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RESUMO 

 

 

 

Diante de um contexto complexo, que desafia a escola privada contemporânea e, 
consequentemente, sua administração, a presente pesquisa-ação-formação 
objetivou responder às seguintes questões: quem é o administrador de uma 
escola hoje? Um educador, ou um administrador? Por meio de uma narrativa 
interdisciplinar da história de vida do pesquisador, buscou-se sistematizar elementos 
que pudessem criticar uma realidade que oferece riscos à identidade da escola e 
que, por isso, têm comprometido sua missão; e, ao mesmo tempo, apresentar 
possibilidades de caminhos e ações direcionadas à construção de um currículo do 
profissional que a administra hoje. A partir desse movimento, foi possível construir 
uma série de aportes teóricos e práticos para o desenvolvimento de um currículo 
repleto de potencialidades de superação das dicotomias existentes no interior da 
escola hoje, em especial, a pedagógico/administrativo, porque pautado na 
Interdisciplinaridade, o que lhe permite abordar de maneira mais adequada a 
complexidade do contexto escolar, por ser integrado e, consequentemente, 
integrador. Esse currículo estrutura-se a partir de três bases: vivência interdisciplinar; 
sólida formação teórica e prática; autoconhecimento. Ele possibilita a formação de 
um educador administrador escolar (resposta às questões iniciais) competente para 
articular os mais variados aportes na abordagem dos elementos escolares e 
educacionais contemporâneos, necessários para uma adequada administração da 
escola. Por meio dessa jornada, esse profissional tem a oportunidade de 
desenvolver competências próprias: coerência, humildade, desapego, respeito, 
espera e capacidade para engendrar uma Filosofia da Administração Escolar.  
 

 

Palavras-chave: Administração Escolar; Currículo; Educação Básica; Formação; 

Interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Given the complex context which challenges the contemporary private schools and, 
therefore, its own administration, this research – action – formation is aimed at 
answering the following questions: Who is the administrator of a school today? 
An educator or a manager? By making use of an interdisciplinary account of the 
researcher’s life story, the study seeks to systematize elements that could criticise a 
reality which offers risks to the identity of the school which, on its turn, has 
compromised its mission; and at the same time, seeks to present possibilities of ways 
and actions towards the building up of the curriculum of the professional that 
administrates schools today. From this moviment, it has become possible to develop 
a series of theoretical and practical inputs in order to build a curriculum abounding 
potentials to overcome existing dichotomies inside a school these days, particularly 
the Administration/Educational one, as it has been guided by the Interdisciplinarity, 
which enables to address the complexity of a school in a more suitable way, since it 
is integrated and, thus, integrator. This curriculum is organized upon three bases: 
Strong theoretical and practical formation; interdisciplinary experience and self – 
awareness. It enables the qualification of a school educator – administrator (answer 
to the initial questions) competent enough to articulate a wide range of contribution in 
the approach of school and educational contemporary elements. Through this 
journey, this professional has the opportunity to develop his own skills: consistency, 
humbleness, detachment, respect, waiting ability and capability to conceive a 
Phylosophy of School Administration. 

 

 

Key – words: School Administration; Curriculum; Basic Education; Formation; 

Interdisciplinarity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – De educador a administrador; de administrador a educador: 
uma narrativa interdisciplinar como possibilidade de currículo 
para o educador administrador escolar contemporâneo ............. 

 
 

16 

Figura 2 – Movimentação do mercado de Educação Básica no mundo, em 
número de transações por regiões .............................................. 

 
54 

Figura 3 – Evolução de matrículas por dependência (de 2009 a 2013) ....... 55 

Figura 4 – Evolução de estabelecimentos de Educação Básica por 
dependência (de 2009 a 2013) .................................................... 

 
56 

Figura 5 – Variação do mercado de escolas de alto padrão no Brasil – 
Mensalidades acima de R$ 2.000,00 - (2013- 2014) .................. 

 
57 

Figura 6 – O movimento da Filosofia da Administração Escolar .................. 102 

Figura 7 – O lugar do currículo na Filosofia da Administração Escolar ........ 103 

Figura 8 – As competências da Filosofia da Administração Escolar ............ 104 

Figura 9 – Pirâmide das necessidades de Maslow ...................................... 108 

Figura 10 – Currículo em espiral interdisciplinar – Educador Administrador 
Escolar ......................................................................................... 

 
119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................ 12 

2 OS SENTIMENTOS E OS SONHOS: O INÍCIO DE UM PROJETO DE 
VIDA ........................................................................................................ 

 
17 

2.1 Dom Bosco e o Sistema Preventivo .................................................... 19 

2.1.1 O contexto histórico vivido por Dom Bosco ............................................. 20 

2.1.2 Uma ação educativa reparadora e preventiva ......................................... 22 

2.2  Karl Marx e a crítica marxiana .............................................................. 27 

2.2.1 Um primeiro pressuposto: o materialismo histórico ................................. 28 

2.2.2 Um segundo pressuposto: o ser humano como ser natural e social ....... 30 

2.2.3 O objeto: a alienação, suas bases e superação ...................................... 32 

2.2.4 A crítica marxiana em si .......................................................................... 34 

2.3 Meu projeto de vida: ser educador ...................................................... 38 

3 OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR ............................................................................................... 

 
41 

3.1 Desafios curriculares ............................................................................ 42 

3.1.1 O currículo escolar na contemporaneidade ............................................. 44 

3.2 Desafio das relações humanas ............................................................ 48 

3.3 Desafio da colonização da Educação Básica pela lógica do 
mercado .................................................................................................. 

 
52 

4 DE EDUCADOR A ADMINISTRADOR: O RISCO DA CONSTRUÇÃO 
DE UM CURRÍCULO PROFISSIONAL ................................................... 

 
60 

4.1 A razão subjetiva, técnica e instrumental e a supremacia de um 
currículo profissional ............................................................................ 

 
61 

4.2 A fragmentação e a perda de sentido .................................................. 66 

5 DE ADMINISTRADOR A EDUCADOR: A RECONSTRUÇÃO DE UM 
CURRÍCULO EXISTENCIAL (INTERDISCIPLINAR) ............................. 

 
72 

5.1 O divórcio entre a teoria e prática; entre projeto de vida e carreira 
profissional: a angústia como gatilho para a reconstrução .............. 

 
72 



5.2 Uma contribuição habermasiana: a superação da razão técnico-
instrumental pela razão comunicativa, como possibilidade de 
abertura .................................................................................................. 

 
 

76 

5.3 A Interdisciplinaridade e a urgência de um currículo existencial ..... 79 

5.3.1 A Interdisciplinaridade como Epistemologia e Ontologia ......................... 80 

6 AS COMPETÊNCIAS DO EDUCADOR ADMINISTRADOR ESCOLAR 
HOJE ....................................................................................................... 

 
91 

6.1 Primeira competência: coerência ........................................................ 93 

6.2 Segunda competência: humildade ...................................................... 94 

6.3 Terceira competência: desapego ......................................................... 96 

6.4 Quarta competência: respeito .............................................................. 97 

6.5 Quinta competência: espera ................................................................. 100 

6.6 Sexta competência: capacidade para engendrar uma Filosofia da 
Administração Escolar .......................................................................... 

 
101 

7 CURRÍCULO EM AÇÃO: TEORIA E PRÁTICA NO MESMO LÓCUS .. 105 

7.1 Ponto de partida: breve apontamento acerca das teorias 
contemporâneas de gestão de pessoas .............................................. 

 
106 

7.2 Uma definição antropológica fundamental: o ser humano como 
sujeito que fala ....................................................................................... 

 
111 

7.3 O papel da comunidade e a importância de uma cultura e clima 
organizacionais interdisciplinares ....................................................... 

 
113 

8 CONSIDERAÇÕES (INICIAIS)................................................................ 117 

REFERÊNCIAS ................................................................................................... 122 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dos meus trinta e seis anos de vida, vinte e dois foram dedicados à 

educação. Nos últimos quatorze, atuei como professor e administrador, ocupando, 

inclusive, posições de gerência e diretoria corporativa em relevantes grupos 

nacionais e internacionais. Durante esse período, dediquei-me, em especial, à 

Educação Básica.  

Muitos foram os projetos e contextos vivenciados e, várias foram as questões 

que me provocaram durante esse tirocínio. Nos últimos cinco anos, uma, em 

especial, exigiu de mim dedicação e, sobre ela, alicercei esta pesquisa: quem é o 

administrador de uma escola hoje? Um educador, ou um administrador? 

A propósito, dedico esta reflexão a cada pessoa que vive a dicotomia 

educador/administrador escolar, que imersa em um contexto extremamente 

complexo, o qual nos desafia sobremaneira, vê-se diante de questões que colocam 

‘em xeque’ suas intencionalidades, projetos, empreendimentos, formação, dentre 

outros. Pessoalmente, muitos foram os momentos que me percebi mergulhado 

nessa dinâmica e centenas foram os colegas que compartilharam comigo essas 

ocasiões, porque imersos também nessas provocações. Mas, enfim, do que estou 

falando? 

Refiro-me ao contexto atual que alocou a escola para uma dimensão que lhe 

oferece riscos à sua identidade. Mais do que nunca, escola também é empresa, 

contudo, esse aspecto de ‘negócio’ é relativamente novo, está em construção e 

exige de nós o exercício constante para refletirmos sobre questões importantes. 

A concepção de escola como negócio tem mudado radicalmente o setor, em 

especial, o da educação privada (contexto desta pesquisa), o que tem exigido novos 

atores e papéis. Porém, precisamos perguntar, mais uma vez: quais seriam esses 

novos atores e papéis? O que significa profissionalizar a administração de uma 

escola? Como isso se efetiva? Qual é o preço a ser pago? 

O esforço para refletir sobre essas questões e muitas outras exige uma nova 

postura que, em especial, supere as visões marxista e maniqueísta que têm, em 

geral, norteado as reflexões e críticas da Academia sobre a educação brasileira, 

mas não apenas dessa, também de considerável parcela de educadores que, 

imersos nessa realidade e, em muitos casos, sem condições de agir sobre ela, se 
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veem coisificados, alheios a esse processo. É necessário superarmos as dicotomias 

e ampliarmos os olhares. 

Alocando o administrador escolar para o centro da reflexão, esta pesquisa 

pretendeu empreender esse movimento, ou seja, refletir sobre o contexto da 

Educação Básica brasileira atual, com suas implicações para a administração 

escolar e, consequentemente, para o profissional que se propõe a realizá-la, para 

que, em um segundo momento, pudesse apresentar possibilidades de atuação e 

formação desse novo profissional, que pudessem corroborar com a construção de 

um currículo mais integrado e integrador. 

Diversos eram os caminhos possíveis para realizar esse empreendimento. 

Após meses de partilha com minha orientadora, a Professora Ivani Fazenda, 

convenci-me a construí-lo sob a perspectiva de uma pesquisa-ação-formação que, 

para Pineau (2006, p. 336) consiste em um: 

 

[...] movimento socioeducativo que parece inscrever-se na passagem 
do paradigma da ciência aplicada ao do ator reflexivo. E nessa 
passagem, esse movimento pode pesar muito. Sua aposta biopolítica 
é a da reapropriação, pelos sujeitos sociais, da legitimidade de seu 
poder de refletir sobre a sua vida.  

 

Nesse caminho de reflexão e de reapropriação de si mesmo, faz-se mister 

mergulhar na história de vida do sujeito em pesquisa que, como possibilidade 

metodológica de uma pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 2011), pode ser 

compreendida como “[...] um relato retrospectivo da experiência pessoal de um 

indivíduo, oral ou escrito, relativo a fatos e acontecimentos que foram significativos e 

constitutivos de sua experiência vivida” (CHIZZOTTI, 2011, p. 101). 

A história de vida como metodologia de pesquisa fundamenta-se sobre a ideia 

de apropriação pelo sujeito da sua própria história, por meio de um processo de 

resgate e reflexão sobre os itinerários escolhidos e percorridos por ele que se 

materializa, em geral, em uma narrativa de suas experiências. Trata-se de uma 

profunda investigação acerca dos fundamentos que sustentaram sua existência em 

todas as suas dimensões, que determinarão o tema, o problema, os objetivos e a 

justificativa da pesquisa. Esse movimento possibilita a conjugação dos saberes 

formais com aqueles subjacentes (provenientes da experiência propriamente dita do 

sujeito, de suas relações com os diversos contextos e dimensões da vida) os quais, 
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ao serem reconhecidos e resgatados pela pesquisa, manifestam-se, sistematizam-

se e ampliam-se a partir da reflexão. 

Para Pineau (2006), esses últimos saberes possuem um papel determinante 

na maneira como o sujeito se relaciona e a tomada de consciência acerca deles 

possibilita a construção de novas relações entre esse sujeito consigo mesmo, com o 

outro, com o mundo e, em última instância, com seu próprio caminho de 

desenvolvimento e engajamento. Esse processo possibilita a realização daquilo que 

Ricouer (2006) denominava como percurso de reconhecimento, uma busca pessoal 

que objetiva o autoconhecimento e que Espírito Santo (2007, p. 27), apresenta-nos 

como uma proposição inicial, a qual nos desafia: 

 

A primeira constatação, portanto, para a busca do autoconhecimento 
é sabermos do desafio de nossa ignorância, de realmente não 
sabermos, inclusive, quem somos. Porém, segundo Sócrates, [...] o 
sábio é aquele que nada sabe, nem sequer quem ele é. Assumir tal 
ignorância é realmente o primeiro passo para o autoconhecimento: a 
humildade.  

