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Introdução

Tendo como cenário a realidade educacional brasi-

leira, o presente texto dedica-se à discussão do tema
"gestão escolar". Seu objetivo consiste em desvelar al-

gumas das suas perspectivas, abordando as diferenças
de concepções de mundo, de homem e de escola que
subjazem aos termos "gestão escolar" e "administra-
ção escolar". Com esse fim, e tomando a "Carta da

Transdisciplinaridade" como referência, discute o sig-
nificado de cada um deles, comparando-os entre si. No

decorrer da discussão, estabelece nexos tanto da admi-

nistração quanto da gestão escolares com a política, a

ética e com a inter e a transdisciplinaridade.

Este trabalho foi desencadeado pelo desejo de ilu-

minar algumas facetas da atual educação brasileira, pois
temos fé que seremos capazes de construir um sistema

educacional que de fato atenda às necessidades de nos-
so povo, que abrigue as diferenças regionais e que não
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as tome como motivos para discriminações ou, inversamente, que pro-

cure integrá-las por meio da uniformização, como se devêssemos nos

transformar num exército de soldadinhos de chumbo...

Nosso Mundo-Vida
Embora possa parecer lugar comum afirmar que estamos vivendo

uma época extraordinariamente dinâmica, repleta de diversidades e con-
tradições, cremos ser importantíssimo voltar a esse tema para destacar

que a mais significativa mudança que podemos registrar é a do modo

como percebemos a realidade. Desta percepção depende a maneira

como dela participamos e de como interferimos em sua construção.

Por causa da mudança de percepção do real, observamos uma cres-

cente conscientização dos direitos individuais e coletivos por parte
das chamadas "minorias"2, fato esse que aponta para uma maior au-
tonomia individual, embora vinculada a uma progressiva
interdependência social.

Hoje, temos uma concepção das coisas bastante diferente da que
carregávamos há algumas décadas. A diversidade, por exemplo, tradi-
cionalmente combatida, transformou-se em símbolo de riqueza. A acei-

tação das diferenças, um dos maiores ganhos na mudança de paradigma,

vem contribuindo para que apreciemos com outro olhar as variadas

formas de organização social e as instituições delas decorrentes, vendo-

as como patrimônio da humanidade. Nesse contexto, refletir sobre a

"gestão escolar" exige considerar o entrelaçamento de diversos elemen-
tos, tais como gênero, educação, poder, política e ética, porque tais variáveis
influenciam, ou quiçá determinam, a formação de subjetividades.

No âmbito da educação, apesar da crescente valorização das dife-
renças e dos princípios democráticos, ainda são comuns nas escolas
brasileiras casos de autoritarismo e mesmo de violação dos direitos hu-
manos, atingindo as vítimas no que lhes é mais próprio: sua dignidade.

Não são poucos os acontecimentos de discriminação de pessoas, de-

pendendo de suas origens raciais, seus credos, seu sexo, por exemplo.
No discurso, defende-se a diversidade, mas na atuação cotidiana deseja-
se eliminar as diferenças, numa tentativa de uniformizar a todos, partin-
do dos valores das classes hegemônicas...

Não mais podemos permitir que tal situação perdure, pois como foi
firmado na Carta da Transdisciplinaridade, em Arrábida3,

"A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e plane-

tária. O aparecimento do ser humano na Terra é uma das etapas da

história do Universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um

dos imperativos da Transdisciplinaridade. Qualquer ser humano tem

direito a uma nacionalidade, mas, sob o título de habitante da Terra,

ele é simultaneamente um ser transnacional. O reconhecimento pelo

direito internacional desta dupla pertença — a uma nação e à Terra

- constitui um dos aspectos da investigação transdisciplinar".

(Carta da Transdisciplinaridade, Artigo 8Q)

O paradoxo de se defender o di-
reito de todos e, simultaneamente, em

diversos espaços desrespeitarmos os
direitos individuais, ferindo a digni-
dade humana, faz parte das contradi-
ções vividas pelos brasileiros: vislum-

bramos alternativas para uma vida ple-
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na de realizações e concomitantemente, devido às de-
mandas da globalização da economia (que vem atingin-

do os países em desenvolvimento de forma impiedosa),

assistimos à perda de direitos sociais aparentemente con-
solidados; travamos lutas simultâneas contra rançosas

heranças do passado e questões muito novas, nascidas

do atual modelo econômico.

Para alguns pesquisadores4, as conjunturas de inse-
guranças, incertezas e contradições que temos presen-
ciado nada mais são do que sintomas do despontar de

um novo projeto civilizacionai ou um novo paradigma

cultural, tendendo a ocupar o espaço daquele que tem
sido o predominante. O fenômeno de mudança

paradigmática costuma provocar profundas transforma-

ções no estado de consciência das pessoas, criando uma

verdadeira "crise de passagem". É esse mesmo fenô-
meno que provoca sérias controvérsias no seio da socie-
dade, uma vez que alguns grupos se mantêm fiéis ao

que é tradicional enquanto outros, já participantes da
proposta nascente, demonstram uma consciência diversa
a respeito das coisas.

Podemos dizer, então, que uma das características

da "crise de passagem" consiste no fato de afirmarmos

uma coisa e nossos atos nem sempre se harmonizarem

com o que anteriormente havíamos defendido. No pe-

ríodo de transição de paradigmas, nossos pensamentos

e ações com freqüência se mostram contraditórios, pois
nossas mentes e convicções já estão apoiadas no que é
novo, mas nosso fazer encontra-se "viciado", "condicio-
nado" nos modos-de-ser nos quais fomos criados.

Em situações como a que vivemos, quando registra-
mos trocas de paradigmas em alta escala, de um lado as

incertezas e os medos são grandes, de outro abrem-se

espaços para conquistas, pois regras, normas e valores
são colocados em questionamento. É nesse contexto

que estão os conceitos de "administração escolar" e de

"gestão escolar", levando-nos a indagar: que idéias e cren-

ças subja^em a cada um deles?

