 38), a luta 

hegemônica “é a articulação das diferenças e dos conflitos em termos essenciais políticos e 

culturais” ou vice-versa. Para tanto, a luta hegemônica será mesmo uma competição pacífica 

ideológica e “não violenta tanto entre aliados como entre em adversários” (ibdem). 

É na luta hegemônica que se estabelece os princípios democráticos. As lutas 

hegemônicas, nos processos democráticos, denotam a afirmação da pluralidade e 

descentralização do poder. Neste contexto, Bobbio (1986, p. 63-64), explica que 
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[...] a liberdade de dissentir tem necessidade de uma sociedade pluralista, uma 

sociedade pluralista consente uma maior distribuição do poder, uma maior 

distribuição do poder abre as portas para a democratização da sociedade civil e, enfim, 

a democratização da sociedade civil alarga e integra a democracia política. 

Nesta relação entre a sociedade civil e a sociedade política nas sociedades democráticas 

é perceptível organizações sociais que pertencem, ao mesmo tempo, a uma sociedade e a outra, 

ou que podem vincula-se à sociedade política em certo momento e à sociedade civil em outro.  

Nas sociedades democráticas, os processos hegemônicos são preponderantes para a 

manutenção do poder e para a implementação de políticas sociais que visem mais o benefício 

de pequenos grupos da sociedade do que a maioria da população. Para tanto, é destes processos 

que emergem os intelectuais orgânicos, que na compreensão de Gramsci (1982), são grupos 

que nascem organicamente de grupos sociais, dando-lhes homogeneidade e consciência de 

fatores econômicos, sociais e/ou políticos ou ainda podem surgir na historia a partir da estrutura 

econômica preexistentes a atual, ou seja, intelectuais que monopolizaram ideias e serviços, não 

surgindo de forma orgânica do seio de um determinado grupo social existente. 

Desta forma, como apresenta Bourdieu (1989, p. 163-164),  

O campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como campo 

de lutas que têm em vista transformar as relações de forças que confere a este campo 

a sua estrutura em dado momento, não é um império: os efeitos das necessidades 

externas fazem-se sentir nele por intermédio sobretudo das relações que os mandantes, 

em consequência da sua distância diferencial em relação aos instrumentos de 

produção política, mantêm com seus mandatários e da relação que estes últimos, em 

consequência de suas atitudes, mantêm com suas organizações [...]. 

O campo político, como bem descreve Bourdieu (1989, p. 164), não é um império, mas 

sim um “lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nela se acham envolvidos, 

produtos políticos, problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos”. 

E, as intenções políticas são construídas a partir das técnicas de ações estabelecidas pela 

sociedade perante o Estado, que ao tornar explicito seu desejo de mudança através de ato 

público, passa a constituir uma instituição que a representa de forma oficial e legítima dentro 

do campo político. 
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3. ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DESENVOLVIMENTO DO PODER 

LOCAL 

 

“É um estranho desejo buscar o poder e perder a liberdade." 

 (Francis Bacon) 

 

No Brasil, o município surge como um instrumento de dominação das populações 

dispersas. Para isto, o império português fixou no Brasil o estatuto do governo local. Seu 

principal objetivo, esclarece Faoro (2008, p. 170), era barrar o crescimento da aristocracia e 

arrecadar impostos e tributos para a coroa. O município neste estudo é entendido como uma 

divisão territorial e administrativa. Diferentemente de outros países, mas semelhante a Portugal, 

o conceito de município no Brasil diferencia-se de conceito de "concelho". No Brasil, assim 

como em Portugal, o município é uma autarquia local ou mesmo entendido a partir do conceito 

de governo local e a partir da reorganização político-administrativa, impulsionada pelo Ato 

Adicional de 1834, o município, no nosso país, ganha um status de ente federado dentro da 

estrutura da monarquia federativa da época. 

A compreensão da organização de um Estado federalista nos remete à compreensão de 

que federação diz respeito à distribuição da autoridade política e fiscal dos Estados, coisa que 

iremos discutir mais a frente, pois o federalismo está fundamentado na partilha do poder entre 

as diferentes instituições governamentais, coisa que não ocorria, mesmo com o município tendo 

um status de ente federado. 

Discorrer sobre os municípios nos direciona dentre outras coisas a pesar no conceito de 

poder local e como ele está estruturado na organização federativa do país. Estes dois termos 

(municípios e poder local) se coadunam e as discussões sobre os mesmos estão presentes na 

Europa desde o Século XV. Porém, como bem explicita Monteiro (1996) as discussões atuais 

sobre estas temáticas não estão presas em si mesmas, haja vista que os municípios e a 

organização do poder nele difere, e muito, de séculos passados. 

Para iniciar uma discussão sobre o conceito de poder local e como ele está presente na 

organização do município, faz-se necessário iniciar compreendendo o que é o local. Sendo 

assim, se utilizando das palavras de Ferreira (2001, p. 430), o local é algo relativo a determinado 

lugar, restrito ou limitado a uma área, subconjunto ou domínio específico. Desta forma, 

podemos compreender o local como um espaço físico ou comunicacional. 
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A ideia de local é algo amplo, mas pode ser delimitado pelas relações que se estabelecem 

dentro de seu espaço. Partindo do entendimento que o local é um espaço regido por relações 

socioculturais, o mesmo faz parte da noção de lugar, e lugar segundo Carlos (2007, p. 17) é a 

base da reprodução da vida. E para Macedo (2010, p. 36), ao se referir a análise do lugar 

demonstra a influência do mesmo na relação do homem com o lugar vivido: 

[...] a análise do lugar implica a ideia de uma construção tecida nas relações sociais 

que se realizam no plano vivido, o que garante a constituição de uma rede de 

significados tecidos pela história e pela cultura que produz a identidade homem-lugar 

[...] 

O local, ou melhor o espaço, compreendido como algo socialmente construído é regido 

por relações divergentes e quando nos referimos ao local, somos remetidos a pensar em um 

lugar específico em que os indivíduos tem características idênticas. Assim, a concepção de local 

como espaço regido por relações socioculturais específicas e valorativas do lugar vivido 

contraria o conceito global ou geral que tende a não trabalhar com as especificidades do lugar. 

Porém, no local, assim como nos processos globais há relações de poder que se situa nas 

relações entre os indivíduos. A noção de poder que aqui discutimos se aproxima da concepção 

de Bobbio (1998, p. 933), onde o espaço conceitual poder "pode ir desde a capacidade geral do 

homem agir, até à capacidade do homem em determinar o comportamento do homem". Assim 

sendo, podemos entender que o poder é, também, uma forma de relação entre os homens, ou 

seja, a partir da convivência entre os homens há, em certos momentos, a imposição de vontade 

de um sobre o outro ou de um grupo social sobre o outro. 

O poder local como forma de valorizar as especificidades locais, fundamenta-se numa 

oposição ao poder central, onde as partes dependem exclusivamente de uma estrutura nuclear 

que detém todas as formas de poder econômico, político e social. Na sua estrutura de origem, 

o poder local remete-se ao embate de forças econômicas, políticas e sociais, além de tenta 

ampliar as decisões locais em contraposição às deliberações centrais determinados por um 

governo central distante das realidades e necessidades das populações locais. Esta constatação 

é muito bem apresentada por Monteiro (1996) ao estudar a sociedade local e seus protagonistas 

a partir da análise histórica dos municípios e do poder local na Europa. Cabe salientar que a 

formação do município e a organização do poder local na Europa, principalmente em Portugal, 

influenciaram o modelo dos municípios brasileiros, bem como a organização do poder local nos 

mesmos.  

Estudando a organização municipal brasileira, Dowbor (2008, p. 14) compreende que os 

interesses dos municípios devem ser promovidos, haja visto que é no local que as necessidades 
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diárias emergem, pois é o "lugar de vida dos filhos, dos netos, a quem é preciso deixar algo 

melhor". Ainda no entendimento do autor, intervir no fortalecimento do município é, também, 

intervir num futuro; haja vista que é no município que esta a garantia de vida socioparticipativa 

dos cidadãos e isto, só possível pela proximidade que o cidadão tem com a administração local. 

Por este motivo, Dowbor (2008) esclarece que no Brasil, assim como em países europeus com 

modelo democrático idêntico ao brasileiro, o poder local se remete a organização social presente 

nos municípios.  

Partido da mesma compreensão que Monteiro (1996), Dowbor (2008) demostra que o 

poder local está inserido no processo democrático e descentralizador das decisões políticas e 

sociais de uma sociedade e vem cada vez mais crescendo as discussões sobre esta temática: 

A questão do poder local está rapidamente emergindo para se tornar uma das questões 

fundamentais da nossa organização como sociedade. Referindo como "local 

authority", em inglês, "commurautés locales", em frânces, ou ainda como "espaço 

local", o poder local está no centro do conjunto de transformações que envolvem a 

descentralização e a participação, bem como as chamadas novas tecnologias. 

(DOWBOR, 2008, p. 3) 

Para Dowbor (2008) o poder local excita a participação popular nas decisões políticas, 

econômicas e sociais do município, direcionando a sociedade mais a uma democracia 

participativa que uma democracia representativa. Mas a questão é: até onde vai a participação 

dos cidadãos nas decisões da vida pública? É neste questionamento que nasce a dúvida sobre 

os benefícios do poder local. Entretanto, pensar em uma sociedade em que os cidadãos estão 

cada vez mais demandando respostas da administração pública (nas áreas de saúde, educação, 

segurança, infraestrutura, assistência social e outras) nos direciona a entender que há, nas 

últimas décadas, um aumento significativo da interferência popular nas decisões sobre a 

administração pública, isto em contraposição a um período da sociedade brasileira em que o 

poder local centralizava-se nas mãos dos coronéis  que dominavam a vida pública do município 

sempre em benefício de seus interesses. 

A participação popular nas decisões políticas, sociais e econômicas, como demonstra 

Dowbor (2008), não ocorre de uma hora para outra, pelo contrário; trata-se de um processo 

lento que decorre, principalmente, da transformação da cultura administrativa da sociedade. 

O poder local, como sistema organizado de consensos da sociedade civil num espaço 

limitado, implica, portanto, alterações no sistema de organização da informação, 

reforça a capacidade administrativa, e um amplo trabalho de formação tanto na 

comunidade como na própria máquina administrativa. Trata-se, portanto, de um 

esforço do município sobre si mesmo. (DOWBOR, 2008, p. 20) 
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Compreendendo que o poder local opõe-se à centralidade política, econômica e social, 

Dowbor (2008) demonstra que o mesmo fortalece aos municípios; porém, o que se discute é 

como este poder está organizado, ou seja, como os cidadãos participam deste poder, 

contrariando a centralidade do poder no sistema democrático representativo que garante a 

participação popular, apenas, na escolha de seus representantes políticos.  

E, considerando o esforço que o município faz sobre si mesmo, para implantar uma 

cultura administrativa, é interessante pontuar a semelhança entre a estrutura social de Portugal 

e do Brasil Imperial, no que concerne a separação entre os bens privados e bens públicos. 

Analisando a sociedade portuguesa Monteiro (1996, p. 29) explica que 

[...] A sociedade sobre a qual nos debruçamos, como quase todas as do mundo de 

então, representava-se primacialmente na diferença e na hierarquia, as quais, por seu 

turno, eram sancionadas pelo tempo e pela história. Concebia-se, assim, ao contrário 

dos paradigmas individualistas e igualitários que o neoliberalismo veio instituir, como 

um conjunto articulado e diversificados de corpos, dotados de autonomia. E, e na 

delimitação desses corpos, não se distinguia com clareza entre o <<público>> e o 

<<privado>>, ou entre as de competência que nas sociedades ocidentais dos nossos 

dias se refuta competirem ao <<estado>>, por um lado, e à <<sociedade civil>>, por 

outro. Os corpos de que falamos eram, então, simultaneamente <<políticos>> e 

<<sociais>> [...] 

Esta dificuldade em separar o público do privado criou no Brasil uma estrutura de poder 

centrado em um indivíduo, com alto poder financeiro e detentor de grandes extensões de terras. 

Tal poder refere-se ao coronelismo, que como nos explica Leal (2012, p. 44) é 

[...] sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 

progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 

notadamente dos senhores de terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno 

sem referência a nossa estrutura agrária, que fornece a base de sustentação das 

manifestações de poder privado ainda tão visível no interior do Brasil. 

Ainda tratando-se da dificuldade em separar os bens públicos dos interesses privados, na 

estrutura social do Brasil, que influenciou a organização social e política dos municípios 

brasileiros, Holanda (1995, p.82) esclarece que 

O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue 

os indivíduos mesmo fora do recinto familiar. A entidade privada precede sempre, 

neles, a entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, única e 

intransferível, onde prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços 

afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as 

nossas atividades [...] 

Diante do exposto, percebe-se como no Brasil se consolidou, durante décadas, a 

dificuldade de distinguir os bens privados dos bens públicos, influenciando o desenvolvimento 

dos municípios brasileiros. Isto ocorreu principalmente porque o governo local não detinha 
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autonomia8; pelo contrário; tinha suas bases na criação de latifúndios e sua dependência do 

poder público centralizado na monarquia, impossibilitando a criação do Estado Moderno9. 

Ao descrever a dificuldade de instituir no Brasil um Estado moderno e descentralizador, 

Faoro (2008, p. 182) expõe que 

...A herança do conquistador - o "coronel" e o capanga, o fazendeiro e o sertanejo, o 

latifundiário e  matuto, o estancieiro e o peão - permanecerá, estável, conservadora, 

na vida brasileira, não raro atrasando e retardando a onda modernizadora, mais 

modernizadora que civilizadora, projetada do Atlântico. Na verdade, o conquistador 

não representou a espontânea manifestação de forças locais e autônomas, 

independentes e insubmissas em busca do sertão, varando seus mistérios, para a busca 

do ouro e do índio escravo... 

Na compreensão deste autor, o poder centralizador da Coroa e suas formas de organizar 

o Estado brasileiro, nos deixou uma herança que demonstra, de forma clara, principalmente nas 

cidades brasileiras, as dificuldades da população, em separar os patrimônios públicos dos bens 

privados e consequentemente assegurar a instauração do Estado moderno. 

Nesta mesma ótica, Holanda (1995, p.33) demonstra que no Brasil colonial era impossível 

acordos coletivos duráveis, a não ser por medidas externas, pois a estrutura social do país não 

era hierarquicamente organizada, desenvolvendo no país um sentimento individualista perante 

os cidadãos. Diante deste quadro, os decretos governamentais visavam, principalmente, inibir 

o desenvolvimento individual, garantindo o controle da Coroa sobre toda a população. O autor, 

ao tratar da herança portuguesa ao Brasil, demonstra que 

...No caso brasileiro, a verdade, por menos sedutora que possa parecer a alguns dos 

nossos patriotas, é que ainda nos associa à península Ibérica, a Portugal especialmente, 

uma tradição longa e viva, bastante viva para nutrir, até hoje, uma alma comum, a 

despeito de tudo quanto nos separa. Podemos dizer que de lá nos veio a forma atual 

de nossa cultura; o resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma. (ibdem) 

Ainda nas palavras de Holanda (2005), fica evidente que as agregações e relações 

pessoais foram e são cruciais no desenvolvimento político do país, pois as lutas entre famílias, 

                                                                 
8  A Constituição Federativa do Brasil de 1988 garante aos municípios autonomia financeira, administrativa e 

política. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) a autonomia financeira se expressa na 

competência de instituir e arrecadar os seus próprios tributos; a autonomia administrativa diz respeito à 

atribuição de organizar e prestar serviços públicos de interesse local; e a autonomia política está na capacidade 

de elaborar leis orgânicas e eleger os seus próprios governantes. 
9  O Estado Moderno inicia-se no Séc. XV e vai até o início do Séc. XIX. Sua principal característica 

fundamenta-se numa nova organização do poder, valorizando a vida política participativa em contraposição ao 

poder religioso impostos pela Igreja Católica. Isto é, iniciou-se uma ruptura entre a vida religiosa e a vida 

política. O surgimento do Estado Moderno foi impulsionado pela valorização da vida ativa, a partir da 

redescoberta de políticos clássicos, contra dos papas e imperadores; a compreensão do homem como artífice de 

seu próprio destino; valorização do conhecimento dos indivíduos, possibilitando mudanças intelectuais; e a 

compreensão da realidade como algo racional e que pode ser transformada pelas decisões humanas. 
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entre facções, entre regionalismos engessaram a possibilidade de uma política organizada no 

país criando, desta forma, grupos de famílias dominantes espalhadas pelas várias regiões do 

Brasil. Cabe salientar que a estrutura social da colônia brasileira teve sua base fora dos meios 

urbanos e durante a monarquia eram os fazendeiros escravocratas e os filhos desses fazendeiros, 

sendo eles educados nas profissões liberais, quem dominavam e monopolizavam a política. 

Porém, como tentativa de limitar o poder político que a monarquia realiza na transição do 

agente patrimonial para o funcionário burocrático, sendo este último um representante do rei 

(FAORO, 2008, p. 198), os mesmos possibilitavam a expansão da nobreza e do comércio, 

através do controle burocrático que o rei e sua aristocracia exerciam. Diante desta situação, 

cria-se uma luta pela hegemonia do poder político entre o burguês (comerciante) e a monarquia 

juntamente com a aristocracia, principalmente no que diz respeito aos cargos públicos. 

