
uando pensamos em gestão de 
uma organização educacional, 
lembramos do conceito de "efi

ciência", oriundo de teses norte-ameri
canas, notadamente de Wi l l i am James 
e John Dewey, na obra Administração da 
Educação no Brasil - Genealogia do conheci
mento (Líber Livro). Direcionada ao fa
zer da melhor maneira possível, a efi
ciência buscava garantir a legitimidade 
no processo educacional da mesma ma
neira que se concebia sucesso no campo 
das empresas. Mas ela foi substituída 
pelo conceito de "eficácia", deslocan
do-se o foco da gestão do processo para 
o produto. Assim, admitiu-se que, em 
educação, a velha m á x i m a "os fins jus
tificam os meios", afinal, não era de se 
desprezar. Contudo, temos que conside
rar como o processo e o produto podem 
alterar para melhor a vida daqueles 
que a procuram. Aí pode estar, talvez, 
uma boa possibilidade para se repensar 
além da existência de conflitos na es
cola, mas quais os sentidos que movem 
as pessoas neles envolvidas. O que as 
move em direções opostas pode, talvez, 
movê-las em direções paralelas. 

Apontamos para dois temas a serem re
fletidos no âmago da gestão escolar: o pla
nejamento escolar e a democratização da 
escola, com vistas à qualidade educacional. 

Em primeiro lugar, a distância en
tre aqueles que planejam e aqueles 
que executam a ação, no caso da esco
la, ainda nos parece ser muito grande, 
indicando forte herança do tayloris
mo. Em educação escolar, ou se plane
ja com os sujeitos ou se planeja contra 
eles. Acreditamos, como outros auto
res, que há uma profunda ligação entre 
planejar, executar e avaliar, para que 
se evite essa distorção. De nada serve 
conceber planos maravilhosos e entre
gá-los a outros que deverão executá-los 
sem estar organicamente a eles vincu
lados. O planejamento na educação e, 
em particular, na escola, começa na 
concepção do que se quer realizar e só 
termina com um processo de avaliação 
em que se retoma, com toda a hones
tidade possível, os ganhos e as perdas, 
os sucessos e as derrotas, vividos du
rante o processo com todos os que dele 
participaram. 

O outro tema a destacar é relati
vo aos conflitos no espaço da escola. 
Partimos do pressuposto de que uma 
escola sem conflitos não se enquadra 
em nenhum modelo ou exemplo de 
inst i tuição que conhecemos. Os con
flitos são inerentes à nossa condição 
de seres distintos uns dos outros e com 
interesses opostos, por vezes. Daí resul

ta impossível conceber uma escola sem 
conflitos. Como reagir diante deles é 
que se torna o "nó górdio" da gestão. 
Relembrando lições antigas do livro O 
Príncipe, de Maquiavel, admitimos que 
se não cuidamos de pequenas e laten
tes situações de tensão, por vezes, elas 
que no início eram perfeitamente solu
cionáveis, embora imperceptíveis, tor
nam-se volumosas e insolúveis, pon
do em risco toda a organização. Esta 
lembrança, em nossa concepção, não 
objetiva garantir a "paz" pura e sim
ples, pois esta pode desembocar em 
uma "paz de cemitér io" onde n i n g u é m 
tem nada a reclamar. Mas desejamos 
estabelecer que é preciso estar atento 
às c i rcunstâncias que se estabelecem 
no dia a dia da escola. É preciso per
guntar-se (os gestores e todos os ato
res da escola): em que condições esta
mos fazendo o que fazemos? E, ainda: 
por que fazemos o que fazemos? Como 
elas podem ser melhoradas? Caso con
trário, é só aguardar que grandes ter
remotos abalarão, mais cedo ou mais 
tarde, o cotidiano escolar. 
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