Administração e poder na
sociedade brasileira

Procurando responder a pergunta feita, abordare-

mos alguns ângulos da constituição da sociedade brasi-

leira, originariamente injusta. Sua história se inicia há
500 anos, com colonialismo5 e escravidão e, desde en-
tão, vem excluindo a maioria da população do acesso à

riqueza que produz. Compreendê-la implica discutir a

questão do poder e seu desdobramento nos modos de

se conceber a administração.

Nos últimos cinco séculos, o ocidente tem vivido

sob a égide de um paradigma cultural cujos valores bá-

sicos são poder, dominação, enriquecimento!' Nesse paradigma,

a norma da centralização do poder tem sido preponde-
rantemente para o indivíduo branco, heterossexual, oci-
dental, cristão e fisicamente perfeito. É para esses que a
sociedade hegemônica se constitui e a educação siste-
matizada se volta. Tudo mais é objetivado, existe como

satélite do primeiro. As mulheres, os não-brancos, os

homossexuais, os deficientes físicos, as culturas diferen-

tes, os povos não-ocidentais e a natureza somente são
considerados na óptica da subordinação.7

Em tais circunstâncias, o poder se entrelaça com a

dominação e o enriquecimento, alicerçando-se na con-
cepção de que diferenças significam desigualdades de
direitos e de tratamentos. Das discriminações conheci-
das, a mais antiga é a que atribui inferioridade às mulhe-
res. Nesse viés, nossa sociedade desenvolveu-se basea-
da na crença de que a submissão de uns ao poder de

outros é algo "natural", conceito que abrange a domi-

nação de uma raça sobre outra. Dessa forma, o admi-
nistrar passou a ser entendido como o direito de impo-

sição de interesses dos que se julgam superiores,

desconsiderando o que pensam e sentem os que são
percebidos como subalternos.

Pelo fato de nosso país ter nascido das conquistas
territoriais portuguesas, e porque a categorização adota-
da pelos europeus ao dominarem grupos humanos ter
como suporte a raça das pessoas e o seu sexo, o poder (e

conseqüentemente a administração das coisas) instalou-

se centrado no domínio dos homens brancos e cristãos sobre

todas as demais pessoas constituintes da população.8

Transportados esses valores para a educação, a admi-
nistração escolar tem como incumbência dar todo o su-

porte necessário para que a sociedade organizada segun-
do a concepção descrita possa se manter. Administrar
consiste reproduzir a forma de poder que se consagrou
em nosso país desde os tempos coloniais — um poder

que não apenas subordina como exclui a maioria da po-
pulação dos bens culturais produzidos pela humanidade.

Eurocentrismo, inter e
transdisciplinaridade

No decorrer da formação da nação brasileira, o

eurocentrismo, tipo de conhecimento sistematicamen-
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te elaborado na Europa a partir do século XVII e im-

posto ao mundo nos séculos seguintes, foi adotado como

a única racionalidade legítima, atuando hegemonicamente

no controle da subjetividade/ intersubjetividade de nossa

gente.9 O eurocentrismo desconhece a existência de ní-

veis de realidade; trata seres inanimados e animados de

modo objetivado -- inclusive o ser humano, quando
este se torna "objeto de pesquisa". A racionalidade e a

lógica que dão sustentação a esse tipo de conhecimento

são reconhecidas pelos seus adeptos como as únicas

legítimas.

Os participantes do Primeiro Congresso Mundial de

Transdisciplinaridade"1, percebendo o despropósito des-

sa postura, manifestaram-se defendendo uma posição

absolutamente diversa, denominando-a de "atitude
transdisciplinar":

O reconhecimento da existência de diferentes

níveis de realidade, regidos por diferentes ló-
gicas, é inerente à atitude transdisciplinar. Qual-
quer tentativa de reduzir a realidade a um úni-
co nível regido por uma única lógica não se

situa no campo da Transdisciplinaridade. (Carta

da Transdisciplinaridade, Artigo 2º)

Para ser construído, o conhecimento produzido nos

moldes da modernidade européia necessita separar "ra-

zão" de "corpo", "sujeito" de "objeto" e "trabalho in-

telectual" de "trabalho manual". Como dissemos, nessa

óptica, as ciências que se dedicam ao estudo do ser hu-

mano e de suas produções tratam-nos como "objetos

de estudo", reduzindo-os a algo que se encontra na rea-

lidade de forma semelhante a dos outros elementos que

nela existem; as ciências sociais e humanas, no viés da

percepção eurocêntrica, crêem que é possível apreendê-

los pelos mesmos métodos empregados pelas ciências

da natureza quando investigam corpos inanimados. Po-
rém, adeptos de paradigmas científicos em emergência,

como os da Transdisciplinaridade, discordam:

Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a
uma definição e de o dispersar em estruturas

formais, sejam elas quais forem, é incompatí-
vel com a visão transdisciplinar. (Carta da

Transdisciplinaridade, Artigo lº)

A organização do conhecimento eurocêntrico se fez

a partir da disciplinaridade; trata-se de um conhecimento

baseado em alta especialização e que tem a racionalidade

como base primeira. Devido à forma como esse co-

nhecimento é elaborado, os fenômenos são percebidos

como se existissem isolados uns dos outros, dificultan-

do em muito a visão da totalidade.

Apesar de ainda predominante nas sociedades oci-

dentais, o saber disciplinar (juntamente com toda a ver-

são eurocêntrica da modernidade) está vivendo um de

seus mais fortes períodos de crise. Na busca de ultra-

passar as limitações da disciplinaridade, surgiram a inter

e a transdisciplinaridade.

A proposta interdisciplinar tem, no Brasil, Ivani Fa-

zenda como uma das mais destacadas pesquisadoras.