 

Para Fazenda (2008), o processo de desenvolvimento de uma tese ocorre na 

conjugação das múltiplas e diferentes formas de ver e se relacionar com o mundo. É 

sobre essa perspectiva que se estrutura, dentre muitas possibilidades, uma narrativa 

interdisciplinar que, por possuir esse atributo, não segrega conhecimentos nem 

experiências, pois tudo compõe a realidade que está em pauta, possibilitando a 

superação das várias formas de fragmentação da pessoa e do mundo. Trata-se de 

uma esfera especial, na qual a “[...] preocupação com a verdade de cada disciplina 

seria substituída pela verdade do homem enquanto ser no mundo [...]” (FAZENDA, 

2011a, p. 75). A partir desse movimento, torna-se possível um resgate do ser por 

meio da eliminação do divórcio instalado entre ciência e existência, com suas mais 

diversas decomposições e variações.  

Alicerçado nesses fundamentos, narrei, de maneira interdisciplinar, parte de 

minha trajetória pessoal e profissional, com o objetivo de refletir sobre a constituição 

e o papel do administrador escolar brasileiro, frente à complexidade do mundo 

contemporâneo, de seu lócus e de sua própria prática. Concomitante à reflexão e à 

narrativa, como fora mencionado, houve a proposição de elementos que pretendem 
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corroborar com a construção de um currículo1 para esse profissional hoje. Contudo, 

não houve a intenção de estudar um currículo específico de formação do 

administrador escolar hodierno, promovido por uma instituição em especial, para fins 

de revisão, pesquisa ou comparabilidade; muito menos, de analisar a legislação 

vigente sobre o tema, mas sim, de promover uma reflexão interdisciplinar sobre a 

problemática. 

Buscando atender a esse escopo, a presente tese foi estruturada em oito 

seções:  

 nesta primeira, apresento a estrutura do trabalho;  

 na segunda, retomarei dois aportes que orientaram o início da minha 

carreira, evidenciando parte dos elementos que corroboraram com a 

construção do meu projeto de vida como educador; 

 na terceira, refletirei, a partir de alguns recortes, sobre o momento atual da 

Educação Básica brasileira, com os desafios próprios que ela tem 

apresentado a todos os educadores, em especial, àqueles que se dedicam à 

administração escolar; 

 na quarta e quinta seções, apresentarei os dois movimentos realizados por 

mim: um, pautado na construção de um currículo profissional, buscando 

atender às perspectivas do mercado atual; e o segundo, pautado em um 

processo de reconstrução pessoal e profissional, que me levou a pensar 

sobre a urgência de um currículo existencial para o educador administrador 

escolar hoje, que fosse capaz de superar a fragmentação e garantir qualidade 

de vida e de trabalho para esse educador, consequentemente, para os 

projetos e instituições nas quais ele atua.  

 na sexta seção, abordarei algumas competências necessárias para o 

educador administrador escolar coevo; 

 na sétima, apresentarei algumas possibilidades para o desenvolvimento 

delas e, por fim; 

 na oitava, as considerações finais acerca dos movimentos empreendidos. 

A figura 1 ilustra esse percurso: 

                                                             
1 No contexto desta tese, estou atribuindo ao conceito de currículo, um caráter de itinerância 
que, para Barbier (2004, p. 134), trata-se da [...] representação de um percurso estrutural de 
uma existência concreta tal qual se manifesta pouco a pouco, e de uma maneira inacabada, 
no emaranhado dos diversos itinerários percorridos por uma pessoa. 
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Figura 1 – De educador a administrador; de administrador a educador: uma narrativa 

interdisciplinar como possibilidade de currículo para o educador administrador 
escolar contemporâneo. 

 
Fonte: o autor. 

 

Para Fazenda (2002, p. 15), “[...] tão importante quanto o produto de uma 

ação exercida é o processo, e mais que o processo, é necessário pesquisar o 

movimento desenhado pela ação exercida [...]”. A partir dessa pesquisa, é possível 

compreender os contornos e perfis que foram forjados na e pela ação. 

Esses são elementos constituintes de um processo de metamorfose que 

possibilita ao ator assumir o que realmente ele deve ser: autor de uma existência 

consciente e autêntica. Nessa perspectiva, esta tese alicerça-se a partir desse 

processo, da caminhada realizada por um educador que se propôs administrar 

escolas e que, diante desse desafio, experimentou a amarga transformação da 

autoria para a mera atuação e que, imerso nesse contexto de não realização, 

encontrou aportes que lhe permitiram ressignificar sua caminhada e resgatar os 

elementos mais radicais de sua existência, conduzindo-o da atuação para a autoria 

novamente.  

Cabe destacar, que essa nova autoria se configura mais como coautoria, 

porque repleta de intersubjetividade, conforme veremos durante o desenvolvimento 

da pesquisa.  

O educador em pauta sou eu. Na esperança de poder colaborar, é uma 

alegria compartilhar um pouco dessa história. 
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2 OS SENTIMENTOS E OS SONHOS: O INÍCIO DE UM PROJETO DE VIDA 

 

 
 

O que conduz um educador à administração escolar? O que motiva um 

professor a sair de sala de aula ou outro profissional de uma instituição não escolar 

a assumir a coordenação ou direção de uma escola? Quais são suas expectativas e 

perspectivas? Quais são suas motivações, inspirações, sentimentos, percepções, 

sonhos e objetivos?  

Muitas são as histórias e pessoas que conheci durante estes vinte e dois anos 

de trabalho2, período que me permitiu conhecer diversas escolas e realidades pelo 

Brasil. Em se tratando, especificamente, de administradores escolares, pude 

identificar dois tipos: o educador e o administrador. 

O educador é aquele que entende que o cerne de sua atividade é o 

desenvolvimento de pessoas3, a educação. Todos os seus empreendimentos estão 

                                                             
2 Estou considerando as experiências vivenciadas por mim, a partir dos meus quatorze 
anos, quando comecei a me dedicar, regular e sistematicamente, ao desenvolvimento de 
atividades educacionais no contexto de Pastorais, Clubes de Serviço e ONG’s. 

3 Durante este trabalho, empregaremos muitas vezes, o termo pessoa. Em cada seção, 

abordaremos aspectos desse conceito, contudo, compreendemos que exista a necessidade 
de uma delimitação didática inicial, devido ao seu caráter polissêmico. Enfatizamos a ideia 
de uma delimitação inicial restrita ao campo didático, pois, do ponto de vista filosófico, 
entendemos que o enquadramento desse conceito seja inviável.  

Para Max Scheler (VAZ, 1991, p. 135), “[...] todos os problemas fundamentais da 
filosofia podem reconduzir à seguinte questão: que é o homem e que lugar e posição 
metafísica ele ocupa dentro da totalidade do ser, do mundo, de Deus?”. No Salmo 8 da 
Bíblia Cristã (2003), o salmista se dirige a Deus, o criador de tudo, indagando-o sobre “[...] 
que coisa é o homem, para dele te lembrares, que é o ser humano, para o visitares?” 

No contexto desta pesquisa, adotamos o conceito de pessoa como o sujeito em 
relação inserido no mundo. Essa relação é consigo mesmo, com o outro e com os 

próprios contextos nos quais está inserido. Alguns atributos dessa pessoa: afetividade; 
cognição; subjetividade e intersubjetividade; corporeidade; diferenciação dentro de uma 
igualdade radical entre ela e seus pares; caráter narrativo da existência; caráter social, ético 
e solidário; abertura para a transcendência. 

Trata-se de um ser integral, repleto de possibilidades e recursos, digno da mais alta 
confiança, que necessita se descobrir para realizar aquilo que Soren Kierkegaard (apud 
ROGERS, 2009, p. 12) entendeu como sua mais legítima missão: “[...] ser o que 
verdadeiramente se é”.  
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voltados para o cumprimento dessa missão, pois ele tem a consciência de que, 

direta ou indiretamente, suas ações e decisões a impactarão positiva ou 

negativamente. Em geral, o educador administrador escolar se descobre durante 

sua jornada pela educação: ou ele escolheu, desde o início, ser educador, 

comumente, como professor, fazendo licenciatura e, posteriormente, assumindo 

cargos de coordenação e direção, buscando qualificação por meio da realização de 

cursos de administração escolar; ou, por alguma razão, ele é retirado de uma 

instituição não escolar, na qual desempenhava funções, ordinariamente, 

administrativas e, imerso no novo contexto, o escolar, adere a ele e descobre-se 

educador, encontrando um novo sentido para sua formação inicial, buscando, em 

muitos casos, novas formações que a complementem. 

Já o administrador entende que o cerne de sua atividade é a administração de 

uma empresa. Seu foco compreende a eficácia e a eficiência operacional, 

econômica, financeira e jurídica.  Sua formação, comumente, não é pedagógica, 

contudo, é possível observar professores que assumiram essa perspectiva quando 

se tornaram administradores escolares, em especial, aqueles que empreenderam 

suas próprias escolas ou que assumiram a administração escolar no contexto dos 

grandes grupos educacionais contemporâneos. Quando esse profissional é retirado 

de uma instituição não escolar, tende a imprimir uma lógica operacional à escola 

que, na maioria das vezes, pode comprometer a perspectiva educacional da 

instituição.  

Essa dicotomia tem norteado a gestão escolar brasileira hoje e, como fora 

anunciado, esta tese pretende ser um aporte para sua necessária superação. 

Partindo da minha história de vida, proponho uma reflexão sobre o educador 

administrador escolar, que escolheu transformar a vida de pessoas e do mundo por 

meio da educação. Essa escolha é fruto, em geral, de uma inconformidade com as 

mazelas que degradam o mundo e seus habitantes, que inspira um desejo de 

mudança e se transforma em uma militância, a qual ganha corpo com a experiência 

advinda dos anos de trabalho e com a conjugação da prática com a teoria. 

Para esse exercício, preciso resgatar duas referências fundamentais que 

determinaram o início da minha jornada: Dom Bosco e o Sistema Preventivo; Karl 

Marx e a crítica marxiana. 
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2.1 Dom Bosco e o Sistema Preventivo 

 

Pessoalmente, é sempre um desafio falar sobre Dom Bosco: em primeiro 

lugar, pela carga emocional que envolve tal exercício. Embora, em alguns momentos 

tenha ficado adormecido, Dom Bosco sempre esteve presente como inspiração 

radical da minha vida como educador. Foram oito intensos anos de dedicação plena 

à sua causa, estudando sobre sua vida e intentando reproduzi-la por meio da vida 

religiosa salesiana4. Mesmo após esse período, sua presença me acompanhou, seja 

inspirando minhas ações e decisões, seja me condenando pelo distanciamento 

assumido em alguns períodos. Em segundo lugar, pela envergadura de sua práxis 

que, para abordá-la de maneira minimamente adequada, exige-se um intenso 

trabalho de pesquisa e reflexão, tarefa árdua também, pelo fato de Dom Bosco ter 

sido um homem mais prático do que teórico, tendo escrito pouco sobre sua doutrina 

e técnica5. 

 

 

 

 

                                                             
4 Como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Bosco sentiu-se impelido a 
fundar uma Congregação Religiosa, formada por padres e leigos consagrados, denominada 
Sociedade de São Francisco de Sales, mais conhecida como Salesianos de Dom Bosco 
(SDB); e uma Congregação Religiosa feminina, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 
(FMA), que orientariam suas ações pastorais e educativas, conforme um sistema 
pedagógico próprio, desenvolvido por ele, o Sistema Preventivo, do qual iremos conhecer 
alguns aspectos adiante. Atualmente, os Salesianos de Dom Bosco e as Filhas de Maria 
Auxiliadora compõem um grande grupo de educadores presente em mais de 120 países.  

5 Dom Bosco possuía grande capacidade para refletir, escrever e pregar. Poderia ter se 
tornado um grande escritor de sua época, mas, ao perceber a realidade que o cercava, 
preferiu engendrar-se por outros caminhos, como nos mostra Eugênio Ceria (1962, p. 173): 

Mas a juventude e o povo não entendiam a linguagem dos livros: e 
ele condenou-se a um renegamento próprio, cuja medida nos foi 
dada pelo discurso do Papa sobre a heroicidade das virtudes, 
quando disse que ‘dada a sua vigorosa inteligência e engenho pouco 
comum, muito superior ao normal e próprio daqueles que se podem 
dizer engenhos no verdadeiro sentido da palavra’, D. Bosco ‘poderia 
ter tido êxito como escritor e pensador douto’. Ele que poderia, por 
isso, empregar as suas melhores faculdades em criar, aplicou-se a 
divulgar, e foi esta uma primeira renúncia. A esta, seguiu-se uma 
segunda. Mesmo no campo da divulgação, com o seu temperamento 
poderia ter produzido coisas belas; mas libertou-se de todas as 
influências literárias, empregando a linguagem da gente humilde.  
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2.1.1 O contexto histórico vivido por Dom Bosco 

 

Morte, fome, incerteza: primeiras recordações de uma criança que se 
tornará pai de muitos órfãos e dará pão em suas casas a muitíssimos 
meninos pobres (BOSCO, 2002, p. 20). 

