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Este texto tem por objetivo introduzir alunos de cursos de Pedagogia e de Complementação 
Pedagógica no estudo da administração ou gestão educacional. 
 
Antes de entrar no tema propriamente dito cabe, no entanto, estabelecer o que se entende por 
administração e por gestão educacional. A partir das políticas educacionais dos anos 90, o 
termo “administração”, mais tradicional, cai em desuso, dando lugar ao termo “gestão”, mais 
abrangente. Essa substituição seria resultante de uma maior exigência de participação dos 
educadores e dos usuários da escola na “gestão democrática”, levando à interpenetração das 
dimensões pedagógica e política na questão administrativa. 
 
De acordo com Lück (2001), não se trata da simples troca de um termo pelo outro, porém da 
proposição de um novo conceito de organização educacional que abrange a dinâmica do 
trabalho da escola como prática social. Não que a gestão deprecie a administração, mas ela a 
supera, pois abrange uma série de concepções que esta última não abarca, tais como a 
democratização da tomada de decisões, a elaboração coletiva do projeto pedagógico, a 
compreensão do aspecto dinâmico e conflitivo das relações interpessoais, o entendimento de 
que a escola é uma unidade social que exige a atuação da liderança no sentido de coordenar o 
esforço simultâneo dos sujeitos envolvidos na busca dos objetivos traçados conjuntamente. De 
qualquer forma, mais importante que mudar o termo é mudar a concepção sobre o papel do 
diretor escolar, dentro de uma concepção de escola como instituição voltada para uma prática 
social comprometida com as necessidades de toda a população. 
 
A compreensão da teoria da administração escolar tem como ponto de partida a análise da 
origem histórica da administração e da gerência empresarial, da qual a administração escolar é 
desdobramento. 
 
A gerência, da forma como é concebida hoje, surgiu da necessidade de controle sistematizado 
sobre o processo produtivo na sociedade capitalista, na passagem do modo artesanal para o 
modo industrial de produção. O controle da produção, no capitalismo, assume nova finalidade: 
a racionalização do processo produtivo tendo em vista a eficiência na reprodução do capital 
(máximo lucro com mínimo gasto). 
 
O trabalho passa a ser assalariado. A força de trabalho passa a ser comprada e vendida tendo 
como medida o número de horas prestadas a uma organização, visando fundamentalmente a 
prosperidade do empreendimento. A tecnologia, que era estacionária, passa a dinâmica e 
revolucionária, exigindo uniformidade e ritmo de produção. 
 
O processo de produção industrial traz consigo duas exigências básicas: 
 
a reunião dos trabalhadores num mesmo local;  
a estandartização do processo produtivo, de forma a alcançar padrões qualitativos e 
quantitativos de produção. 
Daí a especificidade da função gerencial que nascia: o controle externo do trabalho, visando 
sua eficiência, atendendo aos interesses do empresariado e exigindo a maximização da 
utilização dos fatores de produção, dentre eles a mão-de-obra. 
 
A racionalização do processo produtivo se faz pela divisão do trabalho, em que se separa a 
concepção da execução. Um marco desse processo foi o surgimento da primeira linha de 
montagem numa esteira móvel completa da Ford Motors Company, nos Estados Unidos, no 
início do século XX. 
 
O planejamento e o controle da produção, até então nas mãos do artesão, passam a ser feitos 
externamente. Ao trabalhador resta apenas a execução de partes de um trabalho repetitivo e 
mecânico; ele nunca tem a noção do “todo” do produto que ajuda a elaborar.  



Assim, desumaniza-se o trabalho, extraindo-se do trabalhador o que o faz homem e o 
diferencia do animal: a capacidade de pensar um produto planejá-lo, executá-lo e compará-lo 
com o idealizado inicialmente. 
 
A criatividade, a reflexão, o autocontrole, deslocam-se das oficinas para os escritórios de 
planejamento. O homem é alienado de seu próprio trabalho, que é reconstruído no âmbito da 
empresa. A função de gerência ganha, assim, especificidade, constituindo-se como ciência do 
controle: “elemento indispensável de integração do trabalho dividido, da padronização do 
processo produtivo, de maximização dos fatores de produção, enfim, do atingimento do 
objetivo da empresa capitalista, representado pela reprodução ampliada do capital” (Zung, 
p.40). 
 
A teoria geral da administração como fundamento da administração escolar 
 
A teoria da administração científica é fruto do racionalismo, sendo que os primeiros teóricos a 
tratar do assunto foram Frederick Winslow Taylor (engenheiro norte-americano, 1856-1915) e 
Henri Fayol (engenheiro francês, 1841-1925), no princípio do século XX. 
 
Taylor sistematizou os princípios da organização do trabalho, estabelecendo as funções de 
planejamento, supervisão e execução, a idéia de hierarquia dentro da empresa e a realização 
do trabalho por tarefas. 
 
