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A busca da excelência na gestão das organizações educacio-
nais não é um tópico novo na agenda dos mantenedores e dirigen-
tes de instituições de ensino no país. Já estamos há muitos anos
discutindo a necessidade de uma reinvenção da escola, o que
exige o desenvolvimento de lideranças para enfrentar os desafios
da sociedade contemporânea. Ficamos atônitos com as mudan-
ças que ocorrem de forma vertiginosa na sociedade; o setor edu-
cacional não pode ficar à margem do desenvolvimento, como já
ocorreu em décadas passadas.

As instituições educacionais, públicas ou privadas, quase
sem exceção, estão alicerçadas numa visão de educação obsoleta
e ultrapassada. Em plena era do conhecimento, na qual a infor-
mação e a tecnologia desempenham papéis extraordinários em
todos os setores da sociedade, a maioria das escolas continua a
prestar um serviço medíocre, limitando-se muitas vezes à mera
transmissão de informações.

A escola está sendo desafiada. Estará ela conseguindo formar
cidadãos para operar nesse novo desenho de sociedade? Inves-
tir em educação é sem
dúvida o caminho pa-
ra que uma nação se
desenvolva e avance,
mas será que a esco-
la poderá contribuir
para esse desenvolvi-
mento? Terá condições
de lidar com variáveis
tão complexas, como
as que são apresenta-
das à sociedade nes-
te mundo globalizado?
Que benefícios a esco-
la pode ou poderá oferecer à sociedade - benefícios que justifi-
quem um real investimento na sua reinvenção?

As respostas para estes e tantos outros questionamentos
fornecem temas para inúmeras pesquisas, seminários e publica-
ções. Muitos educadores não se cansam de afirmar que a grande
missão da escola do século XXI é preparar cidadãos autônomos,
competentes e habilidosos para lidar em ambiente tecnológico
e competitivo. Mas que papel a escola deve desempenhar para
realmente cumprir essa missão? Que perfil e que tipos de com-
petências deve possuir o professor nesse novo contexto? Como
poderemos despertar a comunidade escolar e a própria socieda-
de para a construção desse novo paradigma educacional?

É fácil perceber como são grandes e profundas as demandas
apresentadas aos líderes educacionais contemporâneos. São desa-
fios complexos, que exigem postura empreendedora e desenvol-
vimento de habilidades conceituais que lhes permitam ampliar
a visão de mundo e os ajudem a despir-se de preconceitos, mi-
tos, padrões, crenças limitantes e outros fatores que dificultam
ou impedem a mudança.

Não há mais dúvida de que cabe aos gestores educacio-
nais, no papel de líderes das instituições de ensino, grande par-
cela da responsabilidade pelo processo de mudança da escola
que aí está. Eles são desafiados a se voltarem para o ambien-
te, mudando suas práticas e, mais do que isso, exige-se que
construam novas competências e habilidades para lidar com as
especificidades do setor educacional, de forma a garantir melho-
res resultados.

São inúmeros os desafios, dos quais destaco apenas dois,
por acreditar que constituem a base da mudança. O primeiro
é a reinvenção da escola, com adequação da proposta educa-

cional para um modelo
que possibilite de fato
a formação integral do
educando. O segundo é
a criação de uma nova
forma de envolvimen-
to da comunidade esco-
lar: professores, pais e
alunos.

Emrelaçãoàpropos-
ta da formação integral, é
preciso ter coragem para
quebrar o modelo que
perdura há anos e que

é baseado no paradigma dualista cartesiano, que leva à separa-
ção entre mente e corpo, homem e natureza, razão e emoção,
corpo e alma. A nova educação precisa analisar o mundo sem
fragmentação, sem divisões, sem compartimentações. O mode-
lo educacional vigente, segundo vários autores, trouxe consigo
um vazio existencial, contribuindo para a crise de valores, pro-
vocando a valorização da individualidade, a falta de solidarieda-
de, a intolerância e a falta de respeito ao próximo. Esses valo-
res precisam ser resgatados pela educação para que a socieda-
de realmente evolua, não só nas questões socioeconômicas, mas
também no desenvolvimento pleno do homem.

Propomos, em contraste com o paradigma cartesiano, a for-
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mação de cidadãos para um cenário pós-industrial, favorecen-
do a plena utilização das potencialidades humanas e permitin-
do ao aluno a conexão entre o seu eu mais profundo e a socieda-
de, entre ele mesmo e a natureza, entre o pensamento linear e a
intuição, entre a mente e o corpo e entre o corpo e a alma.