 

Dom Bosco viveu no século XIX 6, em uma época de múltiplas, intensas e 

radicais transformações sociais, cultuais, políticas, religiosas e econômicas. A Itália, 

em especial a região onde Dom Bosco viveu, começava a sentir os reflexos das 

grandes revoluções ocorridas na Europa desde os séculos XVII e XVIII, com a 

crescente complicação da vida econômica, social e política e com o processo, 

embora lento, da ampliação das liberdades, o que promoveu o surgimento de um 

efervescente pluralismo de concepções de mundo, de ideologias políticas, de 

conceitos morais e religiosos. O século XIX prometia a continuação dessas 

transformações que desestruturavam os paradigmas existentes até então. 

Uma das principais revoluções ocorridas na Europa nessa época, que 

influenciou o trabalho de Dom Bosco, principalmente, no que diz respeito à 

educação profissional dos jovens advindos da zona rural, motivados pelo 

desenvolvimento da cidade de Turim, foi a Revolução Industrial. Descobrindo a 

máquina, as sociedades iniciam um intenso progresso técnico, o que acelerou o 

ritmo da produção e transformou suas estruturas.  Surge a sociedade urbana e o 

trabalho assalariado em um contexto de organização fabril, acarretando, dentre 

outras, uma crise de mentalidade e identidade. 

A Itália conheceu o desenvolvimento industrial tardiamente, somente após 

1870, durante a etapa final do processo de sua unificação. Na região de Dom Bosco, 

norte do país, onde o desemprego se acentuava, a principal atividade era a 

produção de tecidos. O excesso de sua fabricação provocou paralisações 

periódicas, além disso, havia a concorrência dos novos trabalhadores que afluíam 

do campo para a zona urbana. Cabe destacar que as mulheres e as crianças 

concorriam diretamente com os homens, ocupando relevante parte dos postos de 

                                                             
6 A vida de Dom Bosco transcorre entre 16 de agosto de 1815 e 31 de janeiro de 1888. Seu 
nascimento coincide com a data que assinala a passagem definitiva da Europa do ancien 
regime para a idade contemporânea, facilitada pelo forte abalo causado no curso histórico 

da Revolução Francesa e do império napoleônico (1789 – 1814) (BRAIDO, 2004. p.17). 
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trabalho disponíveis, pelo fato de possuírem menores salários, o que lhes garantia a 

preferência e a submissão a condições severas e precárias de trabalho e vida. 

A Revolução Francesa7 e a era napoleônica também exerciam relevante 

influência na configuração do contexto vivido por Dom Bosco. Os escritores 

franceses do século XVIII provocaram uma revolução intelectual de grande 

importância na história do pensamento moderno. Suas ideias eram caracterizadas 

pelo uso da razão, pela rejeição das tradições e pela construção de um sistema que 

explicasse racionalmente todas as coisas. Construíram uma crítica contundente 

contra as injustiças, a intolerância religiosa e os privilégios vividos pelos governantes 

e clérigos e propuseram uma liberdade econômica que se opunha à religiosidade e 

às regulamentações existentes. Nesse sentido, a economia deveria ser regida por si 

própria, cabendo ao Estado, não interferir na sua dinâmica, a não ser, para garantir 

seu livre curso. Essas posições colocavam à mostra os erros e vícios do Antigo 

Regime e materializavam o pensamento da burguesia industrial e comercial da 

época, nas máximas da liberdade, da igualdade e da defesa da propriedade. 

Dom Bosco colheu frutos amargos8 desses ideais, pelo fato de ser clérigo e 

por apoiar os jovens excluídos, o que exigiu dele a adoção de uma postura crítica 

frente à burguesia turinense, influenciada por esses movimentos. 

Um último elemento desse contexto todo, merecedor de destaque, diz 

respeito ao processo de unificação da Itália que, em 1848, estava dividida em vários 

estados, todos eles, com governo tipicamente despótico. A crítica a esse regime, 

conduzida principalmente por sociedades secretas9 da época, era pautada sobre 

                                                             
7 A Revolução Francesa não é um movimento isolado. Tem seu início na França em 1789 e 
sua consolidação em 1799, durante o governo de Napoleão Bonaparte, que a difundiu para 
o restante da Europa. O fim do Império Napoleônico em 1815 não pôs fim à Revolução, que 
ressurgiu em 1830 na França e em toda a Europa. 

8Com relação à ordem precedente, grande parte dos católicos se sente improvisamente 
colocada diante de situações quase traumáticas: a liberdade de imprensa e, portanto, 
também de propaganda religiosa, a competição com forças leigas e algumas vezes 
anticlericais, a perda de privilégios seculares, como o foro eclesiástico [...] a expulsão [...] do 
arcebispo de Turim, Dom Luigi Fransoni, a supressão das Ordens Religiosas e o confisco 
dos bens em 1855 [...] (BRAIDO, 2004, p. 20). 

9 No período 1815 – 1848 domina o clima da restauração, que em parte é também reação. 
Progridem, ao mesmo tempo, as ideias liberais e se espalham movimentos e sociedades 
quase sempre secretas, decididas a promover movimentos mais radicais em campo político 
e social de inspiração democrática: maçonaria, federações, ligas estudantis, a Jovem Itália e 
a Jovem Europa de G. Mazzini (BRAIDO, 2004. p. 19-20). 
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ideais que visavam a reformas liberais que possibilitariam a unificação dos estados 

italianos. 

Devido a esse clima de revolução, Dom Bosco sofreu algumas retaliações por 

parte da força política monárquica, que via no seu trabalho, uma possibilidade de 

fomento desses ideais. Muitas vezes, Dom Bosco e seus alunos foram vistos, pela 

sociedade turinense, como potenciais revolucionários. Sobre isso, Dom Bosco fala 

nas suas Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, uma obra que foi escrita 

por ele próprio e que pode ser considerada sua autobiografia: 

 

[...] de que Dom Bosco podia a qualquer momento desencadear uma 
revolução com seus rapazes. Essa afirmação ridícula novamente 
mereceu crédito entre as autoridades locais e especialmente do 
marquês Cavour [...] vigário da cidade, o que equivalia a chefe do 
poder urbano (BOSCO, 2005, p. 152 – 153). 

 

O processo definitivo de unificação da Itália se deu quando Dom Bosco tinha 

trinta e três anos, com a Revolução de 1848, tendo completado seu ciclo no 

momento em que ele encerrava cinquenta e seis anos, durante o ano de 1871. Dom 

Bosco viveu no centro desse processo, conduzido pelo reino do Piemonte – 

Sardenha, região onde residia, em torno da qual, juntaram-se os demais estados 

italianos, com o apoio da França, em uma luta intensa contra os austríacos.  

Cabe salientar, a importância do Conde de Cavour, ministro de Piemonte e 

importante proprietário e economista, para o processo de unificação da Itália. É ele 

quem toma para si o encargo da política de unificação a partir de 1852. Sua 

proximidade com Dom Bosco fez com que se tornasse um dos mais relevantes 

inimigos de sua obra, porém, no fim de sua vida, convencido da idoneidade de Dom 

Bosco e da efetividade de seu trabalho, ele foi fundamental para a fundação da 

Congregação Salesiana, orientando Dom Bosco na condução política e econômica 

desse processo (BOSCO, 2005). 

 

2.1.2 Uma ação educativa reparadora e preventiva 

 

Dom Bosco foi o criador de um sistema educacional que absorveu os valores 

e instrumentos do seu tempo, porém, com uma roupagem nova. Para conhecer e 

entender seu pensamento é necessário ir além: tem-se que atravessar o palco da 

maravilhosa apresentação para encontrá-lo nos bastidores. 
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Mesmo sem o aparato das ciências modernas, partindo da complexa 

realidade da juventude de sua época, Dom Bosco pensou uma educação que 

atendesse as necessidades do ser humano até então conhecidas. O seu método é 

alicerçado na razão, na religião e na bondade, contemplando as múltiplas 

dimensões do ser humano nesse tripé (BOSCO, 2003).  

O trabalho de Dom Bosco inicia-se nas prisões, no contato com aqueles, 

conhecidos hoje por nós aqui no Brasil, como adolescentes autores de ato 

infracional10. Percebendo a necessidade de uma ação reparadora, que reeducasse 

esses jovens e atendesse suas necessidades materiais mais emergentes e que, 

assim, prevenisse a reincidência, Dom Bosco compreendeu que apenas um suporte 

religioso e espiritual não seria suficiente para suprir todas as indigências emergentes 

daquela juventude calamitosa. Assim, trabalhou com afinco no desenvolvimento e 

criação de uma instituição que fosse ao encontro dessa juventude, com o intento de 

socorrê-la por meio de um sistema educativo: o Sistema Preventivo. 

Esse novo sistema estrutura-se a partir dessa preocupação e cuidado com os 

jovens abandonados e deseja ser uma resposta efetiva, que atenda todas as suas 

necessidades: alimentação, moradia, vestimenta, trabalho, estudo, lazer, descanso 

e, no ápice, a conduta ética, moral e religiosa. O Sistema Preventivo surgia para 

atender dois grandes e principais objetivos: a formação do bom cristão e do honesto 

cidadão.  

Obviamente, a religião possuía um lugar especial na ação educativa de Dom 

Bosco, principalmente, pelo fato de seu ministério sacerdotal e pelo contexto de sua 

época. Contudo, ela engloba mais do que isso, as dimensões do bom cristão e do 

honesto cidadão caminham juntas, são inseparáveis para Dom Bosco e são fruto de 

uma concepção antropológica materializada, como vimos, no tripé do Sistema 

Preventivo, ou seja, a razão, a religião e a bondade.  

Sobre essa dimensão antropológica do Sistema Preventivo, é relevante 

mencionar que Dom Bosco sofreu intensa influência do pensamento de São Tomás 

                                                             
10 Começou primeiro por levar-me às prisões, onde pude logo verificar como é grande a 
malícia e a miséria dos homens. Ver turmas de jovens, de 12 a 18 anos, todos eles sãos, 
robustos, e de vivo engenho, mas sem nada fazer, picados pelos insetos, à míngua de pão 
espiritual e temporal, foi algo que me horrorizou. O opróbrio da pátria, a desonra das 
famílias, a infâmia aos próprios olhos, personificavam-se naqueles infelizes. Qual não foi, 
porém, minha admiração e surpresa quando percebi que muitos deles saíam com firme 
propósito de vida melhor e, não obstante, voltavam logo à prisão, da qual haviam saído 
poucos dias antes (BOSCO, 2005, p. 120-121). 
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de Aquino, isso porque, a formação dos padres e religiosos da Igreja Católica 

Apostólica Romana assumiu um caráter aristotélico-tomista a partir do Concílio de 

Trento, o que promoveu, certamente, o contato de Dom Bosco com esse 

pensamento durante os anos de formação no Seminário de Chieri. 

São Tomás de Aquino apresenta uma visão positiva do ser humano, criatura 

de Deus e ser integral, composto por alma e corpo, repleto de possibilidades e 

potencialidades, com imensa capacidade de conhecimento, que deve ser conduzido, 

elevado até o seu fim último, ou seja, a perfeição que lhe é própria. Cabe ao 

educador essa missão tão especial.  

Dom Pietro Ricaldone, um dos sucessores de Dom Bosco no governo e 

animação da Congregação Salesiana, no volume primeiro de seu livro Don Bosco 

Educatore, dedica um espaço para refletir sobre essa influência tomista no Sistema 

Preventivo, que pode ser sintetizada neste trecho: 

 

Ele, pois, quer que no educar se tenha sempre presente tudo quanto 
é o homem, de modo que nada seja descuidado das suas partes no 
tocante a educação. O homem é matéria e espírito, alma e corpo, 
inteligência e vontade; é uma criatura com deveres para o seu 
Criador; é um ser natural, mas chamado a um estado sobrenatural. 
Não se pode, portanto, pensar numa educação manca, que 
prescinda de algum dos elementos da condição humana, como 
quiseram certos pedagogos modernos, que com critérios opostos 
orientam cada atividade educativa somente ao intelecto 
(intelectualismo pedagógico) ou à vontade (voluntarismo 
pedagógico). Pior agora fazem aqueles que, preocupando-se 
somente da parte material do homem, reduzem a educação pouco 
menos que a uma criação selecionada de seres sem razão 
(RICALDONE, 1951, p. 58). 

 

Dom Bosco extraiu do pensamento tomista essa visão positiva do ser 

humano, na sua integralidade, corpo e alma. A sua ação educativa contemplou-a: 

um acreditar incondicional na pessoa, nas suas possibilidades e potencialidades e 

na obrigação de suprir suas necessidades intelectuais, materiais e espirituais 

(poderíamos afirmar, no contexto de hoje, que a proposta pedagógica de Dom 

Bosco já contemplava, desde a sua origem, o desenvolvimento de competências 

cognitivas e não cognitivas, ou socioemocionais). 

Materialmente, Dom Bosco organizou espaços para a acolhida dos jovens de 

Turim. No início, modestos e itinerantes, eles se transformaram, rapidamente, em 

modernas escolas profissionalizantes, pois, em uma sociedade em plena ascensão 
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do processo de industrialização, ele percebeu a urgência de uma profissionalização 

para a garantia do sustento de milhares de jovens e de suas respectivas famílias. 