Sua obra foi completada por Fayol, que centrou suas preocupações no trabalho do 
administrador, levantando princípios de administração, dentre os quais a idéia de que “existe 
um homem certo para cada lugar”, legitimando desta forma a noção de que “uns nascem para 
administrar e outros para executar” (em outras palavras, uns nascem para mandar e outros 
para obedecer). 
 
Na educação, o primeiro trabalho surge em 1913 com Franklin Bobbit, que aplica os princípios 
de Taylor à administração da escola, definindo a função do diretor como “identificador e 
distribuidor das tarefas inerentes à organização escolar”. No Brasil, Querino Ribeiro, em 1938, 
escreve trabalho pioneiro sobre o fayolismo na administração da escola pública. 
 
A partir de estudos sobre relações humanas, na década de 30, Elton Mayo introduz novas 
variáveis à já sistematizada teoria da organização formal. São os componentes da organização 
informal, tais como motivação, liderança, satisfação no trabalho e moral. Na educação surgem 
trabalhos que destacam a necessidade da vivência de valores democráticos nas relações 
internas da escola. 
 
No entanto, é só a partir de estudos sobre o comportamentalismo (em torno dos anos 50) que 
se aprofunda a preocupação com a construção da “teoria da administração educacional”, 
derivada de princípios gerais que pretensamente pudessem ser aplicados à ação administrativa 
em qualquer tempo e em qualquer espaço. Há a substituição do enfoque normativo e 
prescritivo pelo analítico e experimental. 
 
Vale lembrar que, para o comportamentalismo, o comportamento humano é observável, 
mensurável e pode ser reproduzido e moldado através de condicionamentos ou estímulos 
positivos ou negativos. 
 
As contribuições anteriores não passavam de mera transposição da teoria geral da 
administração para o âmbito da organização escolar. Agora, alguns problemas específicos da 
administração educacional são apontados: a inexistência de um significado claro sobre o que é 
a teoria da administração escolar e a falta de comunicação entre teóricos e práticos para a 
conciliação de diferentes pontos de vista. 
 
A base sociológica é trazida pela teoria funcionalista, tomada como fundamento da teoria geral 
da administração. Para o funcionalismo, a ordem social se deriva de uma ordem natural. Os 
fatos sociais, para os funcionalistas, existem como “coisas”, são externos e anteriores ao 
homem, que nasce e é educado numa sociedade já dada.  



A organização social é um conjunto harmonioso de partes que buscam o equilíbrio. A unidade é 
garantida pela identidade de valores, mantida através da socialização e da coerção; o conflito 
é visto como uma anormalidade, uma disfunção e não como algo natural nas relações 
humanas. A administração passa a ser vista, então, como ciência aplicada: sua prática consiste 
na aplicação de teorias dos pesquisadores.  
 
Todas as correntes citadas têm em comum a seguinte visão: a administração originou-se da 
complexificação do trabalho decorrente de uma evolução (a ordem capitalista); a divisão do 
trabalho é intrínseca à própria natureza humana e não um produto das relações sociais de 
determinada época e local. São posturas teóricas a-históricas e a-valorativas que não 
estabelecem relações entre a origem da administração com os fatos históricos que a geraram. 
Assim, teorias situadas em um determinado tempo e espaço (Estados Unidos, fins do séc. XIX 
e início do XX) são entendidas como universais, exportadas como modelos e contribuem para a 
manutenção da dependência cultural e econômica. 
 
Bases ideológicas da teoria da administração 
 
Segundo Chauí (1984), a ideologia é a forma pela qual os interesses da parte mais forte e 
poderosa da sociedade ganham a aparência de interesses de toda a sociedade.  
 
Do ponto de vista marxista, a história não é o desenvolvimento de idéias, mas o das forças 
produtivas. Não é a ação dos Estados e dos governantes, mas a luta de classes, que move a 
história. A história não é a história das mudanças de regimes políticos. São as relações de 
produção que determinam as forças políticas da dominação. 
 
Não se trata de supor que a classe social dominante se reúna para decidir uma ideologia por 
“pura maquinação diabólica”. A ideologia surge da “representação” que os homens constroem 
sobre sua prática social. No caso da sociedade capitalista, a ideologia surge quando as idéias 
da classe dominante se tornam idéias e representações de todas as classes sociais, de modo 
que a classe que domina no plano material domina também no plano das idéias, sem que haja 
uma percepção clara sobre isso por parte dos envolvidos. Assim, a ideologia é um conjunto 
lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e valores) e de normas ou regras (de 
conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como 
devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como 
devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo 
(representações) e prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, 
regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma 
explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais 
diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da produção. Pelo 
contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças de classes e de fornecer aos 
membros da sociedade o sentimento de identidade social, encontrando certos referenciais 
identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a 
Igualdade, a Nação, ou o Estado. (Chauí, 1984, p.113) 
 
 Dessa forma, o conjunto das idéias e ideais de uma determinada classe dominante é usada 
para disseminar sua legitimidade em relação às demais classes sociais. A ideologia tem a 
função de camuflar as diferenças de classe, incluindo um sentido universal de igualdade. A 
busca por explicações racionais para a desigualdade, a exploração e a dominação, faz com que 
elas sejam naturalizadas, isto é, que pareçam naturais e justas. 
 