Ela nos afirma que

(....) o pensar interdisciplinar parte do princí-

pio de que nenhuma forma de conhecimento

é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo

com outras formas de conhecimento, deixan-
do-se interpenetrar por elas. Assim, por exem-
plo, aceita o conhecimento do senso comum

como válido, pois no cotidiano que damos sen-
tido às nossas vidas. Ampliado através do diá-
logo com o conhecimento científico, tende a
uma dimensão utópica e libertadora, pois per-

mite enriquecer nossa relação com o outro e com
o mundo, (l991, p. 17).

A interdisciplinaridade, portanto, propõe o diálogo

entre as disciplinas sem que se percam as características

particulares de cada uma delas. Espera-se que haja uma

integração conceituai e metodológica entre as mesmas.

Um dos primeiros teóricos brasileiros a trabalhar com
o pensamento interdisciplinar, Hiltom Japiassu, em sua

obra Interdisciplinaridade e patologia do saber (1976), diz que

podemos reconhecer uma proposta interdisciplinar se,

ao analisá-la, constatarmos que ela incorpora resultados

de diferentes especialidades. Segundo ele, outra marca

desse tipo de projeto é a presença de instrumentos e

técnicas metodológicas, esquemas conceituais e análises

provenientes de vários ramos do conhecimento, os quais
convergem e são integrados após terem sido compara-

dos e julgados. Para esse pensador, o papel específico
da atividade interdisciplinar consiste, primordialmente,

em lançar pontes com a finalidade de unir as fronteiras

entre as disciplinas, estabelecidas graças ao modo como

foram construídas e demarcadas.

Quando nos aprofundamos nos estudos da

interdisciplinaridade, constatamos que ela nos induz

a uma consciência da realidade muito diversa da que

construímos por meio do eurocentrismo, principal-
mente porque seu cerne consiste em contemplar a

troca de informações, integrando diferentes tipos de
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conhecimento e saberes provenientes de diversas ciên-

cias ou formas de elaboração. A partir dela, surgem no-

vos conhecimentos. A Interdisciplinaridade procura en-

contrar, para os problemas, soluções que o abranjam

global e integralmente.

Outra estudiosa do tema, Heloísa Lück, diz que:

A interdisciplinaridade, no campo da Ciência,

corresponde à necessidade de superar a visão

fragmentadora de produção do conhecimento,

como também de articular e produzir coerência

entre os múltiplos fragmentos que estão postos

no acervo de conhecimentos da humanidade.

Trata-se de um esforço no sentido de promover

a elaboração de sínteses que desenvolvam a con-

tínua recomposição da unidade entre as múlti-

plas representações da realidade. (1994, p. 59)

Quando o trabalho diz respeito especificamente ao
que se faz no interior das escolas, Lück afirma:

Interdisciplinaridade é o processo que envolve
a integração e engajamento de educadores, num

trabalho conjunto, de interação das disciplinas

do currículo escolar entre e com a realidade, de

modo a superar a fragmentação do ensino,

objetivando a formação integral dos alunos, a
fim de que possam exercer criticamente a cida-

dania, mediante a visão global de mundo e se-
rem capazes de enfrentar os problemas com-

plexos, amplos e globais da realidade atual.
(1994, contra-capa).

Portanto, se a perspectiva da Administração Escolar

funda-se na concepção eurocêntrica do conhecimento, a

Gestão Escolar encontra apoio na Interdisciplinaridade.

Também podemos encontrar suporte epistemoló-

gico para a Gestão Escolar na proposta transdisciplinar,

pois ela não nega a existência das disciplinas; de manei-

ra semelhante ao que foi colocado para a Interdis-

ciplinaridade.

A Transdisciplinaridade é complementar da

aproximação disciplinar; ela faz emergir da

confrontação das disciplinas novos dados que

as articulam entre si e que nos dão uma nova

visão da natureza e da realidade. A Transdis-

ciplinaridade não procura a dominação de vá-

rias disciplinas, mas a abertura de todas as dis-

ciplinas ao que as atravessa e as ultrapassa.
(Carta da Transdisciplinaridade, Artigo 3°)

A diferença fundamental entre as duas propostas é que

Em relação à Interdisciplinaridade e à Multi-

disciplinaridade'1, a Transdisciplinaridade é

multi-referencial e multidimensional. Tendo em
conta a concepção do tempo e da história, a

Transdisciplinaridade não exclui a existência de

um horizonte trans-histórico. (Carta da

Transdisciplinaridade, Artigo 6Q)

O Brasil, país colonizado por portugueses, sofreu e

ainda sofre enorme influência do pensamento científi-

co-filosófico construído em bases eurocêntricas. Os pri-

meiros professores a lecionar em nossa terra e toda a

bibliografia adotada eram europeus.12 Boa parte dos fi-

lhos da elite nacional, principalmente no século XIX e

inícios do XX, estudou na Europa.

O eurocentrismo pode ser entendido, portanto, como
um modo de se conceber o ser humano, o mundo e a
própria existência. A ciência obtida a partir dessa óptica,
impregnando todo o planeta, transformou-se numa
forma de poder que controla a subjetividade/
intersubjetividade de grande parte dos habitantes da

Terra. Hoje, o que vem sendo chamado "globalização"

nada mais é do que uma etapa (talvez a culminante) do
processo de desenvolvimento desse modelo de poder

originado no Velho Mundo.13 Em tal contexto, adminis-

trar consiste em estabelecer padrões de controle, vigiar

e impor, e é essa percepção, originada no âmbito das
empresas capitalistas, que foi transferida para a admi-
nistração escolar.

Pelo exposto, podemos concluir que a administra-
ção escolar se respalda no eurocentrismo, tipo de co-

nhecimento e de visão de mundo que surgiu e se de-

senvolveu a partir do século XVII e atingiu o ápice no
século XIX, enquanto a Gestão Escolar encontra apoio

nas epistemologias do século XX, tais como a Inter e a

Transdisciplinaridade.