Sobre o perfil de seu aluno egresso, Dom Bosco mencionou que esses 

jovens, “[...] nos lugares para onde forem, seriam, as mais das vezes, o consolo da 

família, cidadãos prestimosos e bons cristãos” (BOSCO, 2003, p. 272). Ainda sobre 

o objetivo do Sistema Preventivo, Dom Bosco refletiu: “[...] o educador é um 

indivíduo consagrado ao bem de seus alunos: por isso, deve estar pronto a enfrentar 

qualquer incômodo e canseira, para conseguir o fim que tem em vista: a formação 

cívica, moral e científica dos seus alunos” (BOSCO, 2003, p. 272). 

Para alcançar esses objetivos, Dom Bosco intuiu, ainda, a eficácia de 

instrumentos utilizados pela didática nos tempos atuais, mais uma vez, evidenciando 

a concepção de ser humano integral que embasou sua metodologia: 

 

Dê-se ampla liberdade de correr, pular e gritar, à vontade. Os 
exercícios ginásticos e desportivos, a música, a declamação, o 
teatro, os passeios, são meios eficacíssimos para se alcançar a 
disciplina, favorecer a moralidade e conservar a saúde (BOSCO, 
2003, p. 270). 

 

Essa concepção está presente em diversos empreendimentos realizados por 

Dom Bosco. Como Salesiano que fui, tive a oportunidade de vivenciar o Sistema 

Preventivo como aluno e como educador.   

Como aluno, durante o período em que estive na vida religiosa, vivenciei um 

currículo pautado nessa concepção integral de ser humano, estruturado a partir de 

quatro dimensões (SOCIEDADE DE SÃO FRANCISCO DE SALES, 2000): 

 a dimensão humana: saúde e capacidade de trabalho; equilíbrio psíquico; 

maturidade afetiva e sexual; capacidade de relacionamento; liberdade 

responsável; abertura à realidade; 

 a dimensão espiritual: primado de Deus e do seu projeto de salvação; 

sentido de Igreja; presença de Maria Imaculada Auxiliadora; os jovens, lugar 

do encontro com Deus; experiência de Deus na vida comunitária; seguimento 

de Cristo casto, pobre e obediente; diálogo com o Senhor; 

 a dimensão intelectual: interação de teoria e prática; sintonia com a 

conjuntura histórica; sólida cultura de base; enculturação; aprofundamento da 

fé por meio da Teologia; coerente visão da pessoa, do mundo e de Deus, por 
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meio da Filosofia, das Ciências Humanas e da Educação; especialização e 

profissionalismo; 

 a dimensão educativo-pastoral: formação para a aplicação do Sistema 

Preventivo. 

Como educador, vivi diversas realidades: no Ensino Superior, atuando em 

centros universitários; na Educação Básica, trabalhando em diversas escolas; no 

Terceiro Setor, vivendo em contextos bastante desafiadores, de extrema 

degradação da vida humana, em especial, convivendo intensamente com os 

destinatários primeiros de Dom Bosco: adolescentes autores de ato infracional e 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e em contexto de abrigo.  

Nesses projetos, pude experienciar uma formação integral, uma ação 

educativa que possibilita o desenvolvimento harmônico e progressivo de todas as 

dimensões do ser humano: a dimensão psicomotora, intelectual, psicoafetiva, 

relacional, interpessoal, intrapessoal, ética, moral, social e transcendental. 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco está a serviço da formação integral da 

pessoa. Sua missão é fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações, 

por meio de uma formação cognitiva e não-cognitiva, forjada criticamente a partir de 

uma concepção de pessoa e de vida inspirada nos valores cristãos. 

A vida vivida com fé e intensidade foi, sem sombra de dúvidas, o principal 

pressuposto antropológico inspirador de Dom Bosco.  

O contexto de pobreza familiar, a necessidade do trabalho prematuro para 

contribuir com o sustento de sua família e, mais tarde, para garantir seus estudos; a 

intensa catequese compartilhada com a mãe; os reflexos das revoluções ocorridas 

nos séculos XVIII e XIX, que alteraram paradigmas e visões de mundo; o contato 

com os jovens abandonados e detentos, cada uma dessas experiências influenciou 

uma dimensão da ação educativa de Dom Bosco: a preocupação com a educação e 

a fé dos jovens, sustento nas dificuldades; a preocupação com as necessidades 

materiais (alimentação, moradia, capacitação profissional etc.); a defesa da religião 

através de seus diversos escritos, dentre outras. 

Além de toda a herança do Sistema Preventivo, Dom Bosco nos deixa uma 

motivação que conduz as nossas atenções para os tempos atuais, na tentativa de 

identificar desafios e riquezas para, assim, tentar corroborar com a transformação da 

pessoa e da sociedade.  
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2.2 Karl Marx e a crítica marxiana 

 

Karl Marx fez parte de um importante período da minha vida. A ele, dediquei o 

meu trabalho de conclusão de curso da minha primeira graduação (Filosofia). 

Durante anos, debrucei-me sobre um aspecto de seu pensamento: sua crítica. Esse 

conceito influenciou-me sobremaneira e, indubitavelmente, condicionou meus 

interesses e objetivos enquanto educador. 

Após alguns anos, ainda compreendo a relevância da crítica marxiana no 

contexto atual, fundamentalmente, no que tange ao seu escopo: analisar as 

realidades a partir da crítica de suas representações, evidenciando as causas que 

as suscitam, para possibilitar uma tomada de consciência. Trata-se de uma crítica 

radical, que tem a pretensão de ser revolucionária e filosófica ao mesmo tempo, de ir 

à raiz do sistema capitalista para desmascarar e transformar todos os mecanismos 

de desumanização do ser humano que o diminuem e comprometem sua 

integralidade e existência.  

Por meio de uma minuciosa análise do sistema capitalista, Karl Marx 

denunciou, durante toda a sua vida, os mecanismos de alienação desse sistema, 

que tem comprometido a vida humana. Para compreender essa crítica (que é, 

também, método), sua constituição e sistematização, faz-se necessário entender 

algumas estruturas que compõem esse sistema. 

Antes de continuarmos, é fundamental diferenciar alguns conceitos, para que 

situemos adequadamente a reflexão. Estou me referindo às ideias de marxismo, 

marxianismo e marxologia que, mal empregadas, podem gerar, como tem motivado, 

alguns equívocos em relação ao pensamento de Karl Marx. Segundo Aron (2005, p. 

25, grifo nosso): 

 

Chamam-se hoje ‘marxólogos’ os especialistas no conhecimento e 
na interpretação científica do pensamento de Marx. [...] ‘Marxiano’ é 

o indivíduo – uma proposição também pode ser considerada 
‘marxiana’ – que se remete, ou pode se remeter, ao pensamento de 
Marx, sem pertencer à interpretação provisoriamente ortodoxa do 
marxismo, dada pelos representantes oficiais dos Estados que se 
pretendem marxistas. Maximilien Rubel e alguns outros, afinal, 
chamam de ‘marxistas’, com um tom pejorativo, naturalmente, por 

causa da frase de Marx ‘Eu próprio não sou marxista’, aqueles que 
assim se declaram oficialmente, ou seja, os representantes ou porta-
vozes dos partidos comunistas, da União Soviética, da China ou de 
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qualquer outra república popular ou Estado soviético (ARON, 2005, 
p. 25). 

 

Assim, a crítica à qual me refiro neste trabalho, que norteou o início de minha 

jornada como educador, é marxiana, ou seja, está embasada em elementos 

propostos a partir do pensamento do próprio Karl Marx e não a partir da tradição 

marxista. Para compreendê-la, é necessário refletir, a priori, seus pressupostos, os 

elementos que embasaram e nortearam o movimento empreendido pelo próprio Karl 

Marx, principalmente, aqueles que podemos alocar no campo da antropologia 

marxiana, pois, como me referi anteriormente, está no centro da crítica marxiana a 

preocupação com os elementos que deterioram a vida humana. A fim de 

compreendê-los, urge perguntar: o que é o ser humano para Karl Marx? 

 

2.2.1 Um primeiro pressuposto: o materialismo histórico 

 

Para compreender a antropologia marxiana é fundamental entender a 

concepção de materialismo histórico, que, de maneira sintética, consiste na tese 

segundo a qual a realidade social determina a consciência humana. Esse 

entendimento contraria uma corrente filosófica contemporânea de Karl Marx, 

amplamente estudada por ele, o Idealismo Alemão, que compreendia o contrário, ou 

seja, é a consciência humana que determina a realidade social. 

É interessante observarmos que essa não é a posição do jovem Karl Marx, 

ele a desenvolve durante o transcorrer do tempo. Entre 1843 e 1844, Karl Marx 

afirmou em textos, como a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que “o 

proletariado é a negação da racionalidade do real” (ARON, 2005, p. 86). Nesse 

período, sob influência de Georg Hegel, Karl Marx afirmava a existência de uma 

racionalidade imanente à realidade, que esteve sempre presente e ativa no decorrer 

do desenvolvimento da história, entretanto, sem se realizar por inteiro, o que 

impossibilitou ao ser humano, a tomada de consciência plena de si. Sobre isso, 

infere Raymond Aron, um dos principais estudiosos da história da corrente marxiana:  

 

[...] a razão está suficientemente presente na realidade para que nela 
se encontrem exigências racionais. O que significa que a filosofia de 
Marx não é uma filosofia do tipo kantiano, opondo o que é ao que 
deve ser. Não é também uma filosofia determinista, limitando-se a 
constatar o que se produz necessariamente. É uma filosofia que se 
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pode chamar imanentista ou monista de tipo hegeliano, que 
pretende, pela análise da realidade existente, extrair o que é a razão 
de ser, o objetivo do que é. Pode-se, analisando o Estado como ele é 
descobrir o que ele deve ser, pois esse deve ser está, por assim 
dizer, implicado nessa razão semiconsciente que a crítica descobre 
na realidade (ARON, 2005, p. 74-75). 

 

Outra influência significativa desse período para Karl Marx diz respeito ao 

estudo que ele realizou sobre o pensamento de Epicuro de Samos, o que resultou 

na sua tese doutoral acerca da afirmação da autoconsciência, existente desde os 

primórdios da vida humana, como princípio de liberdade, o que motivou uma crítica 

contundente aos fundamentos éticos e morais heterônomos, sobretudo, aqueles 

oriundos da religião, que têm como fundamento, justamente, um conceito de 

autoconsciência. 

É por meio da teoria do materialismo histórico que Karl Marx rompe com essa 

concepção de razão, expressando, de maneira incisiva, sua crítica ao Idealismo 

Alemão, especialmente, a Georg Hegel. Para ele, não é a consciência dos seres 

humanos, o Eu Absoluto, as Leis Eternas que determinam a realidade, pelo 

contrário, é a realidade social, expressa por suas relações integradas, que determina 

a consciência humana. 

Desse modo, os meios de produção exercem influência fundamental sobre as 

relações sociais, pois eles materializam a racionalidade vigente. Basta analisarmos 

os modos de produção que se sucederam na história do Ocidente: a escravidão, no 

modo de produção antigo; a servidão, no modo de produção feudal; o assalariado, 

no modelo burguês. Para Karl Marx, essas são as três diferentes formas históricas 

de exploração do ser humano pelo próprio ser humano.   

Como agente da história, o ser humano se distingue dos outros animais pela 

consciência, pela religião e por várias outras características, mas, principalmente, 

por sua capacidade de produzir seus meios para viver, agindo e transformando a 

história da humanidade. “Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são 

eles. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que 

produzem, como o modo como produzem” (MARX, 1999, p. 28): 

 

Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã que desce 
do céu a terra, aqui se ascende da terra ao céu. Ou, em outras 
palavras: não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 
representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e 
representados para, a partir daí, chegar aos homens em carne e 
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osso; parte-se dos homens realmente ativos a partir de seu processo 
de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos 
ideológicos e dos ecos desse processo de vida. E mesmo as 
formações nebulosas no cérebro dos homens são sublimações 
necessárias do seu processo de vida material, empiricamente, 
constatável e ligado a pressupostos materiais (MARX, 1999, p. 37). 

 

Ainda sobre o materialismo histórico, Friedrich Engels complementou que o 

desenvolvimento “[...] político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico etc., 

baseia-se no desenvolvimento econômico. Mas todos aqueles reagem entre si e 

sobre a base econômica” (MARX, 2001, p. 469). Assim, não se trata de uma 

exclusividade dos fatores econômicos a determinação das outras instâncias sociais, 

mas sim, de uma interação entre elas, baseada nas necessidades econômicas que, 

em última instância, sempre predominam.  

 

2.2.2 Um segundo pressuposto: o ser humano como ser natural e social 

 

Com uma filosofia fundamentalmente histórica, não é possível pensar em uma 

ideia de essência humana em Karl Marx. Na sua concepção, não existe ser humano 

abstrato, com uma única definição a priori, pois ele constitui-se pelo conjunto das 

relações sociais nas quais está inserido e participa. Contudo, é possível observá-lo 

em alguns textos, utilizando os termos essência ou elemento genérico para atribuir, 

por exemplo, a dimensão social, ou do trabalho, para a concepção de ser humano. 

Na obra Manuscritos Econômicos Filosóficos (MARX, 1987, p. 173), Marx afirma que 

o ser humano é um ser natural. Nessa perspectiva, é possível observar uma 

dimensão ecológica do pensamento marxiano, porque postula não apenas as 

relações sociais entre os seres humanos, isoladamente, mas as relações 

estabelecidas entre eles e a natureza.   