Enfim, essas mudanças exigem uma reengenharia nos pres-
supostos de forma e conteúdo vivenciados pela escola até o
momento. A escola precisa fugir da organização clássica gue va-
loriza a compartimentação do conhecimento, do tempo e do es-
paço. Quebrar esse paradigma é tarefa extremamente complexa,
porque, como afirma o pesguisador Rafael Yus Ramos, a escola
fragmentada é um fiel reflexo da nossa fragmentação pessoal e
social, que impulsionou, durante séculos, o paradigma carte-
siano, segundo o qual, para compreender a realidade, é preciso
fragmentá-la em proporções de conhecimento cada vez menores,
conforme o desejo de aprofundamento.

Mas, para gue o gestor possa realizar essa tarefa, é preciso
enfrentar um movimento contrário a esse modelo, protagonizado

pelo próprio professor. É aqui que reside o pri-
meiro desafio.

As propostas de readeguação de currículos e
introdução de novas metodologias de ensino, por
exemplo, fazem emergir movimentos corporativos
e muitas vezes ideológicos entre os professores e
na comunidade escolar, que procuram usar todas
as "armas" para manter posições ultrapassadas e
garantir o statusquo.

Para enfrentar tais obstáculos, o gestor pre-
cisará de profundo conhecimento e grande ha-
bilidade de interação no processo, procurando
respeitar, tanto quanto possível, os diferentes
interesses, sem perder de vista a proposta de mu-

dança e os resultados dela esperados. É importante lembrar que
sem a mobilização e a participação de professores, pais e alunos,
os resultados da mudança, se esta ocorrer, serão pífios.

Acredito que é preciso investir tempo e dinheiro no processo
de conscientização da comunidade escolar. E o passo inicial é o
envolvimento do professor. Como tarefa básica, à qual a univer-
sidade não pode se furtar, está a necessária revisão da formação
acadêmica do professor, que deve começar pela discussão das
crenças e valores que definem sua forma de agir e pensar. Sem
essa mudança, qualquer outra que se tente implantar na escola
não passará de "fogo de palha". Passado o entusiasmo inicial, as
atitudes e práticas do professor tenderão a se manter como antes.
E mais uma vez se contribuirá para ampliar a resistência do pro-
fessor a qualquer tipo de mudança. É sempre bom lembrar que o
professor no Brasil está acostumado a vivenciar uma reforma no
ensino a cada dez anos, em média. E, como os resultados dessas
reformas nunca foram considerados satisfatórios, precisamos
estar atentos, para não aumentar no professor o descrédito com
relação à mudança da escola.

Quanto ao envolvimento dos pais e alunos, é necessária
a conscientização sobre o papel da escola na sociedade. Para
grande parte dos pais, a boa escola ainda é aquela que transmi-
te conhecimentos, é rígida no processo disciplinar e prepara o
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aluno para o ingresso na universidade. Poucos são os questio-
namentos quanto à preparação dos filhos para enfrentar desafios
pessoais e profissionais.

Os professores poderão dar contribuição efetiva a essa
conscientização, desde que estejam de fato convencidos dos
benefícios que a mudança proporcionará para os alunos, para
a sociedade e para eles mesmos. Enfim, recomenda-se um pro-
fundo trabalho de conscientização com os pais e com os pró-
prios alunos. Não adianta simplesmente fundar associações de
pais e mestres ou convidar pais e alunos para fazerem parte de
colegiados ou conselhos. A tarefa é bem mais complexa. Exige
mudança de consciência por parte da comunidade em relação ao
papel que a escola deve desempenhar na sociedade. Os gestores
precisam propor ações que atinjam a totalidade de pais e alunos.
Ações que se estendam à família e à comunidade em que a escola
está inserida, construindo uma cultura comum. Deve haver cui-
dado com o clima, com o espaço dos alunos e dos pais na vida
da escola. A escola precisa ser observada como um núcleo de
extensão da família, criando uma cultura de participação efetiva
de professores, pais e alunos. Por meio do diálogo, é possível
estreitar os laços entre escola, pais e alunos, para que, juntos, se
ponham a caminho da construção desse novo paradigma.

Esses desafios demandarão muita criatividade e estratégias
minuciosamente estudadas. Nem todos estão realmente prepara-
dos para esse novo salto. Mas o gestor educacional que não se
dispuser a enfrentar esses desafios ou que deixar de apresentar
propostas para desenhar os novos contornos da escola está su-
jeito a "perder o trem da história".

Como disse o mestre Prigogine ao receber o Prêmio Nobel
de Química em 1977, "O tempo é construção. Não podemos
ter esperanças de predizer o futuro, mas podemos influir nele".
Chegou a nossa vez de influir de fato no futuro da escola. Para
muitos, pode parecer utopia, mas podemos nos inspirar ainda em
Prigogine: "Há pessoas gue temem utopias; eu temo a falta de
utopias". Vale, por fim, um estímulo para aqueles que aceitarem
o desafio. Sem dúvida, ficarão na história e serão considerados
cientistas da educação do novo século.
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