No Brasil, como bem nos demonstra Faoro (2008), Holanda (2005) e Leal (2012) o 

desenvolvimento do país ocorreu no inverso da regra mundial, ou seja, como regra mundial 

foram os meios urbanos que desenvolviam as sociedades, pois os responsáveis pelo controle 

produtivo estavam estabelecidos nas cidades e controlavam as zonas rurais, já no Brasil ocorreu 

o contrário, os centros urbanos eram controlados pelos domínios rurais. Segundo Holanda 

(2005, p. 89),  

...São comuns em nossa história colonial as queixas dos comerciantes, habitadores das 

cidades, contra o monopólio das poderosas câmaras municipais pelos lavradores. A 

pretensão dos mercadores de se ombrearem com os proprietários rurais passava por 

impertinente, e chegou a ser tachada de absurda pela própria Corte de Lisboa, pois o 

título de senhor de engenho, segundo refere o cronista, podia ser considerado tão alto 

como os títulos de nobreza dos grandes do Reino de Portugal. 

É a partir do poderio dos senhores de engenho e de suas influências na administração 

púbica que nascem os coronéis10, sendo estes indivíduos os que detêm um acentuado poder 

econômico e influência na escolha e eleição dos prefeitos e governadores. Segundo Leal (2012, 

p. 44) o coronelismo "é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder 

público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 

notadamente dos senhores de terras". Este poderio atribuído aos donos de terras se dá pelo 

controle dos chamados votos de cabresto, ou seja, devido a seu poder econômico e social, o 

dono de terras (coronel) tem uma força eleitoral, possibilitando ganhar a eleição aqueles que 

lhes são favoráveis. 

                                                                 
10  Sistema político pertencente a Velha República (1889-1930) que se caracterizava pelo poder concentrado nas 

mãos de um indivíduo detentor de terras. Suas principais influências estavam nos municípios e regiões em que 

viviam. 
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Esta força eleitoral que os coronéis detêm, decorria da viabilidade que os mesmos 

conferiam aos roceiros para irem votar, disponibilizando transporte, documentos, alojamentos, 

refeições, dias de trabalho perdidos e até roupa, calçado, chapéu e outros acessórios e benefícios 

para o dia da eleição (LEAL, 2012, p. 57). Tudo isto era para garantir a qualificação e o 

comparecimento dos indivíduos nas eleições. 

Neste contexto, todas as melhorias municipais que os políticos locais conseguiam, 

decorriam principalmente de seu prestígio político e amizades pessoais e só assim garantiriam 

a continuidade de sua posição política. É assim que em 1824 são instituídas as Câmaras 

Municipais, sendo elas estruturas transportadas de Portugal e só podendo ser instaladas em vilas 

concedidas por ato régio. É importante esclarecer que essas câmaras exerciam grande poder na 

administração pública municipal, pois agiam fiscalizando todos os encarregados da 

administração pública, além de decidir quais investimentos deveriam ser executados na cidade 

e como bem expressa Leal (2012, p. 79) "as câmaras exerceram imenso poder que se 

desenvolveu a margem dos textos legais e muitas vezes contra eles". O poderio das câmaras era 

tamanho que "o rei, muitas vezes, era ou se mostrava impotente para deter o mandonismo desses 

potentados, que dominavam as câmaras e, por meio delas, todo o espaço territorial 

compreendido em jurisdição" (idbem). Estes ditos potentados a que o autor se refere nada mais 

são que os donos de terras que detinham o poder político nas zonas rurais do país. 

Este poderio atribuído às câmaras passou a ser questionado legalmente com o Ato 

Adicional de 1834, em que previa certa autonomia as Províncias. Entretanto, só em 1891 é que 

ocorreram eleições ou livre nomeação para os chefes do executivo, ou seja, os prefeitos. Como 

bem demonstra Both (1997), ao tratar da municipalização da educação, a figura do prefeito 

causa uma ruptura no instituído paradigma da representatividade e autonomia nos municípios 

brasileiros. 

Na passagem da Velha República para a nova, Nagle (1976, 26) esclarece que o país 

passou por um desenvolvimento do modo de produção capitalista, acelerando a divisão social 

do trabalho e exigindo cada vez mais a necessidade de especializações de funções, culminando 

no aparecimento de camadas sociais diferentes da antiga relação de classes. Com isto, o modelo 

centralizador e controlador imposto pelos coronéis, principalmente, no Nordeste e Norte do país 

passam a sofrer mudanças, mas não é eximido de forma direta durante a primeira república. 

Neste contexto, tratando da passagem do sistema agrário-comercial para o sistema 

urbano-industrial na Primeira República brasileira, Nagle (1976, p. 4) demonstra que o 
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coronelismo não foi interrompido com o advento do regime republicano, ou seja, "a 

implantação do regime republicano não provocou a destruição dos clãs rurais", mas consolidou 

o poderio dos coronéis nos estados e municípios da Federação. Um fato inegável na história 

brasileira é de que com a municipalização de diversos serviços, o poder político de grupos 

dominantes, que detinham o poder local, passa a ser ampliado tornando esses grupos 

dominantes fortes influenciadores nas ações de órgãos estatais nos municípios, estados e união, 

principalmente no Norte e Nordeste do Brasil. 

 

3.1. Descentralização e Municipalização do Ensino no Brasil 

Tratar da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e suas 

seccionais nos estados, nos remete a uma profunda discussão sobre a descentralização e 

municipalização do ensino no país, pois como veremos a seguir, a UNDIME surge a partir do 

fortalecimento do município e a organização da educação no mesmo. Conforme nos demonstra 

Sucupira (2005); Cury (2005) e Bordignon (2009) a descentralização do ensino já remonta ao 

ano de 1834, através do Ato Adicional (Lei nº 16, de 12 de agosto de 1843) que garantia a 

instrução primária gratuita como dever das províncias e incentivava a oferta educacional pela 

iniciativa privada. É fundamental ressaltar que esta forma de descentralização do ensino "pode 

ser entendido tanto como um processo de transferência de encargos quanto de poder" 

(OLIVEIRA, 1997, p. 177) para os municípios, ou seja, no período de 1834 o Império passa a 

ter status de Monarquia Federativa, assegurando, como explica Sucupira (2005), autonomia das 

províncias de forma a atribuir certas liberdades do governo municipal em face do governo da 

província. Entretanto, muitos juristas, políticos e educadores criticaram esse processo de 

descentralização educacional proporcionado pelo Ato Adicional de 1834, pois acreditavam que 

a instrução elementar sendo desenvolvida diretamente pelas províncias, sem a interferência do 

Estado Central, causava um atraso ao desenvolvimento do ensino no país. 

O Ato Adicional de 1834 desencadeou uma discussão sobre quem teria o poder de legislar 

sobre a educação. Este ato foi aprovado com o intuito de minimizar os conflitos políticos 

ocasionados pela falta de Dom Pedro I no Brasil e delegava poderes às câmaras municipais e 

às províncias para dentre outros assuntos administrativos ofertarem e organizarem a instrução 

primária e secundária.  

As críticas ao Ato Adicional, por parte de educadores se fundamentam principalmente na 

precariedade das províncias e municípios que não tinham condições financeiras e de pessoal 

para assumirem a instrução que o governo central estava lhe atribuindo. Com o Ato Adicional, 
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o Governo Central passava a se desobrigar da instrução primária e secundária, 

consequentemente a isto deixava de investir financeiramente em educação. Sobre esta situação, 

Sucupira (2005, p. 66) expõe que 

Enquanto as províncias, em 1874, aplicavam em instrução pública quase 20% de suas 

parcas receitas, o governo central não gastava, com educação, mais de 1% da renda 

total do Império. No que diz respeito à instrução primária e secundária, o governo não 

dava um ceitil às províncias para ajudá-las a cumprir a obrigação constitucional de 

oferecer educação básica gratuita a toda a população. 

Diante das críticas feitas ao Ato Adicional, podemos perceber que as mesmas 

correspondiam ao descaso do governo central em abdicar de sua responsabilidade de manter a 

instrução pública. Porém, o Ato atribuiu aos municípios maior autonomia perante as províncias 

ao dar as câmaras municipais certa liberdade em legislar ante ao governo provincial. Na 

compreensão de Bastos (1937), a descentralização de diversos serviços para as províncias e 

municípios era a melhor forma de atribuir qualidade aos serviços públicos, mas para isso seria 

necessário garantir por parte do governo central investimentos, haja vista que o mesmo era o 

maior detentor de recursos financeiros. Em relação ao Ato adicional, Castanha (2006, p. 190) 

expõe que o ato "não pode ser considerado tão nefasto à organização educacional no Império e 

consequentemente para a história da educação", pois o Brasil é muito grande, logo o poder 

central não teria capacidade de atender a todas as localidades, assim a solução efetiva para a 

qualidade da educação seria a municipalidade. Segundo Sucupira (2005, p. 66) 

Seria, pois, uma atitude simplista atribuir toda responsabilidade pelo fracasso e 

descalabro da instrução primária no império à descentralização decretada pelo Ato 

Adicional. Segundo visto, não faltaram denúncias da ineficiência da ação provincial 

e apelos à participação efetiva do governo central no campo da educação primária e 

secundária. O que se verificou foi justamente a omissão das classes dirigentes, o seu 

desinteresse pela educação popular [...]. 

Para tanto, esta autonomia atribuída as províncias e aos municípios criaram grupos 

dominantes locais como, ainda, nos explica Sucupira (2005, p. 67) 

Numa sociedade patriarcal, escravagista como a brasileira do Império, num Estado 

patrimonialista dominados pelas grandes oligarquias do praticiado rural, as classes 

dirigentes não se sensibilizavam com o imperativo democrático da universalização da 

educação básica. Para elas, o mais importante era uma escola superior destinada a 

preparar as elites políticas e quadros profissionais de nível superior em estreita 

consonância com a ideologia política e social do Estado, de modo a garantir a 

"construção da ordem", a estabilidade das instituições monárquicas e a preservação 

do regime oligárquico. 

Outros momentos impulsionaram a descentralização do ensino no Brasil, como é o caso 

das constituições de 1934, 1946 e 1988. A primeira, segundo Bordignon (2009, p. 18), "sob o 
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impacto do Manifesto dos Pioneiros e do anseio de modernização do Estado pela via 

democrática, instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), os sistemas de ensino e os 

conselhos de educação no âmbito federal e estadual". Desta mesma forma, evidencia Horta 

(2005), que o anteprojeto da Constituição de Federal de 1934, previa aos conselhos estaduais 

administrar e superintender seus próprios sistemas educativos através da criação de 

departamentos, e os mesmos (conselhos e departamentos) teriam autonomia técnica, 

administrativa e financeira para atuar. Em decorrência desse processo de descentralização os 

caminhos para a municipalização do ensino passam a ser percorridos e amplamente discutidos.  

A municipalização do ensino, a partir da descentralização, passa a ganhar força no país 

na década de 1930 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação e teve em Anísio Teixeira um 

dos maiores defensores desse processo. Em defesa da descentralização do ensino, Teixeira 

(1957) expõe que  

A descentralização, assim, contingência da nossa extensão territorial e de nosso 

regime federativo e democrático, é hoje uma solução, além de racional e inteligente - 

absolutamente segura. Tenhamos, pois, o elementar bom senso de confiar no país e 

nos brasileiros, entregando-lhes a direção dos seus negócios e, sobretudo, da sua mais 

cara instituição - a escola, cuja administração e cujo programa deve ser de 

responsabilidade local, assistida e aconselhada tecnicamente pelos quadros estaduais 

e federais. (p. 37-38) 

Entretanto, os pioneiros da educação deixam clara a necessidade da adaptação das escolas 

às realidades regionais, não criando uma uniformidade educacional, mas uma unidade que 

congregue toda a multiplicidade presente num país culturalmente diversificado e de grandes 

dimensões geográficas como o Brasil: 

[...] À União, na Capital, e os estados, nos seus respectivos territórios, é que deve 

competir a educação em todos os graus, dentro dos princípios gerais fixados na nova 

Constituição, que deve conter, com a definição de atribuições e deveres, os 

fundamentos da educação nacional. [...]A unidade educativa. - essa obra imensa que 

a União terá de realizar sob pena de perecer como nacionalidade, se manifestará então 

como uma força viva, num espírito comum, um estado de ânimo nacional, nesse 

regime livre de intercâmbio, solidariedade e cooperação que, levando os Estados a 

evitar todo desperdício nas suas despesas escolares afim de produzir os maiores 

resultados com as menores despesas, abrirá margem a uma sucessão ininterrupta de 

esforços fecundos em criações e iniciativas. (Manifesto dos Pioneiros da Educação, 

1932) 

Como explica Bordignon (2009, p. 18), a proposta dos Pioneiros da Educação se funda 

em bases e diretrizes nacionais, articulando responsabilidades próprias dos entes federados 

através de um projeto nacional que prevê responsabilidades descentralizadas. Desta forma, "a 

organização e a gestão desse projeto nacional de educação se assentava no tripé: sistemas, 

planos e conselhos". Porém, o ideal dos pioneiros tornou-se concreto com a Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional de 1961, que instituía uma educação descentralizada. Todavia, 

esse ideal não alcançou seus objetivos, pois com o golpe militar de 1964, o processo de 

democratização da educação foi novamente abandonado, acentuando-se tendências 

centralizadoras de poder no governo federal, ocasionando uma redução nas práticas de 

liberdades individuais e coletivas.  

De acordo com Rocha (2005, p. 122), a constituição de 1934 apresentou quatro temas 

principais que retratam as questões educacionais, dentre eles: 1) a participação da União em 

todos os ramos e níveis de ensino; 2) o direito à educação; 3) a ação supletiva da União aos 

Estados e municípios; 4) a aplicação de recursos públicos em educação. No primeiro, corrigiu-

se a isenção, anterior, da República sobre o ensino elementar e profissional. É importante 

esclarecer que esta centralidade das diretrizes educacionais pela União, sempre foi almejada 

pelo grupo renovador, mas a centralidade não deveria corresponder ao controle sobre os 

sistemas de ensino, ficando estes sob a responsabilidade dos Conselhos nacional e estadual, a 

União caberia cuidar para que fossem cumpridas as diretrizes nacionais impostas aos sistemas 

de ensino. 

No segundo tema, o que mais chamou a atenção é a obrigatoriedade da educação primária, 

proposta pelos renovadores da educação, que na opinião de Rocha (2005), causou uma 

ambiguidade, pois a obrigatoriedade tanto pode ser na concepção do Estado, a quem compete 

fornecer o ensino, quanto do cidadão a quem compete reclamar a oferta. Sendo assim, diante 

desta ambiguidade a aprovação deste tema na Constituição de 1934, fragilizou o investimento 

do Estado na educação pública, já que não definia de forma clara as competências do Estado. 

O terceiro tema diz respeito diretamente à ação da União sobre os sistemas de ensino, 

sendo que a mesma só seria exercida pela deficiência de iniciativa ou de recurso dos Estados e 

Municípios. Entretanto, os Conselhos seriam os responsáveis pela ação supletiva, pois na visão 

dos renovadores, os conselhos teriam autonomia administrativa para os setores educacionais, 

sendo eles capazes de atender as demandas educacionais quando estados e municípios não 

tivessem possibilidades para tal. 

Por fim, o quarto tema traz a obrigatoriedade do Estado em aplicar recursos públicos em 

educação. Na compreensão dos renovadores, esta seria o maior avanço da Constituição de 1934 

perante as anteriores, haja vista que o Estado não poderia deixar de investir maciçamente em 

educação. Desta forma, a União, Estados e municípios tiveram que definir índices 

orçamentários e criação de fundos especiais para a educação. Porém, diante desta nova 
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realidade, surge a possibilidade de subsidiar o aluno carente de recursos financeiros com a 

criação de bolsas de estudo no ensino privado, desde que se comprove a impossibilidade da 

oferta pelo sistema público de ensino, iniciando assim uma política de investimento no setor 

privado da educação. 

A Constituição de 1934 fortaleceu a municipalidade ao atribuir no Art. 7º que os Estados 

deveriam reger suas constituições, mas teriam de garantir o princípio de autonomia dos 

municípios, bem como no Art. 13, ao estabelecer que os municípios fossem organizados 

assegurando sua autonomia a partir do interesse local. 

Após a Constituição de 1934 o país passou por mudanças em seu sistema político em que 

a municipalidade foi posta de lado, só voltando novamente ser discutida na Constituinte de 

1946, em que novamente garantia autonomia dos municípios e prescrevia que os estados e a 

União deveriam assistir, financeiramente, os municípios. Para ampliar a renda dos municípios 

foi utilizado a quota do imposto de renda e, consequentemente a isto, "houve uma tendência à 

criação e/ou ao desmembramento dos municípios na maioria dos estados" (VILELA e 

RIBEIRO, 2011, p. 76).  

 

Tabela 1: Evolução cronológica da quantidade de municípios no Brasil (1871-1956) 

ANO NÚMERO DE MUNICÍPIOS 

1871 

1905 

1939 

1945 

1949 

1954 

1956 

618 

1.140 

1.574 

1.669 

1.698 

2.372 

2.411 

1960 2.766 

1970 3.952 

1980 3.991 

1991 4.491 

2000 5.507 

2010 5.565 

Fonte: Adaptado de Machado Neto (1958, p 12) e IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 

2010 

Podemos perceber que em 74 anos (1871-1945) houve um aumento de 1.051 municípios, 

equivalendo a uma média de 14 municípios por ano. Entretanto nos 11 anos (1945-1956) 

subsequentes, após a garantia de recursos destinados aos municípios, houve um aumento de 

742, isto equivale a uma média de 68 municípios criados por ano no país, sendo bem maior que 

a média dos últimos 54 anos (1956-2010) que é de 58 municípios criados por ano. 
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Apesar do aumento no número de municípios (no período de 11 anos) e a Constituição de 

1946 definir que estados e União deveriam assistir aos mesmos, o que se viu foi um decréscimo 

na renda pública dos municípios brasileiros, após o ano 1946. Conforme demonstra Machado 

Neto (1958, p. 9) os municípios tiveram perdas no percentual de renda pública repassada as 

esferas de governo. 