 

[...] a relação do homem com a natureza é imediatamente sua 
relação com o homem, do mesmo modo que a relação com o homem 
é imediatamente sua relação com a natureza, sua própria destinação 
natural. Nesta relação aparece, pois, de maneira sensível, reduzida a 
um fato visível, em que medida a essência humana se converteu 
para o homem em natureza ou a natureza tornou-se a essência 
humana do homem (MARX, 1987, p. 173). 

 

Para a superação dos mecanismos que desumanizam o ser humano, faz-se 

mister perceber que “a sociedade é, pois, a plena unidade essencial do homem com 
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a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo acabado do 

homem e o humanismo acabado da natureza” (MARX, 1987, p.175). Desse modo, 

urge naturalizar o ser humano e humanizar a natureza. Talvez, essa seja uma 

excelente chave de leitura para a problemática ecológica dos tempos atuais. 

Na filosofia marxiana, o conceito de ser humano natural também se refere à 

dimensão objetiva e sensível da pessoa que, enquanto ser que padece, é ser 

apaixonado, movendo-se através desta força (paixão) essencial de maneira enérgica 

para os seus objetos de auto efetivação. 

 

O homem é imediatamente ser natural. Como ser natural, e como ser 
natural vivo, está, em parte, dotado de forças naturais, de forças 
vitais, é um ser natural ativo; estas forças existem nele como 
disposição e capacidades, como instintos; em parte, como ser 
natural, corpóreo, sensível, objetivo, é um ser que padece, 
condicionado e limitado, tal qual o animal e a planta; isto é, os 
objetos de seus instintos existem exteriormente, como objetos 
independentes dele; entretanto, esses objetos são objetos de seu 
carecimento, objetos essenciais, imprescindíveis para a efetuação e 

confirmação de suas forças essenciais (MARX, 1987, p. 206, grifo 
nosso). 

 

Embora ser natural, para Karl Marx, a natureza não está presente diretamente 

ao ser humano de maneira adequada, nem objetiva nem subjetivamente. Desse 

modo, como tudo o que é natural deve nascer, é necessário que o ser humano 

efetive seu ato de nascimento por meio da práxis (efetivação da autoconsciência e 

superação) que se dá na e por meio da história. Em geral, essa práxis diz respeito à 

ação ou atividade “[...] livre, universal, criativa e autocriativa, por meio da qual o 

homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e 

a si mesmo [...]” (BOTTOMORE, 1993, p. 292). Trata-se de uma dimensão 

específica do ser humano, que também o diferencia dos outros seres vivos. 

Esse ser humano, em uma perspectiva marxiana, é um indivíduo particular, 

sendo justamente a sua particularidade que o torna um ser social efetivo. Para Marx 

(1987, p. 180), “a pobreza é o laço passivo, que faz com que o homem sinta como 

carecimento a maior riqueza, o outro homem”. Assim, a pessoa necessita do outro, 

de associar-se, a propósito, esse deveria ser o fim pelo qual ele agiria, de forma que 

não houvesse mais a necessidade de mediações para que expressasse fraternidade 

com seus pares.  
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Karl Marx se utiliza do termo aristotélico zoon politikon para definir o ser 

humano. Contudo, a sociedade capitalista tem transformado a pessoa em um ser 

egoísta, que reduz o outro e, consequentemente, também é reduzido em um 

instrumento para simplesmente atender aos carecimentos dos outros. 

 

A sociedade – tal como aparece para os economistas – é a 
sociedade civil, na qual cada indivíduo é o conjunto de carecimentos 
e só existe para o outro como o outro só existe para ele, na medida 
em que convertem em meio um para o outro (MARX, 1987, p.190). 

 

Nessa perspectiva, há um grave reducionismo do ser humano em mero 

instrumento. Nessa instância, já é possível verificar o processo de coisificação, nível 

máximo da alienação, amplamente discutido por Karl Marx e seus discípulos. O ser 

humano social de Karl Marx é a pessoa que é eu, a partir do tu, ou seja, o ser 

humano pelo simples fato de se constituir assim.  

 

2.2.3 O objeto: a alienação, suas bases e superação 

 

Pode-se dizer que a crítica marxiana tem como objetivo central a denúncia da 

perda da essência humana pelo próprio ser humano, de sua desumanização em 

relação às instituições criadas por ele mesmo, ou seja, a alienação. 

 

A alienação aparece tanto no fato de que meu meio de vida é de 
outro, que meu desejo é a posse inacessível de outro, como no fato 
de que cada coisa é outra que ela mesma, que minha atividade é 
outra coisa, e que, finalmente, (e isto é válido também para o 
capitalista), domina em geral o poder desumano (MARX, 1987, 
p.188). 

 

Em certo momento, essas instituições aprisionam o ser humano conforme 

suas próprias leis, que são autopoiéticas e que se apresentam como leis naturais e 

essenciais, responsáveis pelo funcionamento e transformação dessas instituições. 

Nesse sentido, é possível afirmar que O Capital, a principal obra de Karl Marx é, em 

sua totalidade, a aplicação e a ilustração dessa ideia. Também é possível afirmar 

que, muito provavelmente, Karl Marx tenha aproveitado esses conceitos do 

pensamento de Georg Hegel (ARON, 2005). 
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Quais são as bases dessa alienação para Karl Marx? A resposta não é 

simples, pois existe uma série de divergências11: ora encontramos textos nos quais 

ele afirma a precedência da propriedade privada; ora encontramos textos nos quais 

ele assegura a precedência da divisão social do trabalho. 

Obviamente, em uma perspectiva marxiana, o sistema capitalista tem como 

principais características a propriedade privada, contraditória porque exclui a massa 

dos trabalhadores e a acumulação do capital. Esses elementos estão intimamente 

ligados à divisão social do trabalho.  

Pessoalmente, entendo que, em Karl Marx, as bases da alienação são a 

propriedade privada e a divisão social do trabalho. Toda a análise marxiana acerca 

dos processos de alienação e de fetichização perpassou essas duas realidades. 

Agora, como superar essa alienação? A resposta também não é simples.  

 

O último sentido, mais vago e mais filosófico, da desalienação é a 
realização total do homem. Apesar de muitas vezes empregada, 
essa expressão não é assim tão clara. A idéia que parece se 
desprender dos textos de Marx é que a riqueza criada pela 
humanidade considerada globalmente é imensa e que cada um de 
nós é capaz de recolher ou absorver apenas parte dessa riqueza. O 
tema filosófico desenvolvido é que seria preciso que os indivíduos 
fossem capazes de alcançar a mesma riqueza que aquela criada 
pela humanidade globalmente. Como se daria tal coisa? Isso é um 
outro caso (ARON, 2005, p.182-183). 

 

Em síntese, Marx compreendeu que “a superação da propriedade privada é 

por isso a emancipação total de todos os sentidos e qualidades humanas [...]” 

(MARX, 1987, p.177). E é justamente essa a sua preocupação: a re-humanização do 

ser humano, pelo próprio ser humano, que se efetiva pela realização do comunismo, 

sistema pelo qual a propriedade privada e a divisão social do trabalho são extintas. 

 

[...] a alienação da vida humana permanece e continua sendo tanto 
maior, quanto mais consciência dela como tal se tem – pode ser 
realizado, assim só mediante o comunismo posto em prática pode 

                                                             
11 Um fragmento de Aron expressa esta dificuldade: 

A origem de todas as alienações reside na alienação do trabalho. Em 
estilo vulgar, a raiz da alienação do trabalho encontra-se na 
propriedade privada. Em outro momento, ele diz: ‘A propriedade 
privada é a expressão da alienação do trabalho’. Mas, acrescenta, a 
partir de um certo momento na história se produz uma ação 
recíproca entre alienação do trabalho e propriedade privada (ARON, 
2005, p.164). 
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realizar-se. Para superar o pensamento da propriedade privada, 
basta o comunismo pensado. Para suprimir a propriedade privada 
efetiva, é necessária uma ação comunista efetiva. A história virá 
trazê-la, e aquele movimento que já conhecemos em pensamento 
como um movimento que se supera a si mesmo percorrerá na 
realidade um processo muito duro e muito extenso. Devemos 
considerar, no entanto, como um progresso verdadeiro e efetivo o 
fato de que tenhamos tomado de antemão consciência tanto da 
limitação como da finalidade do movimento histórico – uma 
consciência que o ultrapassa (MARX, 1987, p.187). 

 

Só resta uma dúvida: essa revolução comunista se daria pela força ou 

aconteceria naturalmente? Como veremos adiante, essa é outra questão complexa 

que, inclusive, o próprio Karl Marx diverge na solução. 

 

2.2.4 A crítica marxiana em si 

 

Todo o pensamento de Karl Marx se dá em um nível crítico (sua maior obra 

ganha esse nome). A originalidade de sua apreciação não se encontra na sua 

análise acerca da realidade econômica capitalista, que, paradoxalmente, promove o 

aumento da produção de riquezas, simultaneamente, com o agravamento da miséria 

das massas. Essa era uma análise comum entre os economistas contemporâneos 

de Karl Marx. Segundo Aron (2005), a originalidade e profundidade de seu 

pensamento estão na sua inspiração filosófica e na sua concepção de história. 

 

[...] Marx [...] pertence à economia inglesa de sua época. Mas, ao 
mesmo tempo, Marx tinha uma ambição que o punha à parte dos 
economistas clássicos: ele procurou utilizar, de certa maneira, 
aqueles conceitos e métodos para elaborar o que chamava de uma 
crítica da economia política. Essa crítica seria simultaneamente uma 
interpretação ou explicação do modo de funcionamento da economia 
capitalista, um posicionamento da economia capitalista no 
desenvolvimento histórico dos diferentes regimes econômicos, uma 
análise, enfim, do desenvolvimento necessário da economia 
capitalista em direção à catástrofe final (ARON, 2005, p. 27-28). 

 

Karl Marx intuiu que só se poderiam explicar as categorias do pensamento 

econômico pela própria realidade econômica. Dessa maneira, a sua crítica 

econômica “[...] seria, então, o estudo tanto da formação quanto da morte da 

economia capitalista, o estudo da força e da fraqueza do pensamento econômico 

aplicado à realidade capitalista” (ARON, 2005, p. 28). 
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Como discípulo de Georg Hegel, Kark Marx partiu de sua filosofia, mas viu 

nela o término da filosofia clássica. Ele propôs uma nova Filosofia que tivesse como 

ponto de iniciação para a reflexão o mundo real a partir da realidade econômica. Ele 

escreveu muitos textos que expressam essa crítica a Georg Hegel e a todo o 

movimento do Idealismo Alemão. Para Karl Marx, a Filosofia possui uma função bem 

clara: 

 

[...] a de estar no mundo, weltlich, e ser crítica. Crítica, como se diz 
em alemão, rücksichtslos, que se traduz com dificuldade por ‘sem 

consideração de nenhum tipo’; em estilo corriqueiro se diria ‘crítica 
sem dó nem piedade’ (ARON, 2005, p. 72). 

 

Como é possível observar, a crítica marxiana é radical. Tem a pretensão de 

ser revolucionária e filosófica ao mesmo tempo, de ir à raiz do sistema capitalista 

para desmascarar e transformar todos os mecanismos de desumanização do ser 

humano. Toda a reflexão, segundo Karl Marx, tem que gerar transformação, senão, 

ela se torna inócua. 

Karl Marx propôs uma interpretação das bases do capitalismo. Toda a sua 

obra foi construída sobre esse alicerce e é o que há de mais específico em sua 

construção filosófico-econômica “[...] sem equivalente entre seus contemporâneos, 

nem posteriormente, sendo um monumento intelectual que deve ser abordado como 

tal” (ARON, 2005, p. 388). 

Essa crítica compõe um sistema estruturado de maneira integrada, formando 

um conjunto que perpassa as diversas dimensões da vida humana social. A 

presente reflexão não tem a pretensão de aprofundá-las em suas particularidades, 

devido ao seu objetivo de abordar a crítica marxiana como um conceito, amplo e 

complexo, que permeou todo o pensamento de Karl Marx e influenciou-me, não 

obstante, para efeitos de uma visão de conjunto, as mesmas serão enumeradas. 

Karl Marx criticou a religião. Embora judeu, como materialista e naturalista, 

ele chegou ao ateísmo, constatando que a realidade material é a realidade por 

excelência. O famoso pensamento de que a religião é o ópio do povo (MARX, 2010) 

diz respeito ao processo de desumanização do ser humano pelo fenômeno religioso, 

que o incapacita para realizar-se plenamente. Assim, o ser humano cria o mito da 

religião, uma forma de pseudo-realização, de amenização dos sofrimentos gerados 

pela não realização plena de sua humanidade. Mais do que uma simples 
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constatação, em Karl Marx, a crítica da religião é condição fundamental para toda a 

crítica. A partir dela, é possível encontrar os elementos para a crítica da política e da 

economia. 

No que diz respeito à crítica política, para Karl Marx, a partir do sistema 

capitalista, o ser humano não exerce mais a sua condição social e política de 

maneira adequada, encontrando-se à margem de todo o processo que constitui essa 

dimensão. O que deveria ser o fim torna-se o meio para alcançar objetivos 

secundários e egoístas. 

Dessas críticas, resulta a crítica à economia política, encontrada 

principalmente em O Capital: 

 

[...] o marxismo de Marx, em O Capital, é uma crítica da economia 
política fundada na distinção entre a realidade essencial do mundo 
do valor, da exploração e da mais-valia e o mundo das aparências, 
do capital, dos rendimentos e de tudo que se segue (ARON, 2005, p. 
385). 