Eurocentrismo
e a escola brasileira

O que move as pessoas regidas pelo paradigma
eurocêntrico é a lógica da competitividade, do acirra-
mento das relações sociais, da dominação dos conside-
rados "superiores" sobre os vistos como "inferiores".
Tal lógica transformou o mundo num grande mercado e
as produções humanas em mercadorias. A escola, apoi-
ada em tais bases, adotou por meta educar a juventude
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visando o "consumo", apresentando-lhe o consumismo
como o veículo de sua felicidade: cada qual vale confor-

me seu poder de compra. Montados para atender às ne-

cessidades do mercado consumidor, os currículos esco-

lares desconsideram projetos pedagógicos que possibi-
litem aos estudantes um autoconhecimento e um co-

nhecimento do outro, tirando-lhes a perspectiva de auto-

realização.14 Nessa perspectiva, a visão de ensino-apren-
dizagem fica fechada em torno da "disciplina". Os par-

ticipantes do Primeiro Congresso Mundial da
Transdisciplinaridade também apontaram a necessida-

de de se superar esse modelo educacional:

O elemento essencial da Transdisciplinaridade re-

side na unificação semântica e operativa das

acepções através e para além das disciplinas. Ela
pressupõe uma racionalidade aberta, por um novo

olhar sobre a relatividade das noções de "defini-
ção" e de "objectividade". O formalismo exces-
sivo, a rigidez das definições e a absolutização da
objectividade comportando a exclusão do sujei-
to conduzem à deterioração. (Carta da

Transdisciplinaridade, Artigo 4Q)

Na organização curricular de uma escola, quando a
lógica predominante é a eurocêntrica, há uma

hierarquização das disciplinas: as que compõem o nú-

cleo das chamadas "ciências exatas" têm prioridade so-
bre as demais. Na óptica transdisciplinar, essa priorização

não faz sentido:

A visão transdisciplinar é deliberadamente aber-
ta, na medida em que ela ultrapassa o domínio

das ciências exactas pelo seu diálogo e a sua re-

conciliação não somente com as ciências hu-

manas, mas também com a arte, a literatura, a

poesia e a experiência interior. (Carta da

Transdisàplinaridade, Artigo 5")

Outro ponto importante a ser considerado diz res-
peito à globalização da cultura. Esta, com o intuito de
transformar todas as pessoas em "cidadãos do plane-
ta", está massificando e desterritorializando-as cultu-

ralmente. Educando-se a partir de valores

heterocentrados, os jovens passam a sentir um "vazio"

dentro de si, o que com freqüência os leva a buscar nas

drogas e em atos desvairados o seu preenchimento.

Como sabemos, o Brasil é riquíssimo em diversida-

de cultural. Qual o significado de adotarmos um único
modelo educacional para toda e qualquer unidade es-

colar situada em um território como o nosso, de di-
mensões continentais?

Quando analisamos a atual escola brasileira, outro
aspecto que nos chama a atenção é que os currículos,

em especial os pensados para o Ensino Básico, privile-

giam sobremaneira a aprendizagem cognitiva, com con-

teúdos carregados de abstrações, esquecendo-se de que

o ser humano não se constitui apenas de cognição, mas

também (e principalmente) de afetividade e de

interações socioculturais. É nessa perspectiva
uniformizadora e centralizadora de poder que encon-
tramos a Administração Escolar. Então, podemos

aprender com os adeptos da Transdisciplinaridade que

Uma educação autêntica não pode privilegiar a

abstracção no conhecimento. Ela deve ensinar a

contextualizar, concretizar e globalizar. A edu-

cação transdisciplinar revaloriza o papel da in-

tuição, do imaginário, da sensibilidade e do cor-
po na transmissão dos conhecimentos. (Carta da

Transdisciplinaridade, Artigo 11º)

Essa situação toda fez com que a população brasi-

leira, majoritariamente mestiça, filha de uma história na-

cional marcada pela centralização do poder, pela domi-

nação de uma elite com valores eurocêntricos e pela

péssima distribuição das riquezas produzidas no país,

introjetasse idéias e sentimentos de inferioridade racial

e de gênero. E um dos principais meios para tal introjeção

tem sido a educação formal, com seus currículos pauta-

dos no eurocentrismo e visando quase que somente os

aspectos cognitivos do ser humano. Apesar dessas

constatações, o modelo da administração burocrática,

de per si autoritária, permanece em vários lugares go-

zando de alto prestígio. Infelizmente, essa educação que

ainda está sendo ofertada em muitas escolas continua

servindo para reforçar nos alunos a introjeção dos mais

diversos sentimentos de inferioridade.

Por uma nova ética
Em decorrência do raciocínio que até aqui desen-

volvemos, somos levados a considerar que um dos mai-

ores desafios da nossa época está em aprendermos a

lidar com as diferenças sem que as transformemos em

desigualdades de direitos. Esse desafio está posto prin-

cipalmente aos profissionais da educação: ê necessário

educar os jovens a partir de uma ética diversa da que

temos conhecido nos últimos séculos.

Como a multiplicação dos saberes acaba promoven-

do maiores e mais profundas desigualdades entre os que
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os possuem e os que deles estão privados, cientistas, ar-
tistas, filósofos e todos os signatários da Carta da

Transdisciplinaridade assumiram que a democratização do

conhecimento é parte da ética em formação, à qual de-

nominaram "ética transdisciplinar".