Tabela 2: Comparação do percentual da renda pública nacional repassada às esferas administrativas 

públicas nos anos de 1941 e 1957. 

ESFERA ADMINISTRATIVA 1941 1957 

União 

Estados e Distrito Federal 

Municípios 

53,12% 

35,36% 

11,32% 

50,24% 

39,40% 

10,36% 

Fonte: Machado Neto (1958, p. 9) 

Porém, a partir do ano de 1988 podemos observar que a renda pública da União atingiu 

alto percentual, sofrendo decréscimos nos anos posteriores. Mas, o que ainda se vê são 

municípios com o menor percentual da renda pública nacional. 

Tabela 3: Percentual da renda pública nacional repassada às esferas administrativas públicas. 

ANOS União Estado Municípios 

1988 62,3 26,9 10,8 

1991-1995 57,0 27,3 15,7 

1996 56,5 26,6 16,9 

1997 56,3 27,1 16,6 

1998 56,5 26,7 16,8 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2000) 

Os anseios e desejos provenientes das constituições de 1934 e 1946 foram revogados em 

1967, durante a ditadura militar com o intuito de implantar o modelo militar-tecnocrático. Uma 

das grandes perdas para educação neste período, conforme explicita Horta (2005, p. 223), foi à 

desvinculação de recursos federais para a educação na Carta Magna, sendo apenas reintegrada 

a Carta em 1985, através da Emenda Calmon. 

Durante o período ditatorial, a proposta de municipalização da educação voltou a ser 

discutida e apresentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692, de 1971, 

que no parágrafo único, do Artigo 58, previa: "à progressiva passagem para a responsabilidade 

municipal de encargos e serviços da educação, especialmente, de 1º grau, que pela sua natureza 

possam ser realizados mais satisfatoriamente pelas administrações locais"; e o Artigo 71 que 

possibilita: "Conselhos Estaduais de Educação delegar parte de suas atribuições a Conselhos de 
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Educação que se organizem nos municípios onde haja condições para tanto". 

Vale ressaltar que mesmo havendo essas prerrogativas legais que incentivavam, de certa 

forma, a municipalização da educação, os municípios não detinham autonomia de gerenciar a 

educação. Segundo Alves (2011, p 42), tratando das políticas de municipalização do ensino 

fundamental no estado do Pará, como exemplo, expõe que 

[...] a União não abriu mão de seus controles sobre a elaboração dos conteúdos 

curriculares e a forma de financiamento, ou seja, trata-se de uma desconcentração de 

responsabilidades. Nas mãos dos Estados estava a maior parte das matrículas e para 

os municípios a liberdade de atuação era mais uma concessão dos Conselhos 

Estaduais de Educação e dos órgãos das Secretarias Estaduais de Educação. 

Oliveira (1997) comprova claramente que a municipalização no período ditatorial ocorreu 

através de recomendações de organismos internacionais, com a intensão de desobrigar as 

esferas federal e estadual do ensino fundamental. Para Rosar (1997, p.110), a descentralização 

faz parte de uma política neoliberal de globalização, sendo uma "estratégia de desestruturação 

de setores econômicos e de serviços de caráter estatal". Com a municipalização do ensino, 

executada sob a ótica de transferência de uma rede a outra, a esfera que realiza a transferência 

se "desobriga de suas responsabilidades, reservando para si as tarefas de repasse de recursos, a 

fiscalização, a avaliação, a normatização, etc." (OLIVEIRA, 1997, p. 180). 

Segundo Both (1997, p. 30) o municipalismo no Brasil está permeado de atos e fatos que 

impulsionam a descentralização de poder, mas na prática sempre favoreceu primeiramente a 

centralidade do governo federal e ao controle sobre os municípios por parte dos estados. Os 

sintomas mais evidentes de descentralização do poder, que podemos perceber no Brasil só será 

sentido na década de 1980, quando se insurgem no país grandes manifestações a favor da 

redemocratização e, consequentemente, da descentralização dos serviços e gestão dos mesmos. 

E na defesa da descentralização do poder para os municípios, Both (1997, p. 31) esclarece o 

seguinte: 

A descentralização opõe-se radicalmente à centralização, visto que os interesses 

públicos desta são atribuídos sobremaneira ao Estado. Assim, a descentralização 

administrativa e institucional tende ao descongestionamento de gestão, com sensíveis 

e paulatinas transferências de poder para o município, acompanhada dos necessários 

recursos. Esta faceta democrática, ainda que não suficientemente garantida, permite 

deixar pairar no ar a esperança e a vez para uma autêntica gestão autônoma por parte 

do município [...] A descentralização, apoiada por uma autêntica autonomia de gestão, 

certamente representa o corolário para a municipalidade brasileira. 

Na luta pela instauração de políticas democráticas, o Brasil presenciou um acréscimo 

substancial de movimentos sociais espalhados pelo país nas décadas de 1970 e 1980. Esses 
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movimentos impulsionaram o processo de redemocratização do país, que teve seu auge nos 

anos de 1980. Com isto, nos demonstra Behring e Boschetti (2007, p. 141), que a Constituinte 

de 1987, "foi um processo duro de mobilizações e contramobilizações de projetos e interesses 

mais específicos, configurando campos definidos por forças". Gohn (2009) explica que durante 

a década de 1980, o Brasil teve uma grande perda nos índices de crescimentos, porém também 

foi nessa década que a sociedade civil aprendeu a se organizar e fazer reivindicações contra o 

regime político vigente, exigindo respostas a demandas em diversas áreas e dentre elas, a 

educação. 

As demandas provenientes, das lutas estabelecidas por movimentos sociais, 

impulsionaram a discussão sobre a necessidade de implementação de políticas sociais, exigindo 

uma correlação de forças entre poderes e a gestão do estado. Diante desta condição, Faleiros 

(1986, p. 60) compreende que 

As formas e os processos de elaboração das políticas sociais nos diferentes Estados 

capitalistas não são, pois, uniformes, estáticos ou permanentes e simultâneos, já que 

se situam numa correlação de forças internacionais e no processo de articulação do 

poder e da economia dos diferentes blocos de força que se formam [...]. 

 Nesta necessidade de implementação de políticas sociais para a sociedade, a partir da 

redemocratização, o ensino no Brasil, compreende Mendonça (2000), passou a abranger a 

bandeira da qualidade e favorecer a implantação de experiências de gestão democrática na 

educação. Para Neves (2005, p. 37), a década de 1980 trouxe mudanças significativas no cenário 

da política brasileira e essas mudanças se materializaram, fortemente, nas eleições diretas para 

governadores dos estados, no ano de 1982, pois "provocaram alterações significativas nas 

relações entre poder central e poder local, explicitadas no rompimento da extrema centralização 

do poder central na definição e na execução das políticas públicas e, consequentemente, das 

politicas sociais". Ainda segundo a autora, em decorrência do aumento do poder local, nessa 

mesma década fóruns de secretários estaduais e municipais de várias áreas foram constituídos, 

com o intuito de obter maior autonomia perante a poder executivo nacional. 

No decorrer da década de 1980 e 1990, segundo Gohn (1997), os movimentos sociais no 

Brasil passaram, no plano da atuação concreta para a descrença, muitas conquistas foram 

alcançadas durante essa década, porém os movimentos sociais tomaram rumos diferentes 

daqueles iniciais da luta pela democracia no país, que tinham como principais agentes as classes 

populares.  
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No plano da nova realidade brasileira que se estabeleceu no início da década de 1980, 

configurando as mudanças na conjuntura política, novas formas de movimentos sociais 

surgiram, levantando certa descrença sobre o direcionamento das lutas sociais. A autora Gohn 

(1997, p. 285-286) expõe bem essa mudança da conjuntura política e da característica dos 

movimentos sociais: 

 [...] Vários fatores contribuíram para essas mudanças, com destaque para as 

alterações nas políticas públicas e na composição dos agentes e atores que participam 

de sua implementação, gestão e avaliação; o consenso, a generalização, e o posterior 

desgaste das chamadas práticas participativas em diferentes setores da vida social; o 

crescimento enorme do associativismo institucional, particularmente nas entidades e 

órgãos públicos, os quais cresceram muito em termos numéricos ao longo dos anos 

80, absorvendo grande parte da parcela dos desempregados do setor produtivo 

privado; o surgimento de grandes centrais sindicais; o aparecimento de entidades 

aglutinadoras dos movimentos sociais populares, especialmente no setor da moradia; 

e, fundamentalmente, o surgimento e o crescimento, ou expansão, da forma que viria 

a ser quase que uma substituta dos movimentos sociais nos anos 90: as ONG's - 

Organizações Não-governamentais [...].  

A descentralização do ensino, na Constituição Federal de 1988, "avançou com a 

instituição dos sistemas municipais de ensino e a reinstituição do PNE" (BORDIGNON, 2009, 

p. 18). Na compreensão de Oliveira (1997, p. 186), a Constituição de 1988 deu "estatuto jurídico 

à ação de uma esfera administrativa que se subordinava aos sistemas estaduais", ou seja, 

garantiu aos municípios respaldo jurídico na oferta do ensino.  

Durante a constituinte de 1987, a educação foi um dos temas mais debatidos como 

proposta da nova carta. Na proposta estava a defesa de maior participação financeira da União 

e uma descentralização mais autônoma para Estados e municípios gerenciar a educação pública. 

A partir da Constituição de 1988, as competências municipais no âmbito da educação 

foram mais bem definidas, conforme demonstra o Art. 211, que garante a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios organizarem em regime de colaboração seus sistemas de ensino, 

bem como, o parágrafo 2º, do mesmo artigo, que define que os municípios atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No Art. 9º e seus incisos fica 

claro as atribuições da União perante os demais entes federados, principalmente no que 

concerne a assistência técnica e financeira aos estados e municípios. 

Segundo Silva (2009, p.8),  

O federalismo brasileiro, ao definir competências diferenciadas e compartilhadas 

entre municípios, estados e União, um modelo misto, portanto, não pode prescindir 

da articulação governamental sob pena de inviabilizar a realização das políticas 

públicas. Em um país em que a federação nasceu de "cima para baixo", marcado por 

períodos de maior e menor centralização política e fiscal, romper com essa tradição 
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requer um grande esforço de associação e uma reforma fiscal que contemple as reais 

necessidades dos municípios. 

Com esta mesma compreensão, Bremaeker (2007, p.26) expõe que "as expectativas dos 

municípios são no sentido da construção de um novo Pacto Federativo, no qual sejam definidas 

as competências dos entes federados e efetuada a redistribuição dos recursos necessários à 

manutenção destas responsabilidades". Para isto, explica ainda o autor, é necessário que haja 

uma "vigorosa ampliação das transferências constitucionais" (BREMAEKER, 2007, p. 26). 

Como bem explicitado por Silva (2009), a partir dos anos de 1990 os municípios brasileiros 

passaram a assumir atribuições no campo das políticas sociais, isto quando não estavam 

preparados do ponto de vista financeiro e de sua capacidade técnico-administrativa. Para tanto, 

como forma de minimizar o impacto da falta de recursos próprios dos municipais, que reflete 

diretamente na execução das políticas públicas, o Brasil adotou o modelo de transferências 

voluntárias, que tem sua gênese na celebração de convênios entre os entes federados, causando 

na maioria dos municípios uma situação de necessidade financeira por parte da União, haja 

vista que a mesma é a maior arrecadadora de tributos e impostos. 

Diante desta realidade, Bremaeker (2007, p.28) defende que 

O Pacto Federativo deve ser implementado a partir de uma melhor aplicação dos 

recursos já existentes, e como foi visto a partir dos resultados de pesquisa de opinião 

realizada há algum tempo, os municípios deveriam um maior aporte de recursos para 

melhor desempenhar o seu papel, seja na prestação do elenco de serviços que tem a 

seu cargo hoje, seja pela ampliação destes serviços. 

A solução é o aumento da transferência de recursos da União e dos Estados para os 

Municípios, que, passariam a assumir de vez, sem maiores subterfúgios, todos os 

encargos da educação infantil e fundamental, do sistema de saúde e da assistência 

social, além de atuar supletivamente em outros setores sociais e de infraestrutura. 

Na prática os recursos migrariam da União e dos Estados para os Municípios serviriam 

para custear os serviços por eles repassados para os Municípios e tudo aquilo que os 

Munícipios já custeiam sem para tanto receber um só centavo como ressarcimento 

Com a promulgação da Constituição Federativa do Brasil de 1988, os municípios não 

ganham apenas um status mais efetivo de ente federado. Nela é instituído um pacto de co-

participação e responsabilidade, entre os entes federados, no desenvolvimento de ações públicas 

que desenvolvam a qualidade de vida e a participação social dos cidadãos no atual Estado de 

Direito1.11 A Constituição de 1988, em seu Art. 1º, traz a definição de que o Brasil é formado 

                                                                 
11  O Estado de Direito estrutura-se em um sistema jurídico que garante as liberdades fundamentais através da 

aplicação de leis gerais-abstratas, tendo como executor juízes independentes. Nesta mesma organização 

jurídica, é garantido aos indivíduos liberdade de concorrência no mercado. Ao se tratar da estrutura social do 

estado de direito, envolve as questões sociais que se realizam na sociedade e as políticas reformistas tendem 

integrar a classe trabalhadora em prol da luta por um objetivo comum. 
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"pela união indissolúvel dos Estados e Município e do Distrito Federal", constituindo-se em um 

Estado Democrático de Direito. 

Este pacto de co-participação e responsabilidade trata-se do Regime de Colaboração 

presente nos artigos constitucionais 18, 23, 34 e 35, de forma direta ou indireta, garantindo a 

descentralização das ações públicas. No Art. 18 é definida a organização político administrativa 

do Brasil, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios como entes 

autônomos, podendo os estados e os municípios reger constituições e leis próprias, desde que 

não contrariem a Constituição Federativa e as leis federais. No Art. 23, a Constituição 

estabelece as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; e no que abrange, dentre outras questões, a educação o artigo determina que é 

competência comum dos entes federados "proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência" (Inciso V). Sendo possível tal garantia a partir da co-participação e 

responsabilidade de todos. 

Já no Art. 34, da Constituição Federativa de 1988, é tratado da intervenção da União nos 

Estados e no Distrito Federal, onde se observa, dentre as possibilidades, a alínea "c", do inciso 

"VII" que a União pode intervir no Estado se a autonomia municipal não esteja sendo garantido. 

Entretanto, o Art. 35 determina as possibilidades dos estados e da União intervirem nos 

municípios. E dentre tais possibilidades está na não aplicação do mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Tais artigos como podemos observar garantem a autonomia municipal e fundamentam a 

existência de regimes de colaboração entre os entes federados como forma de garantir a 

efetividade das ações públicas em benefício do desenvolvimento social. 

É importante pontuar que o termo Regime de Colaboração, na constituição está presente 

apenas em três artigos, sendo dois tratando especificamente da educação e um da cultura, 

... 
 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração [grifo nosso] seus sistemas de ensino. 
 

… 

 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração [grifo 

nosso] e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas 

e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a:  
 

I. erradicação do analfabetismo; 

II. universalização do atendimento escolar; 
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III. melhoria da qualidade do ensino; 

IV. formação para o trabalho; 

V. promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto. 

... 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração 

[grifo nosso], de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão 

e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, 

pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o 

desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais. 

Estes artigos trazem a proposta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

desenvolverem a educação a partir de ações colaborativas. Isto nos remete ao entendimento de 

que o regime de colaboração é uma partilha de poder das decisões políticas e não apenas de 

delegação de responsabilidades de uns para outros. Para tanto, a noção de regime de 

colaboração é também, e principalmente, um processo de partilha financeira, sem a qual não 

como haver partilha nas decisões políticas. Porém, conforme demonstrado nas Tabelas 2 e 31,12 

em se tratando da partilha financeira, o regime de colaboração, entre os entes federados, está 

mais no plano da descentralização de tarefas que um compartilhamento de poder decisório. 

Salientamos que o fato da disparidade na partilha financeira entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios estão diretamente ligados ao modelo proposto pelas políticas 

neoliberais1 13no sistema econômico vigente, que em muitos casos contradiz a si mesmo 

quando prega uma liberdade para o mercado, mas orienta a centralização financeira por parte 

da união.  

Com a Constituição Federal de 1988, o município pôde criar seu sistema próprio de ensino 

ou vincular-se ao sistema estadual e compor com ele um sistema único. Porém, para que os 

municípios possam assumir de forma integral todas as competências necessárias ao sistema 

próprio de ensino, necessita de uma equipe local capacitada e com condições técnicas para 

desenvolver as atribuições de gerenciamento e acompanhamento de sua própria rede. Podemos 

perceber que diversos foram os fatores que marcaram a década de 1980 privilegiando uma nova 

concepção de educação no Brasil, dentre estes fatores, Saviani (2007, p. 411) apresenta:  

                                                                 

12  Tabelas que tratam do Percentual da renda pública nacional repassada às esferas administrativas públicas. 

13  Segundo Navarro (1998) os neoliberais defendem uma programática em que o Estado não deve intervir na 

regulação do comércio exterior nem na regulação de mercados financeiros, pois o livre movimento de capitais 

garantirá maior eficiência na redistribuição de recursos internacionais. No mesmo direcionamento, Anderson 

(1995) explica que os neoliberais entendem que a estabilidade financeira só pode ser assegurada a partir da 

contenção dos gastos sociais e a manutenção de uma taxa "natural" de desemprego, vinculado a reformas 

fiscais, com redução de impostos para os altos rendimentos. 
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O processo de abertura democrática; a ascensão às prefeituras e aos governos 

estaduais de candidatos pertencentes a partidos de oposição ao governo militar; a 

campanha reivindicando eleições diretas para presidente da República; a transição de 

um governo civil em nível federal; a organização e mobilização de educadores; as 

conferências brasileiras de educação; a produção científica crítica desenvolvida nos 

programas de pós-graduação em educação; o incremento da circulação de ideias 

pedagógicas propiciado pela criação de novos veículos [...]. 