 

Durante sua vida, Karl Marx se preocupou em estudar profundamente a 

economia para adotar a sua linguagem (como economista) e, como filósofo, 

entender com profundidade os limites da compreensão meramente econômica da 

realidade, adotada pelos economistas de sua época. Seu método consistiu em “[...] 

pegar os economistas, citá-los com a maior exatidão e mostrar as consequências 

amorais ou imorais a que levam suas análises” (ARON, 2005, p.156). Dessa 

maneira, intentou uma compreensão profunda do funcionamento do sistema 

econômico capitalista. 

Karl Marx também criticou como um todo o movimento do Idealismo Alemão, 

mas de forma contundente, dedicou centenas de páginas à crítica ao sistema de 

Georg Hegel, percorrendo suas concepções acerca do Direito, do Estado, da 

Política, do ser humano e suas relações sociais, dentre outras. Dois foram os pontos 

críticos: 

 

[...] Marx diz que Hegel inverte a relação do sujeito com o predicado 
ou atributo, fazendo do sujeito predicado e do predicado sujeito, e é a 
inversão das relações entre sujeito e predicado que constitui todo o 
mistério da filosofia especulativa, constitui sua mística e sua 
mistificação (ARON, 2005, p. 128). 
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Por fim, a crítica marxiana objetiva a tomada de consciência acerca da 

realidade. Ela é a síntese entre o pensamento do jovem Karl Marx, discípulo de 

Georg Hegel, e do Karl Marx maduro, do materialismo histórico. Trata-se de uma 

crítica simultânea do real e da consciência que os seres humanos têm desse real. É 

uma dupla crítica: das representações e da realidade que suscitam tais 

representações. 

 

A crítica deve se aplicar tanto à realidade quanto à idéia que os 
homens fazem disso. Se houver uma idéia fundamental para a 
compreensão do marxismo, é esta. O marxismo, sempre, desde a 
origem até o fim, é a crítica tanto da realidade quanto da idéia que os 
homens fazem dela, através da teoria. Não se pode compreender O 
Capital sem a lembrança de que, para Marx, é um livro que se chama 
Crítica da economia política e que trata, ao mesmo tempo, da análise 
da realidade do regime econômico capitalista e da análise crítica da 
tomada de consciência disso – consciência espontânea e 
consciência teórica – pelos homens (ARON, 2005, p. 73). 

 

Para o jovem Karl Marx, ainda influenciado significativamente pela filosofia 

hegeriana e epicurista, a racionalidade verdadeira do ser humano e do Estado já 

está presente na consciência humana de forma mística. Para tal, ele utilizou o 

exemplo do discurso religioso, que contempla o ideal humano teorizado. Urge, 

através da Filosofia, tomar consciência autêntica dessa realidade para “[...] 

transformar essa consciência em motor de ação, agindo para que a realidade se 

conforme a ideia que os homens fazem de si mesmos na Filosofia” (ARON, 2005, p. 

76). A Filosofia tem que se efetivar na práxis. 

A crítica marxiana é a crítica de uma consciência falsa de um mundo falso; de 

uma consciência invertida de um mundo invertido. No prefácio da primeira edição de 

O Capital, Marx (2006, p. 18) afirma: 

 

Ainda quando uma sociedade tenha desvendado o significado da lei 
natural que rege seu movimento – e o objetivo final desta obra é 
descobrir a lei econômica do movimento da sociedade moderna -, 
não pode ela suprimir, por saltos ou por decreto, as fases naturais de 
seu desenvolvimento. Mas ela pode encurtar e reduzir as dores do 
parto (MARX, 2006, p. 18).  

 

Aron (2005) suscita uma questão instigante, já apresentada aqui: a partir do 

Karl Marx da maturidade, do materialismo histórico, qual é a relação entre o devir 

necessário e a ação revolucionária? Segundo ele, trata-se de um ponto essencial, 
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sob o aspecto filosófico do pensamento de Karl Marx, uma vez que, ao afirmar o 

materialismo histórico, ele está afirmando o devir necessário da história, um devir 

determinado. Qual e como seria a intervenção humana? Ela também seria parte 

desse devir? É livre ou é determinada? Compõe o devir? Karl Marx não responde a 

questão: 

 

Fico atento a dizer que todas as discussões filosóficas sobre o 
marxismo giraram em torno deste ponto central, a relação entre a 
teoria e a prática, entre a necessidade histórica e a ação humana, 
entre a simples necessidade e a liberdade, entre a realidade e o 
pensamento. Ao redor desse tema se cristalizam, por assim dizer, 
todos os paradoxos, todas as contradições, todas as dificuldades de 
uma filosofia da história que, ao mesmo tempo, anuncia um devir 
necessário e incita à ação revolucionária. Aí se encontram, para mim, 
o centro filosófico do pensamento de Marx, sua particularidade 
fascinante e também suas dificuldades (ARON, 2005, p.70). 

 

Hinkelammert (1983, p. 76) contribui com essas questões: “Trata-se do futuro 

como uma reivindicação daquilo que a produção mercantil – e mais expressamente 

em sua forma capitalista – oprimiu”. Para ele, Karl Marx não descreveu esse futuro 

como um futuro plenamente realizável, descreveu antes, uma sociedade que “[...] 

supera as relações mercantis como uma sociedade que supera as imagens ilusórias 

do futuro e as substitui por uma projeção humana pensada como realização plena 

do homem [...]” (HINKELAMMERT, 1983, p. 76). 

Karl Marx visou à crítica, à união do pensamento e da ação (práxis), mas, “[...] 

a condição para essa unidade do pensamento e da ação é que se seja capaz de 

captar a verdade do Estado e a do homem [...]” (ARON, 2005, p. 87), agindo 

revolucionariamente sob uma perspectiva filosófica, ao mesmo tempo, sacudindo 

“[...] as condições existentes, não para simplesmente sacudi-las, mas para realizar o 

que é sua racionalidade implícita” (ARON, 2005, p. 87). 

 

2.3 Meu projeto de vida: ser educador 

 

O meu projeto de vida sempre foi ser educador. Resgatar Dom Bosco e Karl 

Marx nesta pesquisa-ação-formação foi de suma importância para mim. De certa 

maneira, eles fundamentaram minhas ações e escolhas: com Karl Marx, encontrei os 

subsídios para uma leitura de mundo e para a estruturação de uma crítica 

necessária e fundamental, que possibilitasse uma tomada de consciência acerca de 
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realidades desfavoráveis para a vida humana. Com Dom Bosco, encontrei o método, 

a maneira de possibilitar uma transformação por meio da educação.  

Antes da vida religiosa salesiana e, muito antes da Filosofia, eu já tinha 

trilhado caminhos pela área da educação, em especial, em diversas pastorais 

ligadas à Igreja Católica, em Organizações Não Governamentais e Clubes de 

Serviço. Dom Bosco e Karl Marx corroboraram com a organização dessas 

experiências, com sua sistematização e com o desenvolvimento de novas 

competências que me possibilitaram continuar no caminho de maneira mais 

qualificada. Com eles, encontrei novas bases teóricas e muita inspiração. 

O meu projeto de vida contemplou um educador que colaboraria com um 

projeto educacional pautado na intersubjetividade, na crença no relacionamento e na 

interação entre as pessoas e o mundo, como condição de conhecimento, de 

desenvolvimento pessoal e ação sustentável na e para a comunidade humana. 

Esse diagrama educacional nortearia a existência de uma escola com 

diversas missões, ou, talvezes12 (FERNANDES, 2014, p. 74): 

 

 talvez, seja papel da escola, hoje, lembrar que “viver é desenhar 

sem borracha” (FERNANDES, 2013). O agora aqui seria uma 
denúncia ao carpe diem hedonista, individualista e inconsequente, 

tão promovido hodiernamente; 

 talvez, seja papel da escola, hoje, colaborar com o 

desenvolvimento de pessoas competentes para a vida, uma vida 
complexa, que exige cada vez mais, pessoas capazes de ler, 
interpretar e agir no e em prol das pessoas e do mundo; 

 talvez, seja papel da escola, hoje, colaborar com o 

desenvolvimento de estratégias para a realização de projetos de 
vida. Mais do que inspirar projetos, a escola precisaria 
instrumentalizar o aluno para que ele pudesse desenvolver e 
implantar esses projetos; 

 talvez, seja papel da escola, hoje, lembrar que “uma pessoa só 

pode ser livre, se todas as demais o forem igualmente” (HABERMAS, 
2004a, p. 13). Esse pensamento do filósofo alemão Jürgen 
Habermas nos provoca, nos coloca diante do outro que precisa ser 
incluído na nossa vida. Não somos sozinhos; 

 talvez, seja papel da escola, hoje, inspirar sonhos. Eis algo 

fundamental para a vida, mas que atualmente soa obsoleto, arcaico. 
Em uma sociedade que pauta, de maneira preponderante, seus 
critérios e ações no hoje e naquilo que é material, sonhar é 
desafiador. Quantas crianças e jovens há, sem sonhos, sem 
perspectivas e expectativas, com o seu emocional à deriva nos 

                                                             
12 Penso ser inviável definir a missão da escola de maneira descontextualizada e solitária. 
Por isso, tenho insistido em talvezes. 
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sucessos e insucessos do agora, sem esperança, sem espera e sem 
amanhã. 

 

Durante os anos, este projeto sempre esteve lá. Em alguns momentos, mais 

tímido; em outros, como agora, latente, vivo e animador. Infelizmente, o contexto 

contemporâneo tem apresentado desafios à vida humana e, consequentemente, à 

escola. Em muitos contextos, não tem sido fácil manter alguns ideais e, em alguns 

casos, a esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

3 OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR13 

 

 
 

O contexto contemporâneo tem apresentado diversos desafios para o 

processo educacional como um todo. Em sua obra Entre o passado e o futuro, 

Arendt (2007, p. 234) continua, ainda hoje, nos provocando: 

 

Quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que 
efetivamente se revelaram na crise educacional para que, durante 
décadas, se pudessem dizer e fazer coisas em contradição tão 
flagrante para o bom senso? [...] o que podemos aprender desta 
crise acerca da essência da educação - não no sentido de que 

                                                             
13 Muitas são as possibilidades hoje, para se conceituar a ação ou processo de gestão 
escolar.  

Para esta tese, o termo administração está sendo empregado como “[...] a utilização 
racional de recursos para a realização de fins determinados” (PARO, 2012, p. 25). 
Chiavenato (1979, p. 208) complementa esta ideia: 

A administração é uma atividade generalizada e essencial a todo 
esforço humano coletivo, seja na empresa industrial, na empresa de 
serviços, no exército, nos hospitais, na igreja etc. O homem cada vez 
mais necessita cooperar com outros homens para atingir seus 
objetivos: nesse sentido, a administração é basicamente a 
coordenação de atividades grupais. 

Destarte, entendemos que a administração, atividade fundamental da vida social, 
possui dois objetivos que lhe são intrínsecos: o primeiro, diz respeito à utilização de 
recursos vários, de maneira adequada e sustentável, porque finitos e limitados (cabe 
acrescentar a exigência, em um contexto de mercado, de constante aprimoramento que 
garanta a máxima eficiência dos processos e produção); e, o segundo, diz respeito à 
coordenação das pessoas e suas relações em prol de determinados objetivos, elemento 
chave desta pesquisa, como poderemos verificar adiante. 

A administração está voltada para fins determinados. No contexto desta pesquisa, o 
educacional no contexto da escola que, como empresa, necessita de organização, objeto de 
estudo da Administração. 

Cabe enfatizar que “[...] não existe organização sem administração e a recíproca é 
quase sempre totalmente verdadeira, já que é precipuamente dentro das organizações que 
a administração é exercida” (MOTTA, 1981, p. 19). 
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sempre se pode aprender, dos erros, o que não se deve fazer, mas 
sim refletindo sobre o papel que a educação desempenha em toda a 
civilização, ou seja, sobre a obrigação que a existência de crianças 
impõe a toda a sociedade humana? (ARENDT, 2007, p. 234). 

 

Pensar um projeto educacional exige um olhar aprofundado sobre o contexto 

contemporâneo, de maneira que consigamos elucidar, para compreender, as 

relações que se estabelecem entre os elementos forjados no interior da escola com 

aqueles externos a ela. Na verdade, essa separação é apenas didática, pois a 

escola está inserida no mundo, de maneira que, suas relações e as do próprio 

mundo formam um emaranhado único. Os diversos contextos condicionam a escola 

que, por sua vez, condiciona os vários contextos. 

Para empreender essa abordagem no contexto desta tese, tivemos que 

realizar um recorte: no primeiro momento, iremos pensar sobre os desafios 

curriculares que norteiam um projeto educacional escolar na contemporaneidade; 

em um segundo momento, pensaremos sobre a questão das relações humanas na 

escola, tema de grande interesse pessoal nos últimos anos e, por fim, um problema 

que tem desafiado, sobremaneira, a administração escolar hoje, o qual estamos 

denominando como a colonização da educação escolar pela lógica do mercado. 

 

3.1 Desafios curriculares 

 

A escola enfrenta hoje desafios complexos que dizem respeito à sua 

identidade, à sua forma e ao seu papel no processo educativo como um todo, que é, 

fundamentalmente, ação social. Isso porque nossa sociedade é resultado de um 

projeto que, durante a história, apresentou alguns problemas para a sua efetivação.  