Dentro de uma perspectiva marxista, a teoria da administração surge como um conjunto de 
representações oriundas da necessidade de justificar o novo modo de produção que tira do 
trabalhador o controle de seu próprio trabalho e, portanto, desumaniza-o, em nome da 
máxima produtividade, apresentada como objetivo do próprio homem. As relações sociais 
passam a ser representadas por estas idéias, omitindo-se que tais relações só se explicam pela 
natureza do processo produtivo que o gerou. Essa ocultação da origem é o elemento que 
permite caracterizar a teoria geral da administração como ideológica. 
 



Além disso, o conjunto das prescrições e normas para a realização do trabalho fundamenta a 
crença de que só existe uma única maneira correta de fazer as coisas. Assim, a ideologia 
adquire sua “forma real” através da prescrição de normas. A teoria geral da administração 
serve à sociedade capitalista, cujo último objetivo é o lucro, justificando-se pela busca da 
eficácia da organização, que é apresentada como objetivo também do trabalhador. 
 
A idéia de que a “prosperidade da empresa é a prosperidade do trabalhador” oculta a 
impossibilidade dessa identificação: a prosperidade da empresa implica na diminuição do custo 
de produção, inclusive da mão-de-obra, que deve ser explorada ao máximo e é descartável 
quando não mais necessária ou substituível por outra mais barata ou por equipamentos. 
 
Mesmo a Escola de Relações Humanas, pela manipulação das ciências do comportamento, tem 
em vista a eficácia do processo produtivo: a habituação do trabalhador ao trabalho alienado e 
alienante, através da motivação, envolvimento, satisfação no trabalho e da cooperação, 
sempre dentro da ótica interna da empresa, nunca desvelando as relações econômicas mais 
amplas que estão subjacentes. Tenta-se mostrar a empresa como uma “grande família feliz”, 
em que todos têm os mesmos interesses e cooperam harmoniosamente. As diferenças e 
conflitos são ocultados e o particular é apresentado como universal. Por tudo isso, a ideologia 
é entendida como “a lógica da ocultação”. 
 
Todas essas teorias são a base da divisão do trabalho entre os que planejam e os que 
executam nos modernos sistemas educacionais e dentro da escola. Voltando-nos para a ótica 
interna da escola, vemos que a teoria das organizações nega a ação política do administrador 
educacional em nome da racionalidade científica. Isso é bastante conveniente para o sistema 
político, pois justifica a alienação do administrador (e dos demais profissionais da escola e seus 
usuários) das decisões da política educacional e faz dele um executor de decisões oriundas de 
instâncias superiores de deliberação. 
 
A busca de eficiência da organização escolar é vista como um problema interno da escola, 
omitindo-se os condicionantes histórico-sociais da situação escolar, de seus trabalhadores e 
dos que a utilizam. A visão do administrador é desviada dos reais problemas, que só se 
definem a partir da inserção da instituição escolar em seu contexto social, político e 
econômico, portanto, nas suas relações com a totalidade. 
 
Não se trata, enfim, de negar a contribuição de teóricos como Taylor e seus contemporâneos, 
mas de compreender o caráter histórico e as limitações de suas propostas.  
 
A função crítica da administração escolar 
 
A administração ou gestão escolar, para assumir uma função crítica, deve retomar alguns 
pontos: 
 
1.A administração escolar tem sua especificidade, relacionada à própria educação: ela forma 
pessoas em sua totalidade e não produtos que devem apresentar determinadas competências 
para ajustar-se à sociedade; pessoas não só se ajustam, mas também mudam a sociedade; 
 
2.A natureza do processo educativo não se confunde com a natureza do processo produtivo. 
Ela não se fundamenta na racionalidade funcional, na hierarquia, na impessoalidade, mas nas 
relações entre sujeitos; 
 
3.Ao se aceitar a possibilidade de transformação do sujeito que aprende, do sujeito que 
ensina, da situação escolar e da situação econômico-social (e não apenas a reprodução das 
relações visando ajustamento e conservação das coisas como estão), emerge a politização da 
ação educativa, com base na busca da democratização do saber. 
 
Assim, a teoria deixa de ser um conjunto de verdades prontas e inquestionáveis, elaboradas 
por uma elite do saber, para ser um conjunto de proposições que resultam do confronto do 
sujeito com o objeto, numa dada época e numa determinada situação. Ela é parcial, dinâmica, 
histórica, fruto de uma construção coletiva e do confronto com situações reais. 



 
O administrador ou gestor escolar é, antes de tudo, um educador, voltado para a organização 
do trabalho na escola como um coordenador de pessoas independentes, capazes de decidir 
juntas sua ação. Em última análise, desvia-se o enfoque da organização para a educação. 
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