A ética transdisciplinar recusa toda a atitude

que rejeita o diálogo e a discussão, de qualquer
origem — de ordem ideológica, científica, re-

ligiosa, econômica, política, filosófica. O sa-
ber partilhado deve conduzir a uma compre-

ensão partilhada, fundada sobre o respeito ab-
soluto das alteridades unidas por uma vida co-

mum numa única e mesma Terra. (Carta da

Transdisciplinaridade, Artigo 13º)

Levando-se em conta que no Brasil freqüentam as

escolas crianças, jovens e adultos de diferentes etnias,
gêneros, religiões e origens sociais e culturais, de acordo
com a ética em gestação, caberá aos educadores e educa-
doras criarem condições para que todos os educandos
desenvolvam o seu potencial, cultivando os valores de
seu grupo social, sem o que não será possível se realiza-

rem como pessoas e cidadãos. Encontramos na Carta da

Transdisciplinaridade uma observação a esse respeito:

Não há um local cultural privilegiado donde seja

possível julgar as outras culturas. A atitude

transdisciplinar é ela própria transcultural. (Artigo 10°).

Portanto, é condição sine qua non que no trabalho
escolar a igualdade na diversidade seja adotada como
princípio fundamental. É essa premissa, base da atitude
transdisciplinar15, que subjaz à concepção de "Gestão
Escolar".

Apesar de todas as mazelas que presenciamos em

nosso dia-a-dia, podemos perceber que essa tendência

vem ganhando espaço em nosso país. Por causa dos

aspectos negativos do paradigma cultural que deu gua-
rida à formação de nossa nação, os descontentes têm-

se rebelado contra os elementos e valores considerados
injustos e têm buscado meios para transformar para
melhor a realidade existente. Dessa forma, no seio do

paradigma hegemônico, outros, fundados em diferen-
tes princípios, começaram a se formar. Vemos nesse

fato a confirmação de uma regra geral: o novo acontece

a partir do velho, por meio de um processo dialético.

A transição de paradigmas
Expliquemos melhor como esse processo está ocor-

rendo. Sociedades que se constituíram a partir da desi-

gualdade de direitos entre as partes de sua população,
garantindo privilégios para alguns e explorando outros

(como a nossa), têm assistido a um crescer das contra-

dições no seu interior. Esse crescimento vem aumen-

tando a tensão entre as diversas facções da população,

forçando-lhes a encontrar alternativas para que os
impasses sejam vencidos; com isso, saídas inusitadas

surgem, e algumas destas até podem levar ao nascimen-
to de um paradigma capaz de suceder com êxito o que
está em vigência.

Cremos que o alto desenvolvimento tecnológico,
com base na ciência positivista/eurocêntrica, foi uma

fenda que se abriu no paradigma hegemônico da civili-

zação ocidental. Essa abertura está servindo para im-

pulsionar o processo de mudança das bases de nossa

organização social e poderá colaborar para a constru-

ção da "ética transdisciplinar". Se analisarmos o caso
brasileiro em particular, verificaremos que as novas

tecnologias vêm contribuindo com a revolução social a
partir dos oprimidos/submetidos (que às vezes é silen-
ciosa, às vezes em alto som), como no caso das mulhe-

res e dos negros.

Por isso, entendemos que no interior da situação de

dominação e subordinação há em nossa terra uma rique-

za que, se de um lado apresenta alguns aspectos profun-

damente nefastos, de outro tem possibilitado expansão

de consciências e quiçá de uma ética mais compatível
com nossas necessidades: trata-se da mídia (comunica-

ção de massa). Ela também está presente no interior
das instituições de ensino e colabora para a transforma-

ção da mentalidade própria da Administração Escolar,
que dá sustentação à gestão escolar.

A mídia: por vezes, aliada
da educação

Analisemos os fatos para melhor compreender essa
situação. O Brasil caracteriza-se por ser um país de con-

trastes. É uma das mais fortes economias do mundo e,
também um dos campeões da má distribuição de ren-
das. É um dos maiores produtores mundiais de alimen-

tos, mas o número de brasileiros que passa fome supera

os 40 milhões. Dentre as suas riquezas, encontramos

uma mídia altamente desenvolvida, que penetra o lar

das pessoas abastadas e também das mais pobres. Curi-

osamente, por mais miserável que seja uma família bra-
sileira, é difícil não haver em seu casebre ou "barraco"1'
um rádio ou mesmo um televisor17, e caso não haja,
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de alguma forma seus membros têm acesso às matérias
emitidas. A mídia (embora veicule programas de

baixíssima qualidade e apresente aos moradores de regi-

ões distantes dos grandes centros hábitos, costumes e
valores que lhes são alienígenas) em diversos momen-

tos tem contribuído positivamente no que diz respeito

à orientação, educação e organização das populações

carentes.
No rol das contribuições da mídia, alguns progra-

mas televisivos e radiofônicos permitem aos que os
assistem ou ouvem conscientizarem-se das desvanta-

gens dos regimes autoritários; dos prejuízos trazidos pela

centralização das decisões; da obscuridade advinda da

fragmentação do conhecimento; do atraso produzido pelo

conservadorismo e pela lógica do dividir para governar,

do desperdício, do imobilismo, da irresponsabilidade e
da corrupção. Essa ação da mídia, associada ao trabalho
de diferentes grupos religiosos, políticos e organizações
não-governamentais, tem provocado nas pessoas o de-
sejo da mudança de valores, tendendo à adoção de prá-
ticas interativas, participativas e democráticas.

Notamos que vêm aumentando significativamente

as iniciativas de parceria, busca de soluções para os pro-

blemas que afligem as comunidades envolvidas. Dentro

desse contexto, encontra-se a escola. De modo geral, a

população tem demonstrado que sabe a importância do

conhecimento sistematizado para se viver numa socie-
dade globalizada, pois nesta ele constitui um valor es-

tratégico. Por isso, as pessoas se interessam em partici-
par dos seus rumos: cada vez mais as famílias querem

saber o que seus filhos estão aprendendo; setores da
sociedade propõem-se a colaborar, realizando parceri-

as; e essas novidades vêm obrigando a se entender a

administração escolar a partir de outra óptica. É essa

nova maneira de se perceber a administração que está
sendo denominada "gestão".