Após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o país 

vivenciou a construção da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, através da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A partir da LDBEN/96 foi fortalecido o conceito de 

regime de colaboração a ser instituído entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios em prol do desenvolvimento de uma educação mais equânime e com qualidade 

social para a população brasileira, garantindo no artigo 8º a organização do ensino, por parte 

dos entes federados, a partir do estabelecimento de regime de colaboração, onde à União caberá 

"a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, 

além de exercer a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais" (LDBEN, 1996). Já no Art. 62, o regime de colaboração garante a promoção de 

formação inicial, continuada e a capacitação dos profissionais de magistério, como forma de 

garantir qualificação aos professores e demais profissionais da educação básica. 

Com nova LDBEN, os municípios ganham mais autonomia e responsabilidades no 

desenvolvimento do ensino infantil, fundamental e na educação de jovens e adultos (EJA), 

garantindo a obrigatoriedade na oferta do ensino, nestas modalidades, e destinando recurso 

financeiro para manutenção do ensino público, tanto por parte dos próprios municípios, quanto 

dos demais entes federados. 

Não iremos neste trabalho realizar um estudo aprofundado sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996; no entanto, é a partir dela que vimos as políticas de 

desenvolvimento da educação começarem a ser ampliadas e executadas, principalmente no que 

concerne a distribuição de recursos financeiros para a educação. Foi neste direcionamento que 

surgiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef), instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e 

regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e pelo Decreto Presidencial nº 

2.264, de junho de 1997. Apesar de ser instituído no ano de 1996, o Fundef só passou a vigorar 

em 1998. Como inovação no financiamento da educação, o Fundef passou a vincular uma 

parcela dos recursos constitucionalmente destinados a educação para o ensino fundamental, que 

na época referia-se da 1ª a 8ª série. 
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O valor do Fundef repassado aos Estados e Municípios baseia-se um cálculo de valor 

aluno/ano, comprometendo 60% do recurso distribuído com a valorização do magistério, ou 

seja, valorização do profissional que atua diretamente na sala de aula, isto é, o professor. No 

entanto, o Fundef apresentou-se mais como um meio de controle dos gastos públicos como uma 

política de descentralização financeira da educação, conforme nos demostra Aragão (2003, 

p.77) ao avaliar que 

[...]a preocupação básica do governo central com a criação do Fundo é a de exercitar 

o controle de gastos públicos visando a utilização eficiente dos parcos recursos 

disponíveis e a busca de resultados quantitativos expressivos. Parece que o governo 

pretendeu também exercer mais rigor no controle dessas despesas objetivando a 

geração de superávit primário nas contas públicas do País, para num prazo de dez 

anos, dar conta das três principais metas, que são:   

i) universalização do ensino fundamental (prioridade nacional);  

ii) padrão de qualidade de ensino compatível com o padrão internacional;  

iii) e valorização do magistério, aqui contempladas a melhoria salarial e a 

capacitação profissional. 

Anos mais tarde, após a criação do Fundef, o Governo Federal apresenta a proposta de 

um novo Fundo, objetivando este ampliar a distribuição financeira para a educação e ampliar a 

universalização do ensino, não ficando apenas no ensino fundamental, mas em toda a Educação 

Básica, o novo Fundo criado refere-se ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 

6.253/2007. Este Fundo é formado, em quase toda sua totalidade, por recursos proveniente dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados a educação por 

foça do Art. 212 da Constituição Federal de 1988. 

A composição do Fundeb conta, ainda, a título de complementação, de uma parcela de 

recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente. Este fundo tem a vigência estabelecida para o período de 2007 

a 2020. 

Cabe salientar, que o valor anual por aluno estimado tem uma variação, considerando as 

arrecadações de impostos dos estados, Distrito Federal e municípios. No que tange a 

abrangência da complementação da União, nos recursos do fundo, atualmente, no ano de 2014, 

apenas nove Estados do Norte e Nordeste do país que recebem o referido complemento, sendo 

eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio 

Grande do Norte. 
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Como podemos perceber a história do município no Brasil é permeada por altos e baixos, 

no que se refere a sua autonomia e gerencia dos serviços públicos. E, é neste cenário de lutas e 

contradições que surge a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), 

objetivando-se defender dos interesses da educação municipal, de forma a articular e mobilizar 

os municípios em prol do fortalecimento e ampliação do poder local. 

3.2. Com a redemocratização política do país, acende-se uma luz para representar e 

articular a educação pública municipal 

A partir das mudanças no cenário da política brasileira na década de 1980, distintas 

organizações sociais passaram a existir e a disputar a hegemonia da sociedade brasileira. Uma 

das organizações sociais que auxiliou neste processo de mudança no cenário político da 

educação no Brasil foi a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 

incluindo-se entre as manifestações sociais pela ampliação dos espaços democráticos (NEVES, 

2005 p. 51-52), além de pregar uma luta pela universalização da educação básica com qualidade 

social para a população brasileira, e evidenciando a importância do poder municipal na luta 

hegemônica dos vários grupos sociais, numa luta contraditória entre os interesses do poder local 

até a defesa de "pressuposto da conservação dos métodos clientelares da administração pública" 

(ibdem), seja em âmbito estatal ou no âmbito da sociedade civil. 

Um dos grandes fatores que impulsionou a discussão sobre a criação de uma entidade que 

venha fortalecer as políticas locais foram as eleições diretas para governador nos Estados, em 

1982, pois as mesmas acenderam mudanças significativas nas relações entre o poder central e 

o poder local. Com isto, diversos fóruns de secretários estaduais e municipais de educação 

foram constituídos durante a década. 

Com a democratização política e a municipalização de diversos serviços que antes eram 

desenvolvidos, exclusivamente, pela União ou pelos Estados, os municípios passam a ter mais 

autonomia e criam seus próprios organismos burocráticos, como são os casos das secretarias 

municipais. Porém, a União e os Estados, detêm o poder do financiamento da educação, 

enquanto os municípios detêm a base educacional que impulsiona a melhora dos indicadores 

educacionais, seja para os Estados ou para a União, haja vista que a maioria de indivíduos em 

idade escolar é atendido prioritariamente pelas políticas desenvolvidas nos municípios, isto é, 

políticas para ensino infantil,  fundamental e educação de jovens e adultos, além dos municípios 

assumirem ações que dependem dos Estados ou da União (como é o caso do transporte escolar 

de estudantes do ensino médio e superior, dentre outras), através do estabelecimento de regimes 

de colaboração entre os entes federados, garantido pela Constituição Federal de 1988, que no 
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Art. 211, garante a possibilidade dos entes federados organizarem seus sistemas de ensino 

através do estabelecimento de regimes de colaboração. 

Em 1986, durante o 1º Encontro Nacional dos Dirigentes Metropolitanos de Educação, 

em Recife/PE, foi criada a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 

Pode-se perceber que, com a criação desta instituição, houve uma organização da sociedade 

civil e dos agentes políticos frente a centralidade das políticas públicas, no nível dos municípios, 

com ênfase maior na gestão das políticas educacionais, assegurando aos munícipes, das diversas 

regiões do país, atendimento escolar sob a ótica do direito, conforme discussões a nível nacional 

que culminou na Constituição Federativa do Brasil, em 1988. 

A Undime configura-se, a partir de seu estatuto, como uma associação civil, sem fins 

lucrativos, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e visa, principalmente, 

a participação nas formulações de políticas nacionais, estaduais e municipais no âmbito da 

educação. 

Criada como uma forma de dar voz ativa aos municípios no que tange à educação pública, 

a Undime foi ganhando independência e estrutura própria para debater com o Ministério da 

Educação (MEC) e com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED)1.14 

Como bem expressa Romão (1993) e Neves (2005) a Undime estabelecia relações de 

proximidade e distanciamento com o MEC e o CONSED, sempre visando o interesse dos 

municípios; isto causava duras críticas a entidade, 

Não há como esquecer, também, que os Estados, através do CONSED, e boa parte dos 

pensadores da Educação Brasileira (inclusive os considerados progressistas) 

criticaram violentamente a integração MEC/UNDIME, longe de perceberem que era 

uma relação tensa, pontilhada de avanços e recuos, porque resultante de intenção 

meramente tática, de um lado, e claramente percebida como oportunidade histórica 

(fruto das contradições do poder) da verdadeira, substancial e necessária 

descentralização, pelo outro [...]. (ROMÃO, 1993, p. 22) 

Compete frisar que a aproximação do MEC com a Undime não, apenas, como uma forma 

de ampliar o atendimento educacional, mas sim como uma forma de ampliar a força política do 

Partido da Frente Liberal (PFL) na base eleitoral que são os municípios, de forma a ampliar a 

dificuldade de relação entre o CONSED e a Undime. 

[...] Na verdade, o Ministério da Educação via no repasse de recursos diretamente para 

os municípios uma oportunidade de reforço da base eleitoral local do PFL, quer para 

a eleição dos congressistas constituintes, quer para a sucessão dos governos nos 

Estado. Essa política da União, que dificultou o relacionamento inicial do CONSED 

                                                                 
14  Fundado em 25 de setembro de 1986 é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos que visa 

integrar as secretarias estaduais de educação. 
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com a UNDIME, descontentava tanto os secretários situacionistas quanto os de 

oposição. Os primeiros porque perdiam o prestígio político no âmbito das unidades 

federadas; e os segundos, porque viam minadas as possibilidades de ampliação de 

suas bases municipalistas. (NEVES, 2005, p. 47) 

Desde sua fundação até o ano de 1991 a Undime realizou quatro Fóruns Nacionais dos 

Dirigentes Municipais de Educação e simultaneamente a eles, foram criadas as Undime's 

estaduais, ou melhor, suas seccionais nos estados. O objetivo das seccionais é melhor atender e 

representar aos Dirigentes Municipais de Educação, de forma organizada em todas as unidades 

federadas. Assim como a instância nacional, as seccionais possuiam autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, porém as articulações no âmbito nacional decorrem de parcerias entre 

as instâncias estaduais com a nacional. 

Neste cenário, a Undime consolida-se como uma entidade antagônica oscilando entre a 

sociedade política e a sociedade civil1.15 Isto ocorre quando de um lado representa os interesses 

particulares de um grupo social dominante que são os políticos locais e de outro quando prega 

uma educação pública com qualidade social, aproximando-se dos trabalhadores da educação e 

dos principais beneficiados pela educação pública, ou seja, a população. Todavia, a atuação 

social na proposta por uma educação pública, respalda-se pelo princípio do "Estado de Direito" 

que, como explica Bobbio (2000), é  

[...] um Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (as leis 

fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que o 

regulam, salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para fazer com 

que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de poder [...]. (p. 18) 

O próprio Bobbio (2000), já enfatiza que o problema dos direitos dos homens não trata-

se de um problema filosófico, mas sim de um problema político e não pode está dissociado de 

estudos históricos, sociais, econômicos, psicológicos e outros. 

Na busca pela garantia de uma educação de qualidade para as escolas públicas, a Undime, 

em seus objetivos, enseja implementar políticas sociais que visem o desenvolvimento local, 

sempre contribuindo para uma educação igualitária com qualidade social. Entretanto, a 

elaboração de políticas sociais, nos Estados capitalistas, exige, na maioria das vezes, uma 

correlação de forças entre os poderes e a gestão do Estado. 

                                                                 
15  É em Antonio Gramsci que estes dois conceitos são mais bem trabalhados, sendo que: 1) a sociedade civil tem 

uma característica de consenso entre aqueles grupos que a formam, sendo estes grupos vinculados a dos grupos 

dominantes e dos grupos dominados; e 2) a sociedade política que exerce um poder coercivo da força, sempre 

integrado ao grupo dominante com ideais hegemônicos. 
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Um bom exemplo da articulação da Undime, na implementação de propostas de políticas 

sociais para a educação, ocorreu no 4º e 5º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes 

Municipais de Educação, ocorrido nos anos de 2011 e 2012, respectivamente, onde os 

Dirigentes Municipais realizaram uma "pressão" junto ao Congresso Nacional e ao Governo 

Federal pela aprovação de destinação de 10% do Produto Interno Bruto - PIB para gastos com 

a educação. E, em anos passados contrariando as ações da união por valores justos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef) repassado aos municípios, conforme demonstra Aragão (2003, p. 86) sobre o repasse 

de recursos da União para os municípios: "Esse comportamento da União é criticado tanto pela 

CNM [Confederação Nacional dos Municípios], como pela Undime, e, segundo essas 

entidades, revela uma intenção, por parte da União, de restrição do caráter redistributivo do 

Fundef conforme está na lei [...]". Estes exemplos comprovam, dentre outras coisas, a 

correlação de forças entre e Undime e os agentes públicos em prol de interesses diversificados 

da sociedade. 

Segundo a Undime (2008, p. 19), a entidade "conseguiu evoluir de maneira expressiva, 

conquistando reconhecimento público e visibilidade social", diante de entidades estaduais e 

nacionais, além de organizações internacionais como é o caso do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco). 

É no patamar democrático que a Undime exerce a representatividade dos dirigentes 

municipais, sempre apoiando e defendendo os interesses da educação municipal. A Undime 

atua intervindo diretamente nos processos de definição e execução de políticas de Estado 

direcionadas a educação básica, porém a atuação corresponde a cada especificidade local. 

Diante das questões apresentadas, cabe discutir como ocorre a representatividade dos 

Dirigentes Municipais de Educação através Undime e como ela está inserida nos modelos 

democráticos da sociedade brasileira, impulsionando a proposta de uma educação pública com 

qualidade social, mesmo representando uma classe burocrática de dirigente públicos. 
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4. METODOLOGIA 

 
“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, 

e sim em ter novos olhos”. 

(Marcel Proust) 

 

4.1. Abordagem da pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa tratando os fenômenos a 

partir da realidade cotidiana. Tal abordagem compreende que a realidade, também, é 

socialmente construída16, e a partir dessa compreensão percebe-se que o cotidiano pode ser 

apreendido e explicado nas suas diversas formas e causas.  

Esses fenômenos só podem ser conhecidos em suas dimensões, com o adentramento do 

pesquisador no campo de pesquisa, de forma a relacionar a limitação de sua percepção com a 

totalidade dos processos reais, expressos pelos agentes construtores da realidade, conforme 

demonstram Bogdan & Biklen (1982) apud Lüdke & André (1986). Nesta mesma compreensão, 

Berger e Luckmann (1985, p. 39) expõe que 

A realidade da vida cotidiana está organizada em torno do "aqui" de meu corpo e do 

"agora" do meu presente. Este "aqui e agora" é o foco de minha atenção à realidade 

da vida cotidiana. Aquilo que é "aqui e agora" apresentado a mim na vida cotidiana é 

o realissimum de minha consciência. A realidade da vida diária, porém, não se esgota 

nessa presença imediata, mas abraça fenômenos que estão presentes "aqui e agora" 

[...].  

A pesquisa qualitativa parte do pressuposto básico de que o mundo social é constituído 

de significados e símbolos. Desta forma, a compreensão da subjetividade e intersubjetividade 

humana são preponderantes no desenvolvimento da pesquisa qualitativa, haja vista que 

significados e símbolos são variantes da realidade dos seres humanos. No entendimento de 

Castillo & Vásquez (2003) a pesquisa qualitativa é caracterizada pelo direcionamento da 

pesquisa às pessoas que estão sendo estudadas. Portanto, o pesquisador deve entender e 

interpretar os acontecimentos, considerando as dificuldades e anseios dos pesquisados, sem 

deixar escapar o rigor metodológico da pesquisa. 

As dificuldades encontradas, pelos pesquisadores, na apreensão dos significados e 

símbolos decorrem das variações dos mesmos por conta da cultura, dos valores, da moral, das 

ideologias, etc. Sendo assim, a abordagem qualitativa pode ser compreendida como uma 

                                                                 
16  Não se pode deixar de considerar os fatores biológicos, físicos e químicos na construção da realidade humana, 

pois considerar a realidade, apenas, como humanamente construída é atribuir ao homem a criação do Universo e 

não compreendê-lo como parte dele. 
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tentativa de aprofundar o conhecimento da realidade, através das influências subjetivas das 

ações humanas. Nesta perspectiva Castillo & Vásquez (2003, p. 165) entendem que 

[...] Reproduzir o fenômeno social é difícil porque puedem variar as condições em que 

os dados foram coletados. Além disso, controlar todas as variáveis que podem afetar 

os resultados é, para dizer o mínimo, inverossímil. Esta é a diferença entre fazer a 

pesquisa em um laboratório onde se pode "controlar" variáveis e fazer pesquisas no 

mundo "real", onde as sucessões e os eventos que seguem um curso natural que não é 

sempre previsível [...].  

Castillo & Vásquez (2003) seguem o entendimento de Bogdan e Biklen (1982) apud 

Lüdke & André (1986, p. 13) definindo que a pesquisa qualitativa "envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes". É importante 

frisar que a análise dos dados, nas pesquisas qualitativas, direcionam-se a um processo 

indutivo17. Diante disto, aconselha-se aos pesquisadores não irem ao campo de pesquisa com 

hipóteses definidas, mas construí-las a partir do afloramento dos dados construídos de acordo 

com as deduções lógicas elencadas durante a análise da vida cotidiana. 