O projeto em pauta é a Modernidade, que pretendia, a partir do rompimento 

com a Idade Média, oferecer uma vida melhor para o ser humano, por meio da 

construção de um novo modelo de vida pautado em uma razão subjetiva e livre, que 

deveria tornar-se o único critério para fundamentar e organizar todas as instâncias 

da vida.  

Contudo, o que se esperava deste projeto acabou não se concretizando como 

fora desejado, embora não seja possível negar os progressos que ocorreram ao 

longo da história, por meio do desenvolvimento de novas tecnologias e o avanço das 

ciências. A vida e as relações sociais passaram a se subordinar ao progresso 
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técnico e econômico, tornando o ser humano escravo das forças que ele mesmo 

imprimiu ao processo histórico.  

Partindo, portanto, do pressuposto de que o processo educacional deve se 

estruturar a partir dos contextos nos quais os alunos vivem hoje e irão viver no futuro 

como adultos que irão desenvolver diversos papéis; e que a identidade individual é 

condicionada pela identidade coletiva, constata-se que o contexto supracitado incide 

significativamente no processo educacional. Resultado desta realidade, por 

exemplo, é a limitação imposta aos objetivos da educação no desenvolvimento dos 

sujeitos, restringindo-a, fundamentalmente, à dimensão cognitiva, o que tem 

comprometido a capacidade de reflexão, pois, reduz o conhecimento a conteúdos e 

procedimentos técnicos que devem estar a serviço de uma produção que garantirá 

prosperidade científica e econômica para a sociedade. Nesse modelo de educação, 

o caráter científico é colocado como a única referência, porque ao longo da história, 

consolidou-se como o “[...] paradigma de conhecimento claro e seguro. A 

racionalidade científica torna-se o padrão do conhecimento que, associada à 

dimensão da utilidade, agrega poder ao conhecimento” (GOERGEN, 2001, p.17). 

Esse projeto pedagógico começa a ser forjado a partir do movimento 

iluminista e está centrado em uma ideia de razão subjetiva (centrada na pessoa), 

digna de confiança e fonte de emancipação e liberdade do ser humano. Nesse 

sentido, pautado na razão e no acesso ao conhecimento científico, o processo de 

educação formal é responsável pelo aperfeiçoamento da natureza humana, no que 

tange ao desenvolvimento de indivíduos eficientes e eficazes, capazes de 

contribuírem com o aumento da produtividade da sociedade. Cabe lembrar que esse 

modelo educacional está inserido no contexto da industrialização e do crescimento 

econômico.  

Na tentativa de atender aos requisitos exigidos pelo mercado de trabalho, 

essa abordagem procura “[...] planejar a educação de modo a dotá-la de uma 

organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem 

pôr em risco sua eficiência” (SAVIANI, 2001, p. 12), por isso da necessidade de 

tornar o ensino o mais objetivo e operacional possível. Esse modelo apresenta 

diversos resultados comprometedores, um deles, diz respeito à “[...] incapacidade de 

resolver adequadamente as complexas questões implicadas na educação, 

especialmente as que dizem respeito à formação e constituição dos sujeitos nas e 

pelas suas interações sociais” (BOUFLEUER, 2001, p.17). 
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Para Goergen (2001, p. 83), a escola e seus alunos têm pagado um preço 

alto por essa situação:  

 

O preço que a escola paga pela submissão acrítica aos ditames da 
razão instrumental é a perda da dimensão ético-política do projeto 
histórico de emancipação. Para que isso ocorra, o aluno precisa ser 
despertado para os problemas fundamentais do sujeito, da 
comunidade e do mundo de modo geral. 

 

Fatalmente, o currículo está imerso nesse contexto e tem sofrido influências 

dele, seja em âmbito filosófico, prático, ético ou estético. 

 

3.1.1 O currículo escolar na contemporaneidade 

 

Ainda não é possível encontrar uma definição ou delimitação única e clara 

para o currículo, que durante sua história, assumiu diversos enfoques: tecnicista nas 

décadas de 50 e 60; como artefato social e político nas décadas de 70 e 80; com a 

inclusão da dimensão cultural a partir da década de 90. Atualmente, a concepção de 

currículo é polissêmica e multifacetada, proporcionando uma vasta gama de 

possibilidades de significados a partir de um pano de fundo que o concebe em 

processo de construção.  

Pensando sobre o conceito de currículo, dois elementos são constantemente 

evidenciados por autores contemporâneos: suas dimensões social e cultural: 

 

[...] o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso 
significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 
determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. 
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado 
em relações de poder, o currículo transmite visões sociais 
particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais 
e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente 
e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas especificas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação 
(MOREIRA, 2000, p. 07-08). 

 

Goodson (1995, p. 02) enfatiza o caráter social do currículo em detrimento da 

dimensão lógica, muitas vezes, o pano de fundo do desenvolvimento de um currículo 

em um contexto fundamentalmente tecnicista e utilitarista como o atual. Para ele: 
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O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, 
mas um processo social, no qual convivem lado a lado com fatores 
lógicos, epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos 
‘nobres’ e menos ‘formais’, tais como interesses, rituais, conflitos 
simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle, 
propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à 
raça, ao gênero (GOODSON, 1995, p. 02). 

 

Tentando percorrer um caminho pessoal de definição conceitual e crítica, a 

presente reflexão parte da concepção anglo-saxã que entende o currículo como um 

percurso educacional, “[...] um conjunto contínuo de situações de aprendizagem 

(learning experiences) às quais um indivíduo vê-se exposto ao longo de um dado 

período, no contexto de uma instituição de educação formal” (FORQUIN, 1993, p. 

22). Esse percurso entende o currículo como: 

 

[...] construtor de identidades na medida em que junto com o 
conteúdo das disciplinas escolares, com o conhecimento e os 
saberes que ele vincula se adquirem valores, crenças, percepções 
que orientam o comportamento e estruturam personalidades 
(ABRAMOWICZ, 2006, p. 16). 

 

A escola, fundamental no processo de desenvolvimento e implantação desse 

currículo, deve estar pautada em um projeto institucional que materializa a sua visão 

de mundo, educação, pessoa e negócio; a sua percepção de si mesma, sua missão 

e seus objetivos. O currículo é fruto desse dinamismo e, por isso, é caótico e 

fragmentário, pois, enquanto projeto, possui uma prescrição a priori do percurso a 

ser percorrido, ou seja, ele é externo; todavia, para que seja efetivo do ponto de 

vista pedagógico, precisa ser assumido radicalmente pelo sujeito que estará em 

percurso, exigindo abertura, contextualização, potencial de inclusão e integração. As 

pessoas que vivenciam o currículo precisam fazê-lo, integralmente, para que ele 

tenha sentido existencial. 

Nessa acepção, o currículo precisa ser desenvolvido a partir de uma 

racionalidade dialogada e compartilhada, que oriente as práticas pedagógicas dentro 

de uma estrutura de ação democrática e aberta, que possibilite a inclusão dos 

diversos atores. Assim, ele adquire forma e significado na prática escolar, que lhe 

permite se desenvolver a partir da necessária e complexa relação entre o interior e o 

exterior da comunidade educativa. Nas palavras de King: “[...] o currículo é uma 

ponte que vincula a prática escolar e o mundo do conhecimento ou da cultura em 
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geral” (Apud SACRISTÁN, 2000, p. 19). As condições de desenvolvimento e 

realidade do currículo não podem ser entendidas senão em conjunto. 

Um currículo focado apenas no resultado e na técnica, ou seja, partindo do 

pressuposto da neutralidade científica e nos princípios da eficiência e produtividade, 

próprios de uma abordagem tecnicista forjada no contexto da Modernidade, não é 

suficientemente viável para se trabalhar as questões da sociedade atual, pois, como 

aponta Sgro (2004, p.92), as sociedades modernas: 

 

[...] aceleram os processos de transformação social, e portanto, a 
integração depende, cada vez menos, da assimilação mecânica de 
conhecimentos e, cada vez mais, de capacidade de interpretação do 
mundo produzidas sobre o cenário de uma cultura que já oferece 
interpretações coletivas, mutáveis e sujeitas a permanentes 
processos de re-interpretação, os quais requerem do sujeito uma 
atividade que não se reduz à assimilação e à repetição de 
conhecimentos, mas que também os compreende (SGRO, 2004, 
p.92). 

 

Em consequência dessas novas exigências, a construção do conhecimento, 

competência própria das ciências pedagógicas, demanda uma mudança de foco de 

sua abordagem: embora continue reconhecendo a importância do caráter científico, 

compreende que esse não pode ser mais o único ou o principal critério, pois o 

mundo passa a depender cada vez mais de sujeitos competentes para interagir  com 

os diversos contextos com os quais se relacionam, conhecendo-os, interpretando-os 

e construindo-os. Em vista dessa abordagem, a educação é um processo individual 

e social, de construção de objetos de conhecimento e não apenas de recepção e 

transmissão de conteúdos. 

Nesse contexto, é pertinente refletir com Sacristán (1999) que em sua obra 

Poderes instáveis em educação defende a ideia de que o conhecimento científico 

não oferece diretamente soluções para a prática educativa, uma vez que, a 

indeterminação da atividade pedagógica é o elemento fulcral que garante o 

protagonismo e a liberdade de criação dos sujeitos, pois o mundo da ação 

pedagógica não é o mesmo da técnica, ou seja, não é composto por regras, mas por 

princípios aplicados com sabedoria. As ações pedagógicas reproduzem e, ao 

mesmo tempo, criam, pois são abertas à participação de seus atores com liberdade.  

Para Sacristán (1999, p. 61), a ação pedagógica é regulada por um tipo 

específico de racionalidade, limitada e situacional, pois “[...] dada uma determinada 
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percepção do contexto, movemo-nos de uma forma que parece a mais adequada ao 

que pretendemos”. Trata-se de uma racionalidade caótica, mas racionalidade, 

exatamente na medida em que parte da consciência de que é limitada. 

A presente reflexão parte da premissa de que os objetivos gerais da 

educação estão apoiados na dinâmica das interações sociais, nas quais o ser 

humano busca reproduzir e renovar suas tradições culturais, estabelecer 

solidariedade, padrões de convivência e socializar as novas gerações, permitindo o 

desenvolvimento de identidades pessoais e coletivas. 

Visando a um bom funcionamento da escola, ou seja, para que ela atinja seus 

objetivos, em especial, a transmissão da cultura, a socialização e a construção da 

personalidade, essa instituição deve ser regulada pelos processos de uma ação 

comunicativa e democrática, superando as visões que fragmentam o ser humano. 

Em suma, a escola tem papel fundamental na criação de uma consciência crítica, 

orientada para uma ética que sublime as posições individualistas, competitivas e 

utilitaristas que, muitas vezes, tem norteado a vida humana; ao contrário, ela deve 

apontar para a solidariedade e o respeito mútuo, pois, a educação é o processo pelo 

qual o indivíduo vai construir sua humanidade e, nessa perspectiva, os currículos 

são considerados espaços privilegiados para a formação de sujeitos racionais e 

autônomos. É preciso ter consciência de que, para a educação realizar-se 

plenamente em um contexto democrático, ela necessita adotar uma postura que 

compreende os conhecimentos científicos como construções históricas, ou seja, 

repletos de provisioridade e carentes de constante revisão.  

Essa nova atitude de não mais passividade e, sim, de possibilidade de 

questionamento por parte de quem aprende, gera uma relação reflexiva com o 

mundo, que não está fechada a um prisma individual, ao contrário, necessita do 

reconhecimento intersubjetivo, porque dependente da cooperação dos outros. 

Para contribuir com sucesso ao intento emancipatório, forjado no projeto da 

modernidade, a educação necessita adotar um paradigma dialógico, que rompa com 

um modelo de relação vertical e puramente tecnicista, pois o conhecimento crítico 

advém de um desvelamento da sociedade, de um posicionamento político e de uma 

autêntica reflexão dialógica. O saber não imposto, mas construído, faz o sujeito 

perceber-se autônomo e capaz de transformar a sua realidade, não aceitando 

passivamente tudo que lhe é transmitido, mas posicionando-se criticamente diante 

da vida. 
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Essa mudança de paradigma tem desafiado a administração escolar hoje. 

Cabe mencionar que a maior parte dos administradores em atividade foram 

formados em uma escola pautada no paradigma de uma razão cognitivista. De certa 

maneira, os cursos de licenciatura e gestão pedagógica ainda abordam tal temática 

de maneira insuficiente, principalmente, em decorrência da carência dos recursos 

necessários para uma abordagem revolucionária.  

É verdade que temos empreendido alguma reflexão que trouxe, nos últimos 

anos, renovações. Hoje falamos sobre o desenvolvimento de competências em 

detrimento da mera transmissão de conteúdos; sobre a urgente e necessária 

abordagem acerca da educação socioemocional, ou não-cognitiva; sobre o uso das 

tecnologias digitais como possibilidade de uma inovação que garanta maior 

relevância e significatividade aos processos e projetos escolares; sobre a mudança 

de foco, do ensino para a aprendizagem; sobre a necessidade de alocarmos o aluno 

para o centro do processo pedagógico; dentre outros. Contudo, na maioria das 

vezes, estamos focados, apenas, na dimensão metodológica, ou, em algo ainda 

mais grave: em uma perspectiva comercial, na qual esses elementos são 

considerados produtos para incremento de portfólio, aumento de receita e 

consolidação da escola em determinado mercado. Sobre isso, irei falar mais adiante, 

quando abordarei a questão da colonização da educação escolar pela lógica do 

mercado. 