O que se espera
da Gestão Escolar

Se o mundo está em transformação, a escola

não poderia ficar atrelada aos velhos valores. É urgente

a demanda por mudanças nessa instituição, pois somente

adequando-a aos tempos vividos é que a mesma cum-
prirá o papel de formar seus alunos de maneira compe-

tente, tornando-os aptos a enfrentar criativa e critica-

mente os inusitados problemas com os quais terão de
se defrontar. Como a vida em sociedade está ganhando

complexidade, uma única pessoa não tem condições de

levar adiante todo o trabalho educacional, por isso, en-

tende-se hoje que a tarefa de gerir uma escola deva ser

partilhada por todos os que a compõem, chamando in-

clusive a comunidade na qual ela se insere para que tam-

bém dê sua contribuição.

No velho paradigma, no qual se encaixa a Adminis-

tração Escolar, a função do ensino era com freqüência

percebida como apenas a de preparar os alunos para
níveis mais elevados de escolaridade, ou de "formar"

um profissional, vendo na diplomação o ponto final dos

esforços despendidos. Atualmente, sabemos que isso

não é o suficiente: é preciso aprender para se compre-

ender a vida, a si mesmo e a sociedade. Tais compreen-

sões são fundamentais para a prática da cidadania. Cabe

à escola criar condições e oferecer experiências que se
aproximem ao máximo da vida em sociedade, da forma

como os adultos e os cidadãos precisam agir para ven-

cer os desafios do cotidiano.

Viver em sociedade é viver num contexto coletivo,
logo cabe à escola criar um espaço de cidadania, edu-

cando para a vida numa democracia. A gestão

participativa é uma maneira imprescindível para esse

aprendizado. A eleição de membros para os diferentes

cargos, de comissões para encaminhar questões e tarefas

do dia-a-dia, a abertura dos muros institucionais aos acon-

tecimentos externos são pontos essenciais de uma ges-
tão que deseja estar conectada com o tempo presente.

Numa gestão democrática, todos os envolvidos com

a escola precisam se preocupar com a qualidade do en-

sino oferecido aos alunos, acompanhar os resultados

obtidos por estes, colaborando naquilo que cada parte

tiver competência; opinar a respeito do emprego dos

recursos existentes. No caso do sistema público de en-

sino, no nível da Educação Básica, dois órgãos auxilia-

res da escola sobressaem-se como co-gestores escola-

res: o Conselho de Escola e a Associação de Pais e

Mestres. Em se tratando de instituições superiores, exis-

tem os Colegiados, os Conselhos Universitários e outros
organismos que podem garantir a participação dos dife-

rentes segmentos e inclusive da comunidade externa.

Nessa perspectiva, espera-se que a Gestão Escolar

instaure um novo sentido para a educação. Trata-se de

uma caminhada sem precedentes, por isso ainda causa-

dora de insegurança, já que não temos referências ante-

riores que possam nos servir de apoio. Se olharmos para

o passado, esperando que as experiências antigas pos-

sam ser aproveitadas (exceto como espaço de crítica),

ficaremos de mãos vazias. Como nos coloca Drucker18,
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Articulem

o que possa ter dado certo em outras épocas, quando se

tenta a transposição para o contexto atual, está fadado

ao fracasso.

Em tais circunstâncias, é preciso que criemos uma
nova forma de gerir a escola, tendo por meta sua auto-

nomia e como fundamento a descentralização do po-

der. Esse binômio (autonomia e descentralização) não
pode ser apreendido de forma separada, seus termos
são construídos de modo recíproco, a partir da instau-
ração de um processo de democratização. Somente a

gestão escolar que colocar a prática democrática como

centro poderá aspirar chegar à autonomia da escola.
Logo, o que em última instância se espera da gestão é

que ela seja em si um processo de democratização, en-

tendendo-o como a capacidade de viver em sociedade,

respeitando-se as diferenças e não vendo nelas motivos
de desigualdades de direitos. Democracia é o convívio
dos diferentes.

Características
da Administração
Escolar que estão
em obsolescência

Iniciamos este trabalho anunciando que o dedicáva-
mos à discussão do tema "gestão escolar", com o obje-

tivo de desvelar algumas das suas perspectivas; para tanto,
propusemo-nos a abordar as diferenças de concepções

de mundo, de homem e de escola que subjazem aos

termos "gestão escolar" e "administração escolar". Nes-

sa direção, procuremos saber algumas das característi-

cas da administração escolar que não mais se encaixam
na realidade presente.

Já se nos desvela, logo de início, que a função de
dirigir uma escola, no paradigma em declínio, consiste
em se assumir uma posição unilateral: ser o represen-
tante dos interesses dos mantenedores. Sem consultar

ou procurar ouvir as reivindicações da comunidade es-
colar, as decisões são tomadas, comunicadas e impos-

tas. Nesse viés, é incumbência do dirigente de escola
pública repassar e fazer cumprir as ordens emanadas

do governo. Em algumas das esferas, como as munici-

pais, com freqüência o cargo de diretor é provido em

comissão, sendo a escolha do ocupante feita em bases
políticas. Dessa forma, o diretor fica destituído de voz
própria e a comunidade escolar passa a ser olhada como

uma massa passiva, sem condições de opinar quanto

aos rumos institucionais.

As tarefas do diretor, além de repassar aos mem-

bros da escola as decisões vindas dos órgãos superio-

res, consistem em supervisionar sua execução. Os orga-

nismos centrais ou os mantenedores impõem suas re-

gras e sua política; quem discorda não vê saídas além da
submissão sem questionamento ou do abandono da

escola. Nesse modelo, não há lugar para contradições e
conflitos. A obediência a uma hierarquia pré-estabelecida

é valor importante. Em geral, há um consenso de que

educação é um "dever do Estado e um direito do cidadão"19.