A adentrada do pesquisador no campo o desafia a uma ruptura com as ideias 

(pre)estabelecidas. Isso não quer dizer que o pesquisador deve desconsiderar o conhecimento 

que já tem sobre os objetos e símbolos, mas deve confrontá-los e estar despido de (pre)conceitos 

e disponível para novos conhecimentos. O pesquisador no campo de pesquisa deve ser como 

uma criança que está a descobrir o mundo, sempre apta a (re)conhecer aquilo que cerca a si e 

aos demais. O olhar curioso da criança revela aspectos da realidade que o olhar do adulto 

viciado com a rotina da vida diária, não consegue perceber e é com o olhar curioso, mas não 

ingênuo, de uma criança que o pesquisador deve ir a campo. 

O campo de pesquisa torna-se complexo por conter em sua essência a diversificação de 

fatores que influenciam a realidade a ser analisada18, tendo o pesquisador o objetivo de 

compreender amplamente, através da percepção e interação, o(s) fenômeno(s) presentes que 

influenciam a construção da realidade pesquisada. Todavia, como expõe Lüdke & André (1986, 

p. 17), "o observador se defronta com uma difícil tarefa, que é de selecionar e reduzir a realidade 

sistematicamente" para não adentrar no paradoxo da infinidade de informações, inviabilizando 

uma melhor compreensão e interpretação dos dados.  

                                                                 
17  Segundo o Filósofo grego Aristóteles existe dois tipos de indução, sendo: 1) a simples enumeração em que 

para se conhecer deve-se partir de premissas, utilizando generalizações, para se chegar a uma conclusão; e 2) 

intuição directa, que se caracteriza pela experiência adquirida do observador. 
18  Dentre esses fatores pode-se citar os aspectos históricos, sociais, ambientais, culturais, psicológicos e outros. 
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A abordagem qualitativa na pesquisa social, diferentemente da quantitativa, não abandona 

os aspectos socio-antropo-ecológicos (GALEFFI, 2009) das ações humanas, que estabelece 

uma total relação complexa com o ambiente e os seres que nele habitam. Porém, essa relação 

complexa deve desconsiderar um processo ecológico antropocêntrico, em que o homem é a 

centralidade de todo o processo que rege o ambiente, "situando-o acima ou fora da natureza" 

(CAPRA, 2006). Em vez disto, é necessário compreender o homem dentro de um aspecto 

relacional e conjugal com os fatores naturais, estabelecendo-se um processo dialético19 de 

construção e transformação da realidade. Partindo por este caminho Santos (1995, p 43-44), 

demonstra que 

A superação da dicotomia ciências naturais/ciências sociais tende assim a revalorizar 

os estudos humanísticos. Mas esta revalorização não ocorrerá sem que as 

humanidades sejam, elas também, profundamente transformadas. O que há nelas de 

futuro é o terem resistido à separação sujeito/objecto e o terem preferido a 

compreensão do mundo à manipulação do mundo[...]. 

Em decorrência de sua particular objetividade, a pesquisa qualitativa é alvo de duras 

críticas quanto ao rigor metodológico na apropriação do conhecimento, de forma a duvidarem 

da confiabilidade e validade dos seus resultados. Porém, a pesquisa qualitativa demonstra maior 

aproximação com a realidade, ao tratar diretamente das ações humanas considerando suas 

especificidades e generalidades, compreendendo-as como irregulares, inconstantes e não 

previsíveis. 

A ideia do rigor na pesquisa qualitativa deve considerar as imperfeições humanas, 

acentuando sua diversidade social, política, psíquica, cultural, ideológica, física, química, 

biológica e espiritual, todas influenciando as relações dos humanos consigo, com o outro e com 

o ambiente. Por esta razão o rigor na pesquisa qualitativa tem em si uma flexibilidade, para 

evitar a extrema rigidez e a desconsideração dos atributos humanos. No entendimento de Galeffi 

(2009, p. 38), por exemplo, "rigor e flexibilidade andam juntas na pesquisa qualitativa, porque 

o excesso de rigidez deve ser corrigido ou equilibrado com a flexibilidade, assim como o 

excesso de flexibilidade tem que ser corrigido com o tensionamento justo".  

O cuidado com a rigidez na pesquisa qualitativa deve ser algo considerado, avaliando que 

diversas são as contribuições filosóficas à compreensão dessas ciências de cunho qualitativo, 

pois é comum encontrarmos aspectos teóricos, com valor significativo para entendermos o rigor 

                                                                 
19  Segundo Konder (1981) a dialética é a forma como os indivíduos pensam as contradições da realidade e o 

modo como compreendem essa mesma realidade essencialmente contraditória e permanentemente em 

transformação. 
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metodológico e nos aproximarmos dos objetivos de investigação, ou seja, da compreensão dos 

fenômenos. Este cuidado deve ser tomado para não desmerecer grandes contribuições, que no 

entendimento de muitos pesquisadores pertencem, apenas, a uma única abordagem e criando 

um "dogma cientificista" entendem que só há uma verdade universal. Por considerar as ciências, 

ditas humanas e sociais, como atributos humanos, suas investigações devem considerar o Ser 

como algo inacabado, sempre em constante estado de construção, ou seja, um estado de eterno 

devir. 

Diante das questões abordadas cabe ao pesquisador alcançar uma radicalidade aprendente 

(sempre como um aprendiz) através da interação com o meio de existência (GALEFFI, 2009). 

Como aborda Freire (1996), ao tratar da rigorosidade metódica do ensino, explica que o rigor 

metódico está na aproximação do pesquisador aos objetos cognoscíveis, ou seja, a partir da 

apreensão da realidade, os indivíduos passam a conhecer e interagir com o real. Esta relação de 

aprendizagem, estabelecida entre o pesquisador e o pesquisado, se caracteriza pelo que 

Martinez M. (2006) chama de "modelo dialético e sistêmico da pesquisa científica", necessário 

nas abordagens qualitativas, uma vez que, como explica Macedo (2009, p. 82) a "pesquisa é 

um campo da práxis social, como tal deve satisfações à sua comunidade e à sociedade com a 

qual ela se compromete em termos de qualidade e responsabilidade, carregando todas as 

insuficiências, todos os inacabamentos e conflitos que se espera em qualquer prática humana".  

A pesquisa qualitativa por desmistificar o mundo real possibilita descrevê-lo de forma tal 

como ele é com suas imperfeições e antagonismos. O pesquisador qualitativo descarta a noção 

e a relação entre sujeitos e objetos da pesquisa. O pesquisado deve ser compreendido como um 

agente histórico e construtor de sua realidade, logo estes são os informantes dos dados, não 

sendo meros objetos pesquisados, daí a importância da adentrada do pesquisador ao campo de 

estudo. Pelas convicções apresentadas sobre a pesquisa qualitativa é que optamos por utilizar 

esta abordagem no desenvolvimento desta pesquisa. 

4.2. Método da Pesquisa 

Considerando os objetivos do estudo e a escassa publicação sobre a temática abordada, 

optamos por realizar a pesquisa através do método do estudo de caso, que nas palavras de 

Trivinõs (1987) tem por objetivo a profundar a descrição de determinada realidade. Para Lüdke 

& André (1986) o estudo de caso apresenta as seguintes características: 1) visam à descoberta; 

2) enfatizam a interpretação de um contexto; 3) buscam retratar a realidade de forma completa 

e profunda; 4) usam uma variedade de fontes e informações; 5) revelam experiências vicárias e 
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permitem generalizações naturalísticas; 6) procuram representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social; e 7) os relatos utilizam uma 

linguagem e uma forma mais acessível do que outros relatórios de pesquisas. 

Robert K. Yin (2010, p. 24) nos demonstra que o método de estudo de caso "permite que 

os investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida 

real", por isso compreendemos que o estudo de caso contribui, de forma sobreposta aos demais 

métodos, para compreensão da realidade cotidiana presente nas ações políticas e ideológicas da 

União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/AL). 

Nesta pesquisa, temos nas orientações de Yin (2010) nossa base para a consolidação da 

estrutura metodológica do estudo de caso. Desta forma, assim como o autor, entendemos que 

as pesquisas científicas não podem ser "engessadas" a um único método de pesquisa. Sendo 

assim, a proposta é que, havendo necessidade, as pesquisas possam ter uma pluralidade de 

métodos, mas deve-se "evitar desajustes grosseiros - ou seja, quando você planeja usar um tipo 

de método, mas o outro é realmente mais vantajoso" (YIN, 2010, p. 27), para isso, o rigor 

metodológico é fundamental para se estabelecer qual(is) métodos e instrumentos devem ser 

utilizados em uma determinada pesquisa.  

Acreditamos que a escolha metodológica do estudo de caso é a mais apropriada por ser 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente evidentes (YIN, 2010, p. 39). Esta situação é evidenciada quando refletimos 

teoricamente sobre o emergir da entidade pesquisada e sua atuação a prática.  

4.3. Ação metodológica da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos os dispositivos e técnicas da análise de 

discurso na perspectiva francesa, pois pretendemos analisar as falas dos agentes sociais que 

representam a UNDIME/AL. E como bem explicita Orlandi (2005, p. 19) a análise de discurso 

"se constitui no espaço de questões criadas pela relação entre três domínios disciplinares que 

são ao mesmo tempo uma ruptura com o século XIX: a Linguística, o Marxismo e a 

Psicanalise". Desta forma, a linguística contribui com a teoria dos mecanismos sintáticos e dos 

processos de enunciação; o marxismo, a partir do materialismo histórico, possibilita a 

teorização das formações sociais e suas transformações; por fim, a psicanálise que determina a 

teorização das determinações histórica, transformando o homem em sujeito discursivo 

constituindo uma relação com o simbólico (ORLANDI, 2008). É importante frisar que os três 
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domínios disciplinares, não formam um tripé (pois tripé é o que sustenta), mas sim uma trípede 

que lhe funda. No entanto, estes domínios disciplinares (linguística, o marxismo e a psicanálise) 

configuram-se como um conjunto orgânico que funda a análise do discurso. Segundo Orlandi 

(2005, p. 20) 

...se a Análise do Discurso é herdeira das três regiões de conhecimento - Psicanálise, 

Linguística, Marxismo - não é de modo servil e trabalha uma noção - a de discurso - 

que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa absorver pela Teoria Marxista 

e tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela 

historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo 

simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, 

trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser 

absorvido por ele. 

A análise do discurso, como ação metodológica, configura-se a partir de um elevado nível 

de complexidade nos fornecendo uma ampla possibilidade de compreensão da realizada. Na 

linguística, "o interlocutor não é um elemento passivo na constituição do significado" 

(BRANDÃO, 1998, p. 10), pelo contrário é o agente propulsor desta constituição. 

Para compreendermos como a linguística está inserida na análise do discurso, usamos 

dois autores, sendo: Ferdinand Saussure e Mikhail Bakhtin que compreendem a língua como 

um fato social e está fundada na necessidade de comunicação entre os atores históricos, mas 

divergem na compreensão da língua como algo concreto, defendido por Bakhtin, que passa a 

valorizar a manifestação individual da fala. Na compreensão Saussure (1995, p. 16) "a 

linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o 

outro". Já para Bakhtin (2006) a linguagem está diretamente fundamentada pela língua, 

compreendo-a como um fato social concreto, pois valoriza a enunciação e defende que a fala 

indissoluvelmente atrelada às condições de comunicação, que por sua vez, ligam-se diretamente 

às estruturas sociais. Ambos os autores são fundamentais para compreender a estrutura 

ideológica a partir da linguagem. 

Outro domínio disciplinar que está integrado à análise do discurso é o marxismo. A 

contribuição teórica de Marx e Engels para fundamentar a análise do discurso está na separação 

que os mesmos fazem entre a produção das ideias e a produção social e histórica, esta diferença 

é como eles identificam a ideologia. A ideologia é um produto das ideias, das representações e 

das consciências que se interligam a vida material e está diretamente vinculada ao processo 

histórico da vida. 

A consciência [das Bewusstsein], nunca pode ser outra coisa senão o ser consciente 

[das bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo real da vida. Se em toda a 

ideologia os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo como numa 
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câmara escura, é porque esse fenômeno deriva do seu processo histórico de vida da 

mesma maneira que a inversão dos objetos na retina deriva do seu processo 

diretamente físico da vida. (MARX e ENGELS, 2009, p. 31) 

O último domínio disciplinar envolvido da análise do discurso, ou seja, a psicanálise tem 

sua contribuição no entendimento de como o consciente nasce do inconsciente, influenciando 

de forma subjetiva as ações e concepções do homem na vida real. Como bem demonstrado por 

Lacan (1999) o inconsciente relaciona-se com o simbólico de forma que olhamos para ele e ele 

não está lá, mas sabemos que ele está, ou seja, pela compreensão do inconsciente podemos ver 

o que não está visível, mas implícito nas ações humanas. 

A escolha pela análise de discurso como ação metodológica para o desenvolvimento da 

pesquisa está na relação direta que a mesma estabelece com a ideologia e a política, dois 

aspectos fundamentais que serão abordados na pesquisa. Nesta perspectiva Pêcheux (1997a) 

compreende que os sujeitos históricos são constituídos pelas estruturas das ideologias de modo 

a ocupar seu lugar exteriorizando o interdiscurso. Para Orlandi (2005, p. 96), a ideologia "torna 

possível a relação entre o pensamento, a linguagem e o mundo, reunindo sujeito que se constitui 

e o mundo que se significa". Já Bakhtin (2006, p. 29)  

[...] um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo 

corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo [...] Tudo que é 

ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros 

termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia [...]. 

Com relação ao aspecto político na análise do discurso, o pesquisador poderá se situar a 

partir da articulação do simbólico com o político, de forma a compreender como ambos se 

conjugam nos efeitos dos sujeitos da linguagem (ORLANDI, 2005) durante a construção da 

realidade sóciohistórica. 

Na análise do discurso há uma mediação teórica permanente no caminhar dos estudos, 

"trabalhando a intermitência entre a descrição e interpretação que constituem, ambas, o 

processo de compreensão do analista" (ORLANDI, 2005, p. 62). Para tanto é fundamental ao 

pesquisador delimitar seu corpus de pesquisa considerando sua natureza da linguagem, 

interessando-se pelas práticas discursivas de diversas naturezas que o mesmo apresenta. Cabe 

salientar que o discurso não está fechado em si mesmo, mas está inserido em uma relação 

dialógica com fatores exteriores, ou seja, os signos que constroem as ideologias. 

O objeto discursivo, ou seja, o proclamador da fala, não é diretamente visível, o 

pesquisador, num primeiro momento, tem de "converter a superfície linguística (o corpus 

bruto), o dado empírico, de um discurso concreto, em um objeto teórico" (ORLANDI, 2005, p. 
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66). Sendo assim, o objeto passa a ser tratado de forma critica avaliando as impressões da 

realidade do pensamento, sobrepondo-se a palavras, ideias e coisas. Após esse alicerce teórico, 

o pesquisador está apto a analisar a propriedade do discurso, saindo de seu produto finalizado 

(corpus bruto) para uma análise linguística e ideológica. 

Para analisar a línguagem dos sujeitos, o pesquisador parte da "observação dos processos 

e mecanismos de constituição dos sentidos e sujeitos lançando mão da paráfrase e da metáfora 

como elementos que permitem um certo grau de operacionalização dos conceitos" (ORLANDI, 

2005, p. 77). Nas palavras de Orlandi (2005, p.36) os processos parafrásticos são aqueles pelos 

quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é o dizível, a memória. Isto quer dizer 

que a paráfrase produz diferentes formas do mesmo dizer, entretanto de forma sedimentado. Já 

metáfora, é característica do mesmo procedimento de produção de sentidos e da constituição 

do sujeito. A metáfora pode ser compreendida como uma transferência em vez de um desvio, 

pois produz sentidos figurados por meio de comparações implícitas de uma determinada 

realidade. Isto é, através de processos análogos, transferimos informações ou significados de 

um determinado sujeito particular a outro sujeito particular. 

4.4. Sujeitos da pesquisa 

Considerando que a pesquisa visou compreender como a UNDIME/AL se fundamenta 

historicamente e politicamente, a partir da representação dos interesses dos grupos 

administradores da gestão pública nos municípios, no que se refere à educação, e tendo como 

ação metodológica a análise do discurso estivemos diretamente próximos aos sujeitos 

pesquisados para melhor conhecê-los e analisá-los, considerando suas falas, ações e 

compreensões sobre a entidade. 

Sendo assim, os sujeitos pesquisados foram: 

- 5 (cinco) Ex-presidentes da Undime/AL (1993 - 2012); 

- 1 (uma) Secretária Executiva da Undime/AL; 

A escolha dos presidentes da Undime/AL se procedeu por serem os mesmos eleitos pelos 

seus pares e por direcionar a ação da entidade conforme sua compreensão política. E, a 

secretária executiva, por estar diretamente ligada na articulação e intermediação entre as ações 

da entidade e as políticas que chegam aos municípios. 

Para garantir o sigilo nas informações e nas falas dos sujeitos, os mesmos foram como 

denominados como entrevistados e classificados aleatoriamente de “a” a “f”. 
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4.5. Instrumento de levantamento de dados 

Para a coleta dos dados utilizamos como instrumentos metodológicos a entrevista não 

estruturada com os ex-presidentes e com a secretaria executiva. A entrevista não estruturada, 

segundo Richardson (2008, p. 208), também denominada de entrevista em profundidade, "visa 

obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais relevantes de determinado 

problema". Para Lüdke & André (1986, p. 33), na "entrevista a relação que se cria é de interação, 

havendo uma atmosfera de influências recíprocas entre quem pergunta e quem responde". A 

entrevista é um dos principais instrumentos nesta pesquisa por possibilitar ao pesquisador 

"correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das 

informações desejadas" (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 34). A entrevista será preponderante 

para a análise do caráter ideológico e político estabelecido pelas Undime's e para a investigação 

dos discursos proferidos pelos membros de sua diretoria e secretaria executiva, bem como os 

principais entraves para seu funcionamento. 

A observação das reuniões ocorreu de forma sistemática, pois como sugere Lüdke & 

André (1986, p. 25) para que esse instrumento seja considerado válido "a observação precisa 

ser antes de tudo controlada e sistemática". Nesta forma de observação, sugere-se uma estrutura 

determinada onde serão anotados os fatos ocorridos e a sua frequência (RICHARDSON, 2008, 

p. 261). A escolha desta ferramenta está na possibilidade de um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado e como expõe Lüdke & André (1986), 

A observação direta permite que o observador cheque mais perto da "perspectiva dos 

sujeitos", um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na medida em que o 

observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 

apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade 

que os cerca e às suas próprias ações. (p. 26) 

A partir da língua, nos expõe Brandão (1998, p. 34), "constitui a possibilidade do 

‘discurso', pois é uma espécie de invariante pressuposta por todas as condições de produção 

possíveis em um momento histórico determinado". A língua não é apenas compreendida como 

uma fala, porque na fala outras falas se apresentam, se anunciam, se expressam. Nas palavras 

de Pêcheux (1997b), é ilusório pensar que o sujeito é a fonte do que diz, pois ele é o fim de suas 

palavras. A fonte consiste na subjetividade em ato, unidade ativa de intenções que se realizam 

pelos meios colocados a sua disposição, pela relação estabelecida com a vida real. 

Assim como a entrevista, a observação auxiliou na compreensão da atuação da entidade 

a partir da representatividade de interesses da educação municipal e possibilitou descobrir os 

aspectos levantados pelo problema da pesquisa. 
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E, a análise documental foi utilizada na pesquisa por se constituir como "uma fonte 

poderosa onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador" (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 39). A contribuição da análise documental para 

pesquisa está, dentre outros, no conhecimento das influências da história da educação que 

motivaram o surgimento da UNDIME Nacional, bem como na organização interna da UNDIME 

seccional em Alagoas. Os documentos a serem analisados e estudados, serão: atas de reuniões 

e encontros; projetos desenvolvidos e estatuto da entidade. Segundo Holsti (1969) apud Lüdke 

& André (1986, p. 39) há três situações básicas em que o uso da análise documental é 

apropriado, das três apresentamos duas que justificam o uso da referida técnica, sendo: 

[...] 

2. Quando se pretende ratificar e validar informações obtidas por outras técnicas de 

coleta, como, por exemplo, a entrevista, o questionário ou a observação [...]. 

3. Quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria 

expressão dos indivíduos, ou seja, quando a linguagem dos sujeitos é crucial para a 

investigação. Nesta situação, incluem-se todas as formas de produção do sujeito em 

forma escrita, como redações, dissertações, testes projetivos, diários pessoais etc. 

Os três processos de coletas foram de extrema relevância para nossas pesquisas que tem 

como fundamento a abordagem qualitativa e ação metodológica do tipo de análise do discurso, 

pois enfatizam a relação social entre os indivíduos e sua realidade histórica. Nesta relação, os 

indivíduos não são entendidos como agentes passivos, pelo contrário, são atores ativos com 

intenções sócio histórica estabelecidas.  

4.6. Procedimentos de levantamento de dados 

A coleta de dados para conhecer os fundamentos históricos e políticos da UNDIME/AL 

ocorreu da seguinte maneira: 

a) Através do discurso subjetivo dos sujeitos pesquisados, que foram proferidos nos 

encontros e reuniões (uso da observação) e nas entrevistas que foram realizadas; 

b) Apropriação dos documentos produzidos (atas, regimento interno, estatuto, 

parecer...) para apreender informações que denotem a organização e as concepções 

políticas da entidade, visando sua atuação representativa perante os entes federados. 

Foi a partir destas fontes que os dados emergiram, possibilitando ao pesquisador 

informações confiáveis para analisá-las e emitir juízos sobre os sujeitos da pesquisa. O discurso, 

como nos explica Orlandi (2005, p. 21) "é efeito de sentido entre locutores", isto é, o discurso 

não é apenas transmissão de uma informação. Porém, mais que isto, a mensagem proferida 

demonstra uma relação entre os sujeitos e os sentidos que são afetados pela língua e pela 
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história, causando um complexo processo na constituição dos sujeitos e dos sentidos. Sendo 

assim, é na apreensão do discurso que identificamos os sujeitos, os argumentos, a subjetivação 

e como é construída a realidade. 

Os dados na análise do discurso foram estabelecidos pelo significado da língua em 

transmissão entre o emissor e o receptor (o discurso). Na análise do discurso, fazemos um 

recorte teórico relacionando língua e discurso. E nas palavras de Orlandi (2005, p. 22) o quadro 

teórico do discurso não "é visto como uma liberdade em ato, totalmente sem condicionantes 

linguísticos ou determinações históricas, nem a língua como totalmente fechada em si mesma, 

sem falhas ou equívocos"; pelo contrário, na construção do quadro teórico do discurso são 

consideradas as imperfeições dos sujeitos, suas angústias e anseios, isto que dizer que a prática 

discursiva não é um bloco homogêneo de regras organizadas à maneira de uma máquina lógica 

(PÊCHEUX, 1997a). 

Dentre os procedimentos para obtenção de informações tivemos a entrevista, a qual foi 

desenvolvida em uma relação de interação entre quem pergunta e quem responde. Neste caso a 

comunicação existente entre o emissor (E) e o receptor (R) pode ser expressa pela representação 

abaixo. Segundo Richardson (2008, p. 208) a entrevista é uma comunicação bilateral.  

E                             R 

A entrevista a que optamos a realizar foi a do tipo não estruturada, também conhecida 

como entrevista em profundidade. Entretanto, foi desenvolvido um roteiro, de ordem lógica e 

psicológica, para nortear as questões a serem abordadas durante a entrevista. Este processo é 

fundamentado pelas orientações de Lüdke e André (1986, p. 36) que nos diz ser 

[...] preferível e mesmo aconselhável o uso de um roteiro que guie a entrevista através 

dos tópicos principais a serem cobertos. Esse roteiro seguirá naturalmente uma certa 

ordem lógica e também psicológica, isto é, cuidará para que haja uma sequência lógica 

entre os assuntos dos mais simples aos mais complexos, respeitando o sentido do seu 

encadeamento. Mas atentará também para as exigências psicológicas do processo, 

evitando saltos bruscos entre as questões, permitindo que elas se aprofundem no 

assunto gradativamente e impedindo que questões complexas e de maior 

envolvimento pessoal, colocadas prematuramente, acabem por bloquear as respostas 

às questões seguintes.  

O roteiro elaborado considerou questões sobre concepções sobre educação, estrutura, 

funcionamento e organização, profissionais, filiação partidária, nível de escolaridade, interesses 

políticos, objetivos que o levaram a presidir a entidade, experiências adquiridas e outras 

questões relevantes ao trabalho. 
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Para o registro de dados das entrevistas foram utilizadas duas formas, sendo que uma 

complementará a outra, sendo: gravação de áudio, através de gravador específico e registro 

através de notas. A primeira forma foi utilizada a partir do consentimento do entrevistado. Nela, 

foi possível registrar todas as expressões orais, permitindo ao pesquisador uma maior liberdade 

na atenção ao entrevistado. A segunda forma possibilitou ao pesquisador observar e selecionar, 

previamente, informações emitidas que depois poderão ser confrontadas pelos dados 

registrados no áudio. 

Os procedimentos de observação e análise documental foram utilizadas como técnicas 

complementares na pesquisa e contaram com as orientações do Lüdke e André (1986) para o 

seu desenvolvimento. As autoras expõem que para obtermos informações confiáveis nas 

observações realizadas durante a pesquisa se faz necessário realizar um planejamento que vise 

"o quê" e como "observar". Diante disto, nossas observações consideraram as falas dos 

representantes da UNDIME/AL no contexto de reuniões técnicas com os secretários(as) 

municipais de educação e com representantes de órgãos governamentais e não governamentais. 

A partir destas falas serão realizados registros descritivos para melhor captar as informações 

necessárias de conhecimento dos sujeitos.  

Para obtermos dados confiáveis e válidos nas observações, Lüdke e André (1986, p. 30) 

propõem o envolvimento de duas vertentes na observação, sendo uma parte descritiva e outra 

parte reflexiva. Considerando esta proposta elaboramos o seguinte quadro para referência no 

levantamento de informações: 

Quadro 01. Partes da Observação realizados na pesquisa.  

OBSERVAÇÃO 

DESCRITIVA REFLEXIVA 

Descrição dos sujeitos 

(aparência física, maneirismo, modo de vestir, modo de 

falar, modo de agir...) 

Reflexões analíticas 

(refere-se a temas que estão emergindo, associações, 

relações entre as partes e novas ideias) 

Reconstrução de diálogos 

(palavras, gestos, depoimentos...) 

Reflexões metodológicas 

(procedimentos e estratégias metodológicas; decisões 

sobre o delineamento; e os problemas encontrados na 

obtenção dos dados) 

Descrição de eventos especiais 

(anotações do ocorrido e quem estava envolvido) 
Dilemas éticos e conflitos 

(relações com os informantes) 

 
Esclarecimentos necessários 

(anotações sobre questões confusas e elementos que 

necessitam de maior exploração) 

Fonte: Adaptado a partir das contribuições de Patton (1980) e Bogdan e Biklen (1982) apud Lüdke e André (1986) 
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Para o registro das observações foram utilizados nas reuniões técnicas gravador de voz, 

previamente autorizado pelos participantes, e nas reuniões ampliadas com os secretários(as) 

municipais de educação foi utilizado gravações de vídeo, além de anotações realizadas em 

ambos os casos. 

A análise documental tem o intuito de identificar informações em documentos, 

considerando questões ou hipóteses de interesse. Logo foi realizado, pelo pesquisador, uma 

seleção de documentos a serem analisados, buscando identificar palavras, expressões e 

elocuções que denotem aspectos ideológicos dos sujeitos da pesquisa. Os documentos 

analisados foram: atas de reuniões, ofícios, pareceres, comunicados, publicações instrucionais 

da entidade a nível nacional e local. 

Compreendemos que o uso destas três técnicas de forma articulada nos possibilitou uma 

maior compreensão sobre o sujeito da pesquisa e consequentemente a identificação dos aspectos 

históricos e políticos que fazem da UNDIME/AL uma entidade reconhecidamente representante 

dos interesses municipais, de forma a visualizar as tenções e acomodações, que hora 

representam a sociedade política e hora representa a sociedade civil. 

4.7. Procedimento de análise dos dados 

Compreendendo que a realidade é também humanamente construída e que sua disposição 

se fundamenta na produção simbólica, a interpretação dos dados partiu de dispositivos 

analíticos em direção a dispositivos teóricos a partir do delineamento do corpus fazendo 

recortes de categorias e conceitos dispostos na transmissão do agente enunciador. Os 

dispositivos analíticos se configuram pela construção de conceitos observados pela língua do 

agente em análise. A construção destes conceitos é possível pelo questionamento do analista 

sobre o agente a ser pesquisado. 

Desta forma, a interpretação dos dados na análise do discurso se estabeleceu por uma 

relação entre a análise e a teoria; em que a primeira, observa o real e sua construção simbólica, 

enquanto a segunda, fundamenta e comprova as análises a partir de teorias estabelecidas. Para 

tanto, foi identificado categorias e conceitos estabelecidos no referencial teórico para 

fundamentar os resultados encontrados, conforme demonstrado por Lüdke e André (1986, p. 

48) 

[...] O referencial teórico do estudo fornece geralmente a base inicial de conceitos a 

partir dos quais é feita a primeira classificação dos dados. Em alguns casos, pode ser 

que essas categorias iniciais sejam suficientes, pois sua amplitude e flexibilidade 
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permitem abranger a maior parte dos dados. Em outros casos, as categorias específicas 

da situação podem exigir a criação de novas categorias conceituais. 

 A análise dos dados pela análise do discurso se constrói na relação do dito com o não dito 

identificando, nas falas, “mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas 

sistematicamente ‘silenciados’ (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 48). Como dispositivo de análise 

da pesquisa, Orlandi (2005, p. 59-60) nos orienta da seguinte maneira no uso da análise do 

discurso: 

[...] a proposta é a da construção de um dispositivo da interpretação. Esse dispositivo 

tem como característico colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em 

um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito 

de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que 

constitui igualmente os sentidos de suas palavras.  

[...] 

O dispositivo, a escuta discursiva, deve explicitar os gestos de interpretação que se 

ligam aos processos de identificação dos sujeitos, suas filiações de sentidos: descrever 

a relação do sujeito com sua memória. Nessa empreitada, descrição e interpretação se 

inter-relacionam [...] 

Ao falar o sujeito está interpretando sua realidade de forma simbólica. Sendo assim, a 

análise contou com a descrição deste gesto de interpretação considerando o dispositivo teórico 

relacionado com a trípede da análise do discurso (Linguística, Marxismo e Psicanálise). Nesta 

perspectiva a análise partiu da interpretação dos significados históricos de um texto, seja este 

escrito ou oral. Assim,  

Começamos por observar o modo de construção, a estruturação, o modo de circulação 

e os diferentes gestos de leitura que constituem os sentidos do texto submetido a 

análise. A partir desse momento estamos em condição de desenvolver a análise, a 

partir dos vestígios que aí vamos encontrando, podendo ir mais longe, na procura do 

que chamamos processo discursivo. (ORLANDI, 2005, p. 67) 

Tratar da historicidade não é pensar na história refletida no texto, mas a historicidade do 

texto em sua materialidade, ou seja, o texto como discurso de um agente histórico e imbuído de 

sentidos. Sendo assim, buscamos compreender a funcionalidade do texto, entendendo como ele 

produz sentido em decorrência de objetos linguísticos, históricos e psicanalíticos. 

Os textos produzidos pelos enunciadores são unidades de análise afetadas pelas práticas 

simbólicas (jogo de sentidos, trabalho da linguagem, funcionamento da discursividade...) 

relacionando-se com as representações da linguagem (som, letra, espaço, dimensão 

direcionada, tamanho...). Devido a estas características, o texto, passa a ser um objeto de 

interpretação. Assim, a análise do mesmo será direcionada à compreensão de como se 

fundamenta a construção de sentidos. Porém, mesmo diante desta importância, o texto não é o 

ponto de partida da análise, pois o texto é apenas uma parte da linguagem de procedimento 
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discursivo. Como bem nos explica Orlandi (2005), o foco na análise não deve ser o texto, e sim 

o discurso, onde está presente o modo significativo do texto. O texto é uma parte do discurso, 

já o discurso é um conjunto articulado e complexo de textos repleto de simbolismo histórico, 

linguístico e psíquico que demonstram como o sujeito é constituído em suas idéias e posições. 

Na análise de nossa pesquisa foram considerados os textos (escritos e orais) produzidos 

pelos agentes pesquisados constituindo o discurso assumido pela entidade como um corpo 

articulador e representativo de diversos outros agentes. 

Para construção das categorias e conceitos apresentados nos textos dos agentes e 

relacioná-los com os apresentados no referencial teórico foi utilizado a ferramenta Cmap Tools. 

Esta ferramenta possibilita a elaboração de esquemas conceituais e sua representação gráfica, 

sendo de grande valia na organização e representação do conhecimento. Neste contexto, dentre 

os três dispositivos teóricos da análise do discurso, utilizamos dois, a saber: a linguística e o 

marxismo; pois, estes dispositivos são os que melhor representam e direcionam a uma análise 

sobre o assunto estudado. 

Para analisar as categorias e conceitos, elencados no decorrer da pesquisa, rastreamos o 

discurso a partir do materialismo ideológico em suas estruturas de superfície (do léxico, ou seja, 

do cervo de palavras de um determinado idioma) e profunda (isto é, do significado das palavras, 

demonstrando como a história e organização política, da Undime/AL, influencia na gestão 

educacional dos municípios alagoanos e na construção das políticas sociais. Nesta fase da 

análise, buscamos ao máximo explorar as contradições ideológicas entre os entrevistados, os 

documentos e os registros de atuação da entidade, enquanto órgão representativo dos intereeses 

da educação pública municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

“Os camaradas não disseram 

que havia uma guerra 

e era necessário  

trazer fogo e alimento. 

sinto-me disperso, 

anterior a fronteiras, 

humildemente vos peço 

que me perdoeis”. 

(Carlos Drumond de Andrade – Sentimento do Mundo)  

 

5.1. O surgimento da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas 

Antes de iniciar a exposição sobre a UNDIME/AL, acreditamos ser imprescindível 

contextualizar o Estado de Alagoas. Sua atuação política, organização e história no discurso 

educativo, como veremos, estão totalmente ligadas aos aspectos educacionais do Estado. 

Atualmente, segundo o IBGE, o estado de Alagoas conta com 102 municípios, 

distribuídos por uma área de 27.778,506 km3, com uma população estimada, no ano de 2013, 

em 3.300.935 habitantes e uma densidade populacional de 112,33 hab./km². 

Na história do Estado de Alagoas, assim como nos demais estados do nordeste, o 

coronelismo permeou os municípios. Porém, foi 1994 que morreu o “último dos velhos 

coronéis20” do estado, no município de Pão de Açúcar, alto sertão alagoano, a uma distância de 

223 km da Capital Maceió. Trata-se do fazendeiro e político regional Elísio da Silva Maia 

(1909-1996) que foi prefeito do referido município, bem como deputado estadual. 