Da forma como essa premissa é interpretada, surge um

viés paternalista: os "sem poder" aguardam paciente-

mente que suas necessidades sejam supridas. Por causa

dessa concepção, é gerado um imobilismo generaliza-

do, com a comunidade escolar desinteressada do que

ocorre na escola, esperando apenas que as decisões su-
periores lhe sejam comunicadas para que as cumpram.
Com isso, nasce um sentimento de tédio, de desespe-

rança, porque o ser humano não pode se sentir realiza-

do — vivo — a não ser quando participa de algo que

faça parte de seus projetos.

No paradigma em questão, a formação dos admi-

nistradores escolares fundamenta-se principalmente nas

teorias da Administração, herdadas das administrações

empresariais, e no conhecimento das leis em vigor no

país. Dissociando quem decide de quem executa, cada

segmento da organização fecha-se em si mesmo, frag-

mentando a tarefa educativa e perdendo a visão do todo.

Essa situação provoca em cada um o descompromisso

com o resultado do conjunto.

Como nos é possível perceber, tal forma de admi-

nistrar tornou-se obsoleta. Pelas exigências da atualida-

de, ela não consegue imprimir novos rumos à escola.

Uma administração autoritária e centralizada transfor-

ma os diretores em passadores de decisões e descola os

professores do compromisso de fazer o aluno a apren-
der de fato (surge o sentimento de que "ao dar a maté-
ria, cumpri minha obrigação; se eles não aprenderam,

não é responsabilidade minha"). Sem saber a importân-

cia daquilo que lhes está sendo ensinado, os alunos alie-

nam-se dos estudos, fazendo, quando muito, o esforço

de aprenderem o mínimo necessário para não serem

reprovados (quando essa medida ainda é adotada). Nesse

trilhar, gerou-se uma escola sem energia própria.

Quando não participamos da elaboração de um pro-

jeto, quando somos relegados à situação de simples exe-

cutores de decisões tomadas por outros, perdemos o
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sentido da existência. É o que tem ocorrido com boa

parte do magistério. Freqüentemente, encontramos pro-

fessores que caíram numa rotina sem objetivo. Imitan-

do o personagem mitológico Síssifo, que passou sua vida

jogando uma pedra do alto da montanha para traze-la

novamente ao cume, com a missão de repetir perpetua-

mente essa tarefa, os professores explicam o conteúdo

sugerido pelos organismos centrais, passam lições aos

alunos, corrigem o que haviam mandado fazer, aplicam
provas, dão notas e reiniciam todo o processo, indefini-

damente ao longo do período letivo, para retomar a

mesma sistemática no ano seguinte.20

Essa realidade maçante torna o ambiente de traba-

lho muito previsível, facilitando o controle. Quaisquer

eventos inesperados, incertezas, ambigüidades ou

discordâncias são percebidos como disfunções, e de-

vem ser imediatamente combatidos, para que rapida-
mente se retorne à rotina. Todos os sistemas de ensino

e as organizações escolares não se diferenciam signifi-

cativamente entre si, cabendo a todos a mesma forma
de atuação nas mais diversas comunidades. É dever do

dirigente zelar pela "normalidade", provendo a escola

dos recursos necessários para isso.

Com base no eurocentrismo e na ciência correspon-

dente, administrar significa comandar e controlar, man-

tendo uma postura objetiva, para agir sobre a unidade

de ensino e nela intervir de maneira distanciada. Nessa
perspectiva, é do distanciamento que emergirá a autori-

dade do administrador.

A administração escolar pressupõe, portanto, uma

hierarquia bastante rígida entre os profissionais, e um

sistema de ensino organizado com base na verticalização

das unidades educacionais. Não há espaço para se vol-

tar a atenção aos processos sociais nelas existentes. A

burocracia é muito importante para o bom desenvolvi-

mento das ações estabelecidas, com prazos rígidos para

a realização das tarefas. Com vistas ao adequado cum-

primento destas, procura-se fragmentá-las, atribuindo a
cada funcionário ou grupo de funcionários uma realiza-
ção específica. Percebe-se que a especialização é garan-

tia de bom êxito para alcançar os objetivos.

Essa organização é entendida hoje como obsoleta,

isto é, extemporânea, anacrônica.

Estamos há décadas lutando para que o Brasil se

torne um país democrático; conseguimos concretizar a

democracia política, mas há ainda muito para que o povo

participe das decisões relativas ao espaço em que vive,

pois participar significa também assumir a responsabili-

dade pelas decisões tomadas. Como a Administração

Escolar distancia-se desse propósito, uma de suas con-

seqüências é a desresponsabilização de cada pessoa pe-

los resultados finais do trabalho realizado (cada um

sente-se responsável apenas pelo seu "pedaço"). Está

claro para nós, atualmente, o quanto as escolas se

complexificaram, como são diversos os interesses dos

envolvidos, por isso não há mais lógica que dê susten-

tação à proposta de gerenciá-las a partir das concep-

ções da administração científica, tomando a todos
como peças de uma engrenagem, controladas de fora

para dentro.21

Na verdade, não são apenas algumas características

da Administração Escolar que estão em obsolescência,

o que de fato está superado são suas bases.

Considerações finais
Como afirmamos anteriormente, das transfor-

mações ocorridas na sociedade a mais significativa é a do

modo como percebemos a realidade. Assim, nos últimos
anos deixamos de entender que objetividade é sinônimo

de bons resultados e que técnica é o elemento mais im-

portante para se aprimorar o trabalho que vem sendo

feito. Sabemos que não é porque algo funcionou bem no

passado, que terá de funcionar satisfatoriamente hoje.

Também nos conscientizamos de que as pessoas não são

passivas, isto é, não lhes é indiferente executar um proje-

to alheio ou concretizar um próprio.