Um fato de destaque, para citar o coronel Elísio Maia, se dá pela demonstração que o 

ranço político em Alagoas foi bastante duradouro e ainda deixa resquícios até a presente data, 

com a influência de famílias tradicionais controlando a política e desenvolvimento do Estado. 

Na área educacional, considerando os dados oficiais, os municípios alagoanos 

apresentaram, em 2012, um número de 423.522 matrículas no ensino fundamental, 65.249 

matrículas na pré-escola. O estado de Alagoas apresenta maior taxa de analfabetismo do Brasil:  

Tabela 4: Taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos, por Estado. 

Estado Taxa de Analfabetismo 

(%) 

Alagoas 21,8 

Maranhão 21,6 

Piauí 19,3 

Paraíba 17,2 

                                                                 
20 Conforme noticiado pelo Jornal Gazeta de Alagoas. Maceió, 31 de março de 2001. 
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Ceará 16,5 

Sergipe 16,0 

Rio Grane do Norte 15,8 

Pernambuco 15,7 

Bahia 14,4 

Acre 14,4 

Tocantins 12,2 

Pará 10,6 

Rondônia 9,7 

Roraima 9,6 

Amazonas 8,3 

Minas Gerais 7,9 

Amapá 7,6 

Mato Grosso 7,4 

Goiás 7,2 

Mato Grosso do Sul 6,4 

Espirito Santo 6,4 

Paraná 6,3 

Rio Grande do Sul 4,3 

Santa Catarina 3,9 

Rio de Janeiro 3,7 

São Paulo 3,2 

Distrito Federal 3,1 

Fonte: IBGE, 2012 

5.2. Aspectos históricos e políticos da União dos Dirigentes Municipais de Educação de 

Alagoas 

A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas (UNDIME/AL) foi criada 

em janeiro de 1993, sete anos após a constituição da entidade a nível nacional. Isto ocorreu a 

partir da articulação da Profa. Edla de Araújo Lira Soares, então Presidente da UNDIME 

Nacional com a Secretária Municipal de Educação de Maceió no período referenciado, segundo 

relato da presidente da época. 

No mês de setembro, do mesmo ano de criação da entidade, foi realizada uma Assembleia 

Geral Ordinária com o objetivo de fortalecer a entidade recentemente criada, aprovar seu 

Estatuto e eleger e empossar a primeira diretoria para o biênio 1993-1995. Na ocasião, 

estiveram presentes apenas 40 municípios dos 101 que compunha o Estado de Alagoas na 

época. 

O surgimento da UNDIME/AL tem uma relação muito próxima com o Centro de 

Educação (CEDU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que através do Programa de 

Apoio aos Municípios Alagoanos (PROMUAL), realizava assessoria pedagógica aos 

municípios do estado. 

Verificamos ao analisar as atas, ofícios e gravações que a UFAL foi uma grande parceira 

da UNDIME/AL, pois além de disponibilizar espaços para as reuniões, garantia formação 
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técnica-pedagógica aos Dirigentes Municipais de Educação (DME) e técnicos municipais, 

através do PROMUAL. Esta relação foi se enfraquecendo, segundo relatos de um dos 

presidentes, em 2003, quando a UNDIME/AL passou a ter mais autonomia e realizar suas 

reuniões na sede própria ou na Associação dos Municípios Alagoanos (AMA)21. 

A partir de registros da época (atas, ofícios e pareceres) e considerando as finalidades da 

entidade, descritas no estatuto da mesma22, registrado no mês de dezembro de 1993 e alterado 

em abril de 2005, a UNDIME/AL visa o fortalecimento da política municipalista a partir da 

organização, mobilização e articulação dos dirigentes municipais de educação. 

Ainda considerando as finalidades da entidade, a mesma se propõe ao apoio, a defesa, a 

integração e a representação dos dirigentes municipais de educação, tornando-se, desta forma, 

uma instituição que tem em sua essência o envolvimento e os interesses dos dirigentes da 

educação municipal. Assim, suas ações não podem estar desvinculadas dos interesses daqueles 

que representam. 

A entidade se propõe, ainda, a assegurar o ensino básico, numa perspectiva municipalista. 

Para isto, passou a defender ao longo do tempo a descentralização das decisões politicas e dos 

recursos financeiros para o desenvolvimento da educação pública nos municípios. 

Nas suas finalidades, ficam claras a necessidade da UNDIME/AL se articular com outras 

esferas federadas como é o caso do governo estadual, para participação na formulação das 

políticas educacionais a nível estadual, além de acompanhar a concretização de planos, 

programas e projetos. Como veremos esta articulação com a esfera estadual, nem sempre foi 

permeada por acordos e parcerias. 

Sua relação com a sociedade civil organizada está configurada no incentivo da 

participação de diferentes segmentos da população nos aspectos administrativos e pedagógicos 

através de encontros locais, regionais e estaduais. Isto denota sua participação na sociedade 

civil, como uma entidade que apesar de estar representando os interesses de agentes da 

administração pública estatal, também, tenta garantir a ampliação das decisões políticas da 

educação com a participação dos segmentos sociais, isto é, pode a entidade juntamente com os 

segmentos a sociedade estabelecerem consensos em prol da educação pública municipal, como 

foi o caso com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (SINTEAL). Entretanto, 

                                                                 
21 A Associação dos Municípios Alagoanos – AMA foi instalada em 16 de fevereiro de 1981 para os prefeitos co

mo uma entidade independente, capaz de agregar ideias e promover estratégias para desenvolvimento municipal. 
22 Art. 2º do Estatuto da UNDIME/AL define as suas finalidades. 
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a entidade também atua como agente dos grupos políticos dominantes com ideais hegemônicos, 

ao articular-se com órgãos governamentais e lutar em favor dos interesses da administração 

púbica municipal. 

Como membros natos e efetivos da entidade estão os dirigentes municipais de educação 

em pleno exercício das funções de secretário municipal, caso haja perda do cargo, perde-se o 

status de membro, passando automaticamente para novo secretario que assumir, desde que 

estejam em dia com as contribuições financeiras repassadas mensalmente a UNDIME/AL. 

Fortalecendo seu caráter democrático, a instância máxima deliberativa da entidade está 

no Fórum Estadual, onde é composto pelos membros natos, membros efetivos, membros 

solidários, membros honorários, por convidados e observadores. Mas, o poder decisório às 

deliberações é de inteira responsabilidade, e só, dos membros efetivos, ou seja, dos dirigentes 

municipais de educação em pleno exercício de suas funções e filiados a entidade. Porém, isto 

não limita que os demais membros, convidados e observadores possam opinar, a participação 

dos mesmos é restringida, apenas, nas decisões tomadas. 

Atualmente, a UNDIME/AL tem sua diretoria organizada em: 1) Diretoria Executiva: 

presidente, vice-presidente, secretário e suplente de coordenação técnica, secretário e suplente 

de finanças; 2) Conselho Deliberativo: titulares e suplentes de 6 microrregiões; 3) Conselho 

Nacional de Representantes: 3 titulares e 3 suplentes; 4) Delegados: 4 titulares e 4 suplentes; e 

5) Conselho Fiscal: 3 titulares e 3 suplentes. Nesta configuração, a diretoria é composta por um 

total de 38 dirigentes municipais de educação. 

A constituição da diretoria da UNDIME se dá a cada 2 anos, através de eleição realizada 

durante o Fórum Estadual. Durante o Fórum é apresentado a(s) chapa(s), contendo todos os 

membros e seus respectivos municípios. Analisando as eleições entre o período de 1993 a 2013, 

com um total de 11 processos eleitorais apenas o ocorrido em 2003 não foi estabelecido um 

consenso entre os Dirigentes Municipais de Educação interessados em encabeçar uma chapa, 

tendo, desta forma, duas chapas inscritas, havendo a votação entre os Dirigentes Municipais de 

Educação para escolha de uma delas. 

Isto reforça a ideia de que a UNDIME é uma entidade imbuída de ideais democráticos; 

porém, está no seu fórum um espaço de discussão e participação direta dos Dirigentes 

Municipais de Educação nas decisões políticas interpostas à sua diretoria. Ou seja, o fórum está 

acima da diretoria, estando ela (diretoria) obrigada a acatar as decisões dos Dirigentes 

Municipais de Educação. Como exemplo mais direto deste ideal podemos citar a realização de 
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uma reunião ocorrida em 02 de maio de 2003, que tinha como objetivo avaliar o II Fórum 

Estadual dos DME: Construindo uma escola para todos, realizado no mês de abril de 2003, 

onde os Dirigentes Municipais de Educação presentes compreenderam que o espaço destinado 

a discussão sobre o PNE e o PME foi pouco e passaram a exigir23 que a presidente da época, 

procedesse com o contato das palestrantes, que trataram do tema, e marcar um momento 

especifico, onde será tratado do tema. Após a reunião, a presidente, prontamente, atendeu a 

solicitação dos demais Dirigentes Municipais de Educação. 

Dentro desta organização democrática da entidade, os cargos que tem maior articulação 

com a entidade a nível nacional é a presidência e o conselho nacional de representantes que o 

segundo, dentre outras atribuições, compete aos membros do conselho representar a seccional 

junto à entidade nacional. 

Como forma organizacional, os municípios foram distribuídos em 6 microrregiões, mas 

não há registros específicos de quais os critérios elencados para tal distribuição, conforme figura 

abaixo: 

Figura 1: Mapa do Estado de Alagoas com a divisão da 6ª Microrregião da UNDIME/AL. 

 

 
 

Fonte: Autor 

Desde seu surgimento, a UNDIME/AL, através de seus diretores e identificado nos 

                                                                 
23 Exigiu foi o termo descrito na ata do dia 02/05/2003. 
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documentos analisados, vem tentando se implementar como uma entidade forte, mas que para 

que isto ocorra, remete-se ao compromisso e participação dos secretários municipais de 

educação, como forma de valorizar a gestão municipal. 

Na sua estrutura, a entidade depende de um corpo técnico que atue assessorando e 

possibilitando a articulação dos dirigentes municipais de educação. Diante disto, no período de 

1993 a 1999, a UNDIME/AL contou em seu quadro técnico apenas com funcionários cedidos 

pelos governos municiais e governo estadual. Só no ano de 1999 é que a entidade passou a 

contar com um quadro técnico próprio, pois acreditava que assim poderia melhor atender aos 

municípios e melhor representá-los. Atualmente, a entidade conta com um quadro técnico, 

administrativo e de apoio, que segundo a fala da secretária executiva “é fundamental para o 

desenvolvimento das ações de assessoramento, mobilização e articulação aos dirigentes 

municipais, além de atuarem representando a entidade sempre que um dirigente não pode estar 

presente”. Este quadro técnico de assessoramento pode der entendido como os intelectuais 

orgânicos que nasceram da entidade, pois como se verificou os mesmos tem formação superior 

na área de filosofia, biologia e pedagogia e atuam fortalecendo a atuação da entidade no 

processo de assessoramento dos municípios no que se trata da educação pública. 

Com a institucionalização de um corpo técnico capacitado, a entidade ganha espaço e 

autonomia nas discussões políticas sobre a educação, a nível local, estadual e nacional. Isto 

pode ser visto no número de comissões que a entidade participa: 

Tabela 5: Lista de Comissões/Projetos/Programas, à níveis estadual e nacional, com representação 

da UNDIME/AL 
Nº COMISSÕES / PROJETOS / PROGRAMAS NÍVEL 

1 
FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A                

FORMAÇÃO DOCENTE DO ESTADO DE ALAGOAS 
Estadual 

2 
COMITÊ GESTOR DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA 

UFAL 
Estadual 

3 CONSELHO DO FUNDEB Estadual 

4 PRÊMIO ITAÚ UNICEF Nacional 

5 PROJETOS TRILHAS Nacional 

6 OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA Nacional 

7 ESCOLA DE GESTORES Estadual e Nacional 

8 PROINFO Estadual e Nacional 

9 PRADIME Estadual e Nacional 

10 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) Estadual e Nacional 

11 CENSO ESCOLAR Estadual e Nacional 

12 LIVRO DIDÁTICO Estadual e Nacional 

13 PROFUNCIONÁRIO Estadual e Nacional 

14 PARFOR Estadual e Nacional 

15 TRANSPORTE ESCOLAR Estadual 

16 AGENDA TERRITORIAL Estadual 

17 FÓRUM DA EDUCAÇÃO DO CAMPO Estadual 

18 PROINFÂNCIA Estadual e Nacional 

19 COMITÊ ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS           Estadual 
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HUMANOS DE ALAGOAS – CEEDHAL 

20 MAIS EDUCAÇÃO Estadual e Nacional 

21 PRÊMIO GESTÃO Nacional 

22 

COMITÊ GESTOR INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO         

INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO            

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Estadual e Nacional 

 

Considerando que um dos critérios para ter autonomia é a situação financeira, a 

UNDIME/AL desde sua criação até o ano de 2005 apresentou uma situação crítica, conforme 

denotado nas atas e nas análises de documentos contábeis. No ano de 2005 foram realizadas 

reuniões com os prefeitos(as) na AMA e assinado autorizações de transferência direta fundo a 

fundo; sendo descontado diretamente da conta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) para a conta da entidade. “Com esta sistemática, a entidade possibilitou uma 

melhor condição na estrutura física, de pessoal e financeira, podendo melhor atender aos 

municípios” (fala do Presidente eleito na época). Os valores repassados por cada município à 

entidade são correspondentes ao número de habitantes por município, conforme tabela abaixo: 

Tabela 6: Categorias para efeito de base de cálculo de anuidade da UNDIME/AL. 

Categoria População (mil) 

A 24.999 

B 25.000 a 49.000 

C 50.000 a 74.999 

D 75.000 a 99.999 

E 100.000 a 199.999 

F 200.000 a 299.999 

G 300.000 a 399.999 

H 400.000 a 499.999 

I 500.000 a mais 

Considerando as categorias para efeito de cálculo de anuidade da UNDIME/AL em 

Alagoas temos a seguinte situação, considerando o Censo de 2010, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Tabela 7: Número de municípios de acordo com as categorias de efeito de cálculo de anuidade da 

UNDIME/AL. 
Categoria Nº de Municípios 

A 75 

B 17 

C 8 

D  

E  

F 1 

G  

H  

I 1 

TOTAL 102 

Considerando que os membros efetivos, para serem filiados à entidade, devem pagar em 

dia a anuidade ou a mensalidade, correspondente a sua categoria. A UNDIME/AL conta 
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atualmente com 99 municípios filiados, não sendo apenas 3 municípios, sendo um deles a 

Capital. É interessante frisar que este número de filiações, representa a aceitação da 

UNDIME/AL como uma entidade representativa dos interesses municipais. 

Para formação dos Dirigentes Municipais de Educação, observamos nos documentos 

analisados (atas, pautas de reuniões e ofícios) a realização do Programa de Apoio aos 

Secretários Municipais de Educação (Prasem)24 e, atualmente, o Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação (Pradime)25. Ambos os programas são desenvolvidos pelo 

MEC em parceria com as UNDIME’s, tanto em nível nacional quanto com as seccionais nos 

estados. Porém, segundo relatos da Secretária Executiva: 

“o Prasem apresentou melhores resultados que o Pradime, pois ele [Prasem] era 

presencial e era uma formação intensiva, onde os Dirigentes Municipais de Educação 

passavam a semana inteira em formação, já com o Pradime, por ser a distância, os 

Dirigentes Municipais de Educação reclamam da falta de tempo em entrar no 

ambiente e muitos não tinham habilidade com o uso da Internet” 

Podemos perceber que no período de 2009 a 2013 a entidade passou a atuar mais 

intensamente nas decisões políticas, pois segundo um dos Presidentes: “sempre pensamos que 

a UNDIME/AL poderia dar um pouco mais para educação do estado de Alagoas”, e mais “para 

se fazer uma educação de qualidade é preciso ir para a base, ou seja, para o município”. Isto 

nos demonstra que quando se pensa na estrutura da organização política, os municípios são 

quem implementam e fazem a educação acontecer, pois estão na ponta, além do mais são a 

maioria, neste jogo de poder. 

5.3. Discurso político ideológico da ação e articulação com os entes federados. 

Ao analisar as atas, gravações, pautas e pareceres percebemos uma grande aproximação 

da UNDIME/AL com o SINTEAL. Pois o sindicato esteve presente em várias discussões e 

eventos realizados pela entidade. 

Nesta relação entre a UNDIME e o SINTEAL percebemos que as discussões sobre piso 

salarial e formação dos profissionais da educação estiveram presentes em todas as gestões das 

diretorias da UNDIME/AL, com a participação de 30 pontos de pautas e várias reuniões de 

assessoria aos Dirigentes Municipais de Educação. Este discurso tão preponderante para as 

                                                                 
24 O Prasem foi organizado para capacitar os dirigentes municipais de educação das Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste para os novos desafios que se colocavam a partir da aprovação da LDBEN/1996. 

 
25 O Pradime é uma parceria do MEC com a UNDIME que tem o objetivo de fortalecer e apoiar os dirigentes 

municipais de educação de na gestão dos sistemas de ensino e das políticas educacionais. 
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gestões da UNDIME/AL pode ser entendido pelo perfil dos Dirigentes Municipais de Educação, 

em que apenas 4 dos 15 presidentes não eram professores, ou seja, 11 presidentes da 

UNDIME/AL eram ou são professores das redes públicas de ensino. E dos 11, 3 tiveram 

participação direta no SINTEAL. 

Podemos compreender diante deste cenário que o sentimento de pertencimento a classe 

dos trabalhadores da educação, por parte dos presidentes da UNDIME/AL, fizeram com que 

houvesse uma relação de parceria entre as duas instituições em prol da valorização dos 

profissionais da educação. 