Retomando Lück (2000) como nossa testemunha,

ela nos lembra que Kosik, em sua obra Dialética do Con-

creto12, já nos dizia que a realidade somente pode ser

mudada porque e na medzida que nós mesmos a pro-

duzimos, e quando sabemos que é produzida por nós. Essa

compreensão é o fundamento da gestão democrática,
que tem como pressuposto a idéia de participação, ou

seja, de um trabalho coletivo visando uma meta comum

e encontra na Inter e na Transdisciplinaridade o respal-
do epistemológico de que necessita.

Notas

1. Pós-Doutoranda em Ciências Sociais - PUC-SP. Membro do
NESCCi (Núcleo de Estudos em Ciências Sociais e Cidada-
nia) - PUC-SP. Doutora em Educação pela PUt-SP - Mestre
em Educação — PUC-SP. Profa do Curso de Pedagogia do
UniFIEO — Osasco-SP. Profª do Curso de Pós-Graduação em
Psicopedagogia do UniFIEO - Osasco-SP.

2. Normalmente, são chamadas de "minorias" (embora de fato
nem sempre o sejam) pessoas de outras raças que não a branca,
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os homossexuais, as mulheres e outros grupos humanos que
não correspondem aos padrões sociais hegemônicos. (Nota da
autora).

3. Texto redigido pelos participantes do Primeiro Congresso Mun-
dial da Transdisciplinaridade, Convento da Arrábida, Portugal,
2 a 6 de novembro de 1994.

4. Dentre eles, destacamos Milton Santos, Edgar Morin, Umberto
Eco, Fritjof Capra.

5. "Colonialidade" e "colonialismo" referem-se a fenômenos e
questões diferentes. O "colonialismo" não se refere à classifi-
cação social universalmente básica que existe no mundo há 500
anos (o que denominamos de "colonialidade"), mas à domina-
ção político-econômica de alguns povos sobre outros, e é mi-
lhares de anos anterior à colonialidade. Ambos os termos es-
tão, obviamente, relacionados, já que a colonialidade do poder
não teria sido possível historicamente sem o específico colonialismo
imposto ao mundo a partir do final do século XV. Nota de
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade, poder, globalização e demo-
cracia. In: NOVOS RUMOS, ano 17, n. 37. São Paulo, 2002.

6. Cf. FESTA, Regina. Questões de gênero e sistemas de comuni-
cação e informação. 2001. Disponível em: <http://www.
redemulher.org.br/generoweb/autores.htm>. Acesso em: 12
dez. 2004.

7. Idem.

8. Com a expansão do colonialismo europeu, essa forma de im-
posição de poder mundializou-se. Ao longo dos séculos, a
hierarquização das raças penetrou todas as áreas da vida huma-
na e tornou-se o mais profundo e eficaz modo de dominação
social, material e intersubjetiva. É nesse contexto que se encai-
xa a visão original de "administração".

9. Cf. QUIJANA, op. cit.

10. Convento da Arrábida, Portugal, 2 a 6 de novembro de 1994.

11. A grosso modo, a Multidisciplinaridade e a Pluridisciplinaridade
são formas de busca de integração disciplinar que antecedem
a Interdisciplinaridade. A Multidisciplinaridade consiste na jus-
taposição de várias disciplinas sem implicar equipe e coor-
denação entre essas; a Pluridisciplinaridade também caminha
na mesma perspectiva, apresentando-se como agrupamento
de disciplinas que não se relacionam necessariamente entre si.
Analisando as diferentes posturas de cada autor, é possível
perceber que a Interdisciplinaridade caminha numa direção
de interação das disciplinas, que trocam entre si suas
especificidades, porém têm como essência a mesma necessi-
dade uma da outra, dialogando entre si e permitindo a produ-
ção do conhecimento integral. (Nota da autora).

12. É interessante lembrar que nossa mais conceituada universi-
dade — a Universidade de São Paulo (USP) — foi fundada
em 1934, a partir de professores europeus na maioria, em
particular franceses. (Nota da autora).

13. Idem.

14. Essa perspectiva foi extremamente aprofundada no Brasil du-
rante a Ditadura Militar (após o Golpe de 1964). Ao analisar-
mos os currículos das escolas brasileiras, constataremos o enor-
me esvaziamento que sofreram. O ensino médio, por exem-
plo, chegou a ser visto com a única finalidade de preparar os

alunos para o mercado de trabalho. Disciplinas que poderiam
auxiliá-los numa autocompreensão e numa compreensão do
mundo (como Filosofia, Sociologia, Psicologia, entre outras)
foram abolidas. (Nota da autora).

15. Carta da Transdisciplinaridade, Artigo 2".

16. Nome dado às pequenas casas de tijolos ou madeira encon-
tradas nos bairros mais pobres. BOFF, Leonardo. A voz do
arco-íris. Brasília: Letraviva, 2000.

17. Quando viajamos pelo interior do Brasil, como no caso da
Amazônia, é comum enxergarmos as antenas parabólicas ins-
taladas nas moradias dos caboclos, até mesmo nas malocas
indígenas. No presente, também a internet está começando a
se difundir entre as camadas mais pobres da população.

18. Cf. DRUCKER, Peter S. Administração para o futuro: os anos
90 e a virada do século. São Paulo: Pioneira, 1992.

19. Cf. LÜCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e impli-
cações quanto à formação de seus gestores. In: Revista Em
Aberto. Brasília: MEC/INEP, v. 17, n. 72, p. 11-33, fev./jun.
2000.

20. Conferir a chamada síndrome do burn out, que tem acometido
várias categorias de profissionais e, de modo particular, os
professores. (Nota da autora).

21. Cf. LÜCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e impli-
cações quanto à formação de seus gestores. In: Revista Em
Aberto. Brasília, MEC/INEP, v. 17, n. 72, p. 11-33, fev./jun.
2000.

22. KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro : Paz e Ter-
ra, 1976.
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