Porém, esta aproximação com o SINTEAL divergia dos interesses da AMA, como 

podemos perceber com a alegação de um dos presidentes, ao expor que a diretoria da AMA, 

informava que a UNDIME/AL era contra os prefeitos, pois os orientavam cálculos de aumento 

salarial visando os benefícios da classe trabalhadora da educação, a partir de estudos realizados 

entre a equipe técnica da UNDIME/AL e representantes do SINTEAL. 

Então, pensando na articulação entre o simbólico e o político no discurso proferido pelos 

dirigentes da UNDIME/AL estava voltado para o desenvolvimento da educação a partir do 

processo de valorização profissional. Isto ocorria porque a entidade possibilitava a abertura de 

espaços a várias entidades discutirem sobre os assuntos de seus interesses e que de alguma 

forma estava ligado à educação municipal. 

 A UNDIME, a nível estadual, assim como a do nível nacional, apresenta um discurso sob 

o slogan: “Em defesa da educação pública com qualidade social”. Quando se fala em defesa, 

semanticamente podemos entender que algo esta sob ameaça e, neste caso, o ameaçado é a 

educação municipal. Isto denota que a entidade estava em constante luta ideológica para manter 

e fortalecer a educação e a política municipalista. 

O termo “qualidade social” trata-se de um termo subjetivo quando se pensa em qualidade, 

pois a qualidade da educação é algo que esta associada ao entendimento cultural da sociedade 

sobre o que é educação. Mas, como forma discursiva da entidade pode ser compreendida como 

a possibilidade de integrar diversos setores a administração pública e da sociedade civil em prol 

da educação e sempre visando o fortalecimento da gestão pública municipal. 

Para pensar no fortalecimento da gestão municipal é fundamental a articulação dos 

Dirigentes Municipais de Educação como um grupo hegemônico e para que se possa estabelece-

se como tal, necessita de seu corpo técnico e político viabilizando a articulação e mobilização 

dos Dirigentes Municipais de Educação. Notamos que ao longo dos 20 anos de criação da 
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UNDIME, nos 12 primeiros anos eram muito fortes as discussões sobre a participação dos 

Dirigentes Municipais de Educação na conjuntura política da entidade. Desta forma, podemos 

compreender que a entidade lutava pela sua autoafirmação perante seus membros; 

autoafirmação que veio acontecer e se consolidar nos anos posteriores. 

Para se consolidar como uma entidade democrática, a UNDIME/AL teve de adotar um 

discurso voltado para o desenvolvimento da gestão pública municipal, de forma a integrar os 

interesses tanto políticos partidários quanto os interesses da sociedade civil, que demandavam 

ações diretas no desenvolvimento educativo do estado como um todo. 

Demonstramos como exemplo o plano de ação da gestão de 2007/2009, onde propõe 14 

atuações a serem desenvolvidas durante a gestão. Nela, expomos cinco que consideramos as 

principais características que permeiam os 20 anos de atuação da UNDIME/AL, sendo:  

Tabela 8: Proposta do Plano de Ação da gestão da diretoria da Undime/AL, para o biênio 

2007/2009. 
DISCURSO AÇÃO 

Garantir a auto sustentação da UNDIME/AL 

Só é possível com o reconhecimento da entidade como 

representante dos interesses   municipais, a partir da       

criação de um instrumento eficaz de cobrança e                 

recebimento das mensalidades e firmação de                      

convênios com as prefeituras e outras entidades e             

instituições. Com a auto sustentação a entidade ganha  

em autonomia política, econômica e social. 

Intensificar a comunicação com os Dirigentes            

Municipais de Educação 

Isto intensifica o processo de democracia                              

representativa, pois possibilita maior contato dos           

Dirigentes Municipais de Educação com a diretoria e,  

consequentemente, a ampliação     das discussões            

políticas, podendo atingir o     maior número de                 

aceitações nas decisões tomadas. 

Construir consensos para a defesa de questões político

-educacionais 

A constituição de um grupo social hegemônico denota 

consensos, que são necessários para a implementação  

de um grupo com influência social. A palavra                    

construir nos remete a compreensão de algo que ainda 

não está instituído e necessita ser construído,                        

fortalecido e ampliado. 

Criar instrumentos e oportunidades de conscientização 

acerca da missão institucional da UNDIME/AL 

A palavra conscientização nos demonstra a                         

necessidade de expandir a compreensão do     que é a   

entidade e sua atuação representativa diante dos               

próprios Dirigentes Municipais de  Educação e de           

órgãos públicos e privados. 

Garantir participação da UNDIME/AL na definição de 

políticas educacionais 

 

A garantia de participação consolida-se na aceitação     

da entidade como representante dos  interesses da            

educação municipal e dos interesses sócias, sendo a        

nível da sociedade  política ou sociedade civil. 

 

Dentre os discursos promovidos pelos diretores da UNDIME/AL, um nos chamou 

bastante a atenção. A questão do aluno, ou seja, pensar a educação voltada para o aluno. Isto é, 

todas as ações que promovidas para o desenvolvimento da educação, deveriam visar o 
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desenvolvimento cognitivo do aluno. Este discurso esteve presente durante o período de 2005 

a 2009, ou seja, durante duas gestões da diretoria da entidade foi pensado o aluno como o foco 

da educação. Outras questões eram discutidas, mesmo o que diz respeito à valorização dos 

profissionais, mas tal discussão se direcionava ao aluno. 

Nas palavras do presidente da época o aluno deveria ser o foco da educação e só pensando 

desta maneira é que a educação poderia modificar a sociedade e refletirmos no conceito de 

qualidade da educação, pois depois do aluno é que vem as demais necessidades. 

É interessante frisar que foi a partir desta gestão que a UNDIME/AL iniciou seu 

desenvolvimento financeiro e técnico auxiliando e assessorando os municípios na construção e 

implementação das políticas públicas necessárias à educação. Outra questão que chama a 

atenção é o fato que o presidente da época não tinha sua formação na área educacional. Porém, 

imbuído do ideal do cooperativismo e associativismo conseguiu articular os Dirigentes 

Municipais de Educação e sensibilizar os preitos sobre a importância da entidade. 

Mas nem sempre foi assim, nos anos iniciais de sua fundação, relata a primeira presidente: 

“a UNDIME/AL não tinha credibilidade, pois a educação, assim como hoje, na maioria dos 

municípios, não era ordenador de despesas; então não tinha credibilidade para os prefeitos”. 

Expõe ainda: “a entidade passou a ganhar credibilidade quando ganhou visibilidade e 

participação nos espaços de discussões políticas, representando os municípios”. 

Neste contexto de luta por espaço e reconhecimento, a UNDIME/AL desenvolveu ao 

longo dos 20 anos de sua criação uma relação instável com a instância estadual da educação, 

onde identificamos vários momentos de tensões.  

No período de 1993 a 2003 apesar de haver uma relação com a secretaria estadual de 

educação, não há registro de participação da mesma nos eventos da UNDIME/AL nem da 

entidade nos eventos do estado. Porém, a partir do ano de 2003 identificou-se várias 

participações com tensões e acomodações. O exemplo disto ocorreu em 2003, durante o Fórum 

Estadual da UNDIME/AL, onde na ocasião a equipe estadual realizou uma apresentação sobre 

um programa de alfabetização, nos moldes do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) do MEC. 

E contaria com recurso financeiro do Governo Federal para execução no estado e nos 

municípios. Porém, a proposta do Governo Estadual, na proposta era os municípios arcarem 

com as despesas de transporte de coordenadores, alunos e professores, espaço físico, merenda, 

material didático, porque para os municípios só seriam financiados o pagamento dos 

alfabetizadores. Isto gerou uma tensão e desconforto, haja vista que o recurso recebido pelo 
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Governo do Estado contemplaria todas as despesas no desenvolvimento do programa junto a 

Secretaria Estadual de Educação de Alagoas (SEDUC/AL). Diante da proposta apresentada e 

considerando seu poder de articulação da entidade ficou decidido pelos DEM’s que a 

UNDIME/AL agendaria uma audiência com o Coordenador Nacional do PBA, em Brasília, 

para intervir nesta discussão e no projeto que o governo estadual estaria enviando, já que ainda 

não havia sido aprovado. Com esta atitude, a UNDIME/AL foi fortalecendo sua notoriedade e 

força política perante o governo do estadual e junto ao MEC. 

As tensões entre a UNDIME/AL e a SEDUC/AL  podem ser observadas nas falas dos 

presidentes da entidade ao expor: “Para se fazer uma educação de qualidade é preciso ir para a 

base, ou seja, para o município”; e completa: “o estado precisa, dentro da política educacional, 

dentro do PEE [Plano Estadual de Educação] prever a cooperação técnica com o municípios”. 

Nesta compreensão, não é que a qualidade da educação é feita pelo município, mas que é a 

partir de quem está na ponta, de quem sente as maiores e mais específicas necessidades é que 

se pode atender satisfatoriamente a sociedade. 

Na fala de outro presidente, percebemos o quanto esta tensão é preocupante: 

“infelizmente, o estado de Alagoas não tinha uma boa relação [com os municípios], uma rede 

de capilaridade com os municípios; isto porque não existia aproximação, mas precisava ser 

construída”. Esta aproximação entre estado e município, em Alagoas, é frágil devido ao arranjo 

político, bastante diversificado e com interesses divergentes entre grupos dominantes para se 

manter no poder político do estado. Este fato é facilmente constatado ao analisar as relações e 

apoios políticos partidários no estado de Alagoas. Não alheia a esta situação, mas com uma 

visão mais política técnica que política partidária a UNDIME/AL se insere como um grupo 

social que visa o homogeneizar o discurso em prol da gestão pública municipal, mesmo que 

para isto articule-se em certos momentos com os movimentos sociais contra o CONSED e o 

MEC, ou articula-se com o MEC e os movimentos sociais para impor suas opiniões junto ao 

CONSED.  

Várias falas foram registradas entre o ano de 2003 a 2013 no que se refere a relação da 

UNDIME/AL com o CONSED/AL, dentre elas podemos registrar: 

 “O regime de colaboração só funcionava quando o prefeito era do mesmo partido”. 

 “O estado de Alagoas teve tudo que pode para se reerguer e dá certo. O MEC 

estabeleceu, com o CONSED/AL, um regime de colaboração e colocou o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como agencia para 

apoiar o estado, dentro de um grande Programa de estruturação, que foi o 
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Programa Geração Saber, mas faltou compromisso político para implementação 

do Programa no estado”. 

 “O regime de colaboração dentro da secretaria é, ainda, de forma embrionário, a 

secretaria tem que melhorar e muito suas ações” 

Nestes discursos identificam-se questões fundamentais, como por exemplo a cultura 

paternalista de sempre beneficiar os mais próximos em contraposição aos que lhes são adversos. 

Estes problemas políticos que se fundam no seio da relação entre estado e município, causam 

grandes problemas ao desenvolvimento socioeducativo do estado como um todo, pois não tem 

como estabelecer parcerias resistentes frente às adversidades sociais. O reflexo disto está nos 

indicadores socioeducacionais26 que o estado detém e que para melhorá-lo necessitaria de uma 

articulação conjunta entre os três entes federados (União, Estado e municípios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 O Estado de Alagoas apresenta, segundo o INEP o pior IDEB do país nas três faixas de verificação nos 

últimos anos de verificação do indicador: 2011 - 4ª série/5º ano: 3.8, 8ª série/9º ano: 2.9; e 3ª ano ensino 

médio: 2.9. Apresenta ainda, segundo o IBGE o maior índice de analfabetismo do Brasil. Além, de ser recordista 

em assassinatos de jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino-

Americanos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A verdadeira arte de viajar... 

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, 

Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. 

Não importa que os compromissos, as obrigações, estejam ali... 

Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando! 

 

(Mário Quintana) 

Podemos observar que o estado de Alagoas apresenta grandes problemas na área 

socioeducativa, detendo vários indicadores negativos e dados alarmantes sobre educação e 

segurança pública. Isto traz a tona uma grande preocupação, principalmente, porque os atores 

políticos estão em constante luta ideológica pela hegemonia e controle dos espaços estatais. 

Esta luta reflete diretamente no desenvolvimento educacional do estado, pois não há como 

pensar em uma educação pública com qualidade social se não houver articulação e parcerias 

entre os entes federados e a sociedade civil organizada.  

Quando criada no ano de 1993, a UNDIME/AL, a partir de sua diretoria, apresentava uma 

boa articulação com os presidentes das UNDIME’s de outros estados, demonstrando que a 

entidade estava ganhando força na mobilização e articulação para o fortalecimento do ideal 

municipalista, instituindo-se como um grupo hegemônico na sociedade civil, haja vista que sua 

atuação não está voltada apenas para a política municipalista e sim com um compromisso com 

os profissionais da educação, chegando a pensar, em certo momento, na qualidade da educação 

voltada para o aluno. 

A relação da entidade com as Instituições de Ensino Superior é respaldada pela 

credibilidade que alcançou ao longo do tempo, como pode ser observado nas comissões, 

projetos e programas que tem acento discursivo. Porém, é interessante notar que ao alcançar 

notoriedade e corpo técnico qualificado a UNDIME/AL se afasta da universidade e passando a 

ganhar um status de parceira e produtora de conhecimentos e não, apenas, de dependente dos 

conhecimentos desenvolvidos por ela. 

A UNDIME/AL tem em sua essência as características de uma entidade democrática, 

quando observamos a formação de sua diretoria e sua forma de representação dos DME’s junto 

aos diversos segmentos da sociedade, bem como dos entes federados, tentando fortalecer o 

municipalismo e a descentralização das decisões políticas. 

A entidade desenvolve uma relação muito próxima com o sindicato dos profissionais da 
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educação e com outras instituições, a partir da abertura de espaço de discussões nas reuniões da 

entidade. Isto explica sua atuação no seio da sociedade civil, de forma a contrapor-se, em alguns 

momentos, a estrutura imposta pela sociedade política. 

É facilmente observável que a UNDIME, na passagem entre as sociedades civil e política, 

exerce ações de consenso, junto aos que representa, e pressões políticas durante as negociações 

por implementação de políticas educacionais. Entretanto, compete esclarecer que esta permuta 

só é possível pela hegemonia estabelecida com a opinião pública, sempre organizando e 

centralizando elementos essenciais, seja da sociedade civil, ou da sociedade política. 

A UNDIME exerce um poder de representação que não se limita, apenas, aos interesses 

de um grupo político, mas a manutenção do desenvolvimento da própria organização. Isto 

explica e possibilita a instituição manter um jogo de mão dupla com o poder público, de modo 

que: ora joga como braço e representação dos interesses municipais em educação, junto ao 

estado (sociedade política); ora tenta jogar também como grupo organizado da sociedade civil. 

Percebe-se que sua principal atuação está ligada a discussão com o poder político exercido 

pelos entes federados, onde aparenta que há um embate político entre UNDIME/AL e o 

CONSED/AL, principalmente quando observamos que não registros de grandes participações 

do CONSED/AL em eventos e reuniões da entidade. Entretanto, quando nos referimos a atuação 

da entidade, percebe-se uma maior participação da mesma junto ao CONSED/AL. 

A UNDIME/AL demonstrou ter um poder de articulação juntamente a órgãos ligados a 

União, principalmente quando suas reinvindicações locais não eram atendidas. Isto comprova 

que a entidade se consolidou como representante dos interesses municipais no que se trata da 

educação pública, pois consegue ser ouvida e fazer-se ouvir. 

Um dos grandes entraves para o funcionamento da UNDIME/AL que podemos 

identificar, trata-se da participação massiva dos DME’s nas reuniões, que apesar de serem 

filiados encontramos diversas discussões sobre a participação dos mesmos, para que as decisões 

políticas não sejam apenas tomadas pelos membros da diretoria. 

Apesar de seus embates políticos com o CONSED/AL, a entidade apresenta uma 

característica de consensuar suas decisões, como é o exemplo do seu processo eleitoral que 

mesmo reunindo atores de vários partidos políticos quase sempre estabelecem um consenso na 

formação e eleição das diretorias no período de 1993 a 2013. Além de garantir o atendimento 

regionalizado a todos os municípios. 
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ANEXO A 

Certidão de Registro da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas 

(UNDIME/AL) 
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ANEXO B 

1º Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas (UNDIME/AL) 
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ANEXO C 

2º Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas (UNDIME/AL) 
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ANEXO D 

Composição da Diretoria da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas 

(UNDIME/AL) 

 

DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME ALAGOAS 
Biênio _______ 

 

CARGO SECRETÁRIO (A) MUNICÍPIO 

Presidente   

Vice-Presidente   

Secretário de Coord. 
Técnica 

  

Suplente   

Secretária de Finanças   

Suplente   

 
CONSELHO DELIBERATIVO 

 

CARGO SECRETÁRIO (A) MUNICÍPIO 

1ª MICRO 
REGIÃO 

Titular   

Suplente   

2ª MICRO 
REGIÃO 

Titular   

Suplente   

3ª MICRO 
REGIÃO 

Titular   

Suplente   

4ª MICRO 
REGIÃO 

Titular   

Suplente   

5ª MICRO 
REGIÃO 

Titular   

Suplente   

6ª MICRO 
REGIÃO 

Titular   

Suplente   

 

CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES 
 

CARGO SECRETÁRIO (A) MUNICÍPIO 

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   
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DELEGADOS 

CARGO SECRETÁRIO (A) MUNICÍPIO 

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   

 
CONSELHO FISCAL 

 

CARGO SECRETÁRIO (A) MUNICÍPIO 

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   

Titular   

Suplente   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