Enfim, faz-se imprescindível conceituarmos criticamente o currículo, 

guardando as devidas proporções para uma não limitação de suas possibilidades e 

potencialidades. A partir desse movimento, o currículo vai assumindo, mais do que a 

pobre função de regulação e definição de conteúdos, seu duplo papel: de orientação 

e contextualização do interior das instituições escolares e de instrumento de 

relacionamento com o exterior da comunidade educativa. Eis uma relação dialética, 

que retroalimenta a escola, tornando-a significativa e efetiva. Eis uma relação 

desafiadora para o contexto contemporâneo. 

 

3.2 Desafio das relações humanas 

 

Hoje, o relacionamento entre as pessoas tem sido tema de recorrentes 

discussões em diversas áreas, como na Política, na Filosofia, na Psicologia, no 

Direito e na Educação. Em se tratando, especificamente, das relações humanas no 
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interior da escola, essas sofrem influências de um contexto maior, porém, 

apresentam dinâmicas muito próprias.  

Múltiplas seriam as abordagens possíveis para essa seção. Optei por 

estruturá-la a partir dos antônimos dos cinco pilares da Interdisciplinaridade 

elencados por Fazenda (2011a), como fiz na minha dissertação de mestrado 

(FERNANDES, 2014): coerência, espera, desapego, humildade e respeito. Esses 

antônimos são compreendidos como riscos na esfera dos relacionamentos no 

interior da escola e podem comprometer o projeto pedagógico.  

Entendemos o risco da incoerência como o primeiro que deve ser 

cuidadosamente observado. Isso por que, como falamos anteriormente, uma das 

missões da escola é criticar e superar as ambiguidades e incoerências presentes no 

mundo contemporâneo, em especial, aquelas que dizem respeito à potencialização 

de modos de vida individualistas, utilitaristas, degradantes do ponto de vista 

ecológico, ético e moral, enfim, modelos que comprometem uma vida sustentável 

entre as pessoas neste planeta.  

A partir do momento em que a escola, determinada pelo contexto 

apresentado no início desta seção, assume um currículo preponderantemente 

técnico e instrumental, centrado em uma perspectiva cognitivista, reduz a concepção 

de ser humano, imprimindo uma abordagem inadequada acerca das questões que o 

compreende, inclusive, no que diz respeito às suas relações com o mundo e com os 

outros sujeitos. Um resultado desta realidade: 

 

[...] as relações humanas e o projeto educacional estão centrados no 
sujeito que busca desenvolver-se fundamentalmente por meio da 
razão e pelo acesso ao conhecimento validado e legitimado pela 
ciência e pela tecnologia, ao invés de estarem centradas nas 
próprias relações entre os sujeitos [...] (FERNANDES, 2014, p. 35). 

 

Esse deslocamento das relações humanas do centro do processo educativo 

na escola tem comprometido o relacionamento entre os indivíduos, promovendo, em 

muitas situações, disputas entre meras “[...] representantes de cursos, disciplinas, 

instituições, ideologias e, donas de diplomas, mestrados, doutorados, prêmios” 

(FERNANDES, 2014, p. 36). Essa dinâmica prejudica o desenvolvimento de 

pessoas competentes para viverem em um mundo complexo que, como vimos, tem 

exigido, sobremaneira, a capacidade de interação entre seus sujeitos.  
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A constatação dessa incoerência leva-nos a refletir sobre a seguinte questão: 

que mundo queremos? Para responder a essa indagação, enquanto escola, 

precisamos refletir sobre a própria instituição e os alunos que forjamos, pois, “[...] a 

prática que se constitui em critério de verdade é sempre aquela motivada por uma 

finalidade, ou seja, toda prática verdadeira está intimamente correlacionada ao fim 

que o homem tem em vista [...]” (FAZENDA, 2011b, p. 71-72). 

Atrelado a esta realidade de incoerência, é possível identificarmos um 

comportamento de soberba, resultado de uma autossuficiência que desconsidera o 

outro, ou que o percebe apenas como instrumento para o alcance de objetivos 

meramente pessoais e subjetivistas.  

Estamos inseridos em uma dinâmica promotora de uma existência que se 

desenvolve, fundamentalmente, por meio da aquisição de conteúdos e instrumentos 

validados e legitimados pela ciência e pela tecnologia. Nesse contexto, a formação 

acadêmica adquire relevância central, pois ela é o principal instrumento do 

paradigma deturpado que compreende a educação como mera transmissão de 

conhecimento, no qual o valor da pessoa está intimamente relacionado à sua 

capacidade e condição de adquirir e colecionar conhecimento.  

Essa concepção epistemológica e antropológica desconsidera o dado 

intersubjetivo, pois está centrada no sujeito que conhece a partir de suas inferências 

em um mundo de objetos. Esse paradigma tem se mostrado insuficiente para os 

dias atuais, principalmente, no que tange à formação de um sujeito comunitário, 

porque ele apresenta uma contundente limitação para “[...] entender fenômenos 

como a formação da identidade, a socialização, a manutenção da coesão social e, 

enfim, a reprodução simbólica do mundo [...]” (SGRO, 2004, p. 95).  

Como a escola tem se permitido reproduzir essa lógica cientificista, as 

relações humanas no seu interior: 

 

[...] padecem com essa realidade, principalmente no que tange às 
relações entre os docentes que, imersos neste contexto, são 
colocados numa constante competição entre si na corrida pela 
certificação de quem possui a melhor formação. Esse movimento tem 
afastado as pessoas, envoltas em solidão e angústia, por se 
perceberem sempre necessitadas de mais e melhor formação, 
resultado de um processo árduo e ilimitado.  

A soberba compõe esse cenário, ou como consequência do processo 
de formação desses docentes, ou como comportamento de defesa e 
afirmação. Quantas vezes, certificados, titulações e selos de 
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instituições de ensino superior são colocados sobre a mesa em 
discussões egocêntricas, cujo foco é qualquer coisa, menos o projeto 
pedagógico e o processo de desenvolvimento dos alunos. 
Lamentavelmente, esse mecanismo apresenta aos alunos uma 
concorrência, às vezes mais velada ou mais explícita, entre os 
professores que, representantes de suas disciplinas, ocasionam uma 
disputa entre disciplinas, o que tem dificultado o trabalho 
interdisciplinar (FERNANDES, 2014, p. 39-40). 

 

Anterior à eliminação das barreiras entre as disciplinas, que comprometem as 

necessárias relações entre seus conteúdos e competências e promovem a 

legitimação de uma espécie de soberania de umas em relação às outras, está a 

eliminação das barreiras entre as pessoas (FAZENDA, 2011a). É principalmente 

nesse ponto que a soberba tem se apresentado como risco para um projeto 

educacional urgente, pautado em uma perspectiva intersubjetiva e promotor da 

convivência e relação entre as pessoas e de abordagens múltiplas dos diversos 

conhecimentos que superem visões deturpadas e multifacetadas dos vários 

contextos nos quais estamos inseridos. É necessário sempre lembrar que, “[...] mais 

difícil que transformar as estruturas institucionais é transformar as estruturas 

mentais, e, obviamente, esta transformação seria condição necessária para a 

transformação das primeiras” (FAZENDA, 2011a, p. 91). 

O apego e o desrespeito são consequências diretas dessa dinâmica de 

incoerência e soberba: o apego enquanto postura de fechamento para outros 

aportes e pessoas; o desrespeito enquanto desconsideração do outro, da instituição, 

da cultura, da história de vida de cada um, das perspectivas, expectativas e sonhos. 

O contexto atual tem nos alocado a uma condição de extremo apego a nós mesmos, 

aos nossos aportes, ideias, títulos, projetos. Essa realidade compromete as relações 

humanas no interior da escola e um projeto educacional pautado na 

intersubjetividade.  

Por fim, mas não menos relevante, as relações humanas na escola correm o 

risco, hoje, da pressa, pois, a contemporaneidade não lida bem com a questão do 

tempo, isso porque, ela promoveu dois divórcios: um com o ontem e outro com o 

amanhã. Essa realidade é resultado de um projeto que teve como objetivo, sua 

emancipação em relação a um pretérito carregado de arbitrariedade e ilegitimidade, 

o que imprimiu uma visão pejorativa de passado. Contudo: 
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O processo educativo exige tempo e está alicerçado numa história 
que é repleta de passado. O contexto atual pode imprimir às relações 
humanas na escola, uma pressa para fugir do passado e chegar 
rápido ao futuro, o que desconsideraria o pretérito e o processo de 
maturação que cada pessoa e projeto necessitam (FERNANDES, 
2014, p. 46). 

 

É imperioso construirmos um projeto pedagógico que mova seus atores para 

uma existência consciente, saborosa, colorida e feliz, pois dedicada, inteira, vivida 

verdadeiramente em cada segundo, em cada presente, repleta de intencionalidade 

de realização. 

Em sua obra Pedagogia da Transgressão, Espírito Santo (1996, p. 120) 

aborda tal temática de maneira poética: 

 

Despertar no presente é estar vivo  
É sair das culpas e angústias de ontem  
Ou dos sonhos e ansiedades de amanhã  
É descobrir o Agora.  
Descobrir o Agora é também “descobrir-se”.  
Saber-se “quem é”. 
“De onde veio”  
“Para onde vai”.  
Perceber a profundidade do momento presente  
É deixar que “os mortos enterrem seus mortos”.  
É desvelar a fonte única da alegria do “mais dentro”.  
É mergulhar no sentido lúdico da Vida.  
Assim, conhecer-se profundamente,  
É saber-se um com a Vida  
É vislumbrar a realidade do Amor  
É mergulhar na Eternidade do Agora. 

 

Essa pressa pode ser fruto, também, de um dinamismo que tem desafiado a 

escola contemporânea: os ditames da lógica do mercado. 

 

3.3 Desafio da colonização da Educação Básica pela lógica do mercado 

 

O contexto atual alocou a escola para uma dimensão que lhe oferece riscos à 

sua identidade. Mais do que nunca, escola também é empresa. Porém, esse 

aspecto de negócio14 é relativamente novo, está em construção e exige de nós o 

exercício constante para refletirmos questões importantes: 

                                                             
14 Um aspecto relevante para pensarmos quando constatamos a escola como negócio, é o 
fato dela ser introduzida em uma dinâmica mercantil, ou seja, ela é submetida a um 
processo de mercantilização. Neste aspecto, a escola passa a ser uma empresa de 
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a) Qual é o papel da escola na sociedade contemporânea? 

b) Como se deve pautar a administração escolar?  

c) Qual deve ser o foco? Lucro ou desempenho pedagógico/ acadêmico? 

d) Quem é o mantenedor da escola hoje? 

Essas são, apenas, algumas questões que compõem um contexto dicotômico, 

complexo e confuso. Há tantas outras!  

É verdade que a escola é empresa, conforme já mencionamos, e, uma 

empresa rentável. Em reportagem do dia 31/03/2017, intitulada “A nova fronteira da 

educação”15, a revista Isto É Dinheiro, especializada em negócios e economia, 

abordou a questão da Educação Básica privada no Brasil, um negócio que gera, 

anualmente, 50 bilhões de reais. Consequentemente, esse negócio tem chamado a 

atenção de grandes grupos de investimento e de empresas nacionais e globais que 

se instalam e crescem cada vez mais no país. A perspectiva é que haja uma 

consolidação desse setor nos próximos anos, o que intensificaria seu resultado 

econômico-financeiro e, consequentemente, a dicotomia ‘escola/ empresa’. 

Esta não é uma realidade exclusiva da escola privada. A escola pública a 

vivencia por meio de uma dezena de avaliações externas, pautadas em indicadores 

de eficiência e eficácia que medem seu desempenho; por meio de uma série de 

produtos, que vão desde livros didáticos a projetos de formação de educadores e 

plataformas digitais, adquiridos por meio de parcerias e relações comerciais entre o 

Estado e a iniciativa privada, representada aqui, por diversos grupos educacionais e 

editoriais, de sistemas de ensino, informática, tecnologia, dentre outros. É 

interessante observar o aumento, nos últimos anos, da oferta de produtos para a 

rede pública nas grandes feiras de educação do país, que, outrora, estavam focadas 

exclusivamente na rede privada.  

No mundo como um todo, o negócio ‘Educação Básica’ tem movimentado 

bilhões de dólares. Apenas em 2016, 31 negociações envolvendo empresas 

                                                                                                                                                                                              
prestação de serviços, que são comercializados e adquiridos sob uma lógica específica, a 
do mercado.  

15 KROEHN, Márcio. A nova fronteira da educação. Disponível em: 
https://www.istoedinheiro.com.br/nova-fronteira-da-educacao/. Acesso em: 07 de março de 
2018. 
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educacionais foram realizadas, principalmente, em países da Europa, África e 

Oriente Médio16, como pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2 – Movimentação do mercado de Educação Básica no mundo, em número de 

transações por regiões. 
 

 
Fonte: BARROS, 2018. 

 

No Brasil, o mercado mostra-se promissor, porém, ao mesmo tempo, 

complexo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 

realizou, em parceria com a Universidade de Brasília (UNB), uma pesquisa que 

analisou o comportamento do setor durante os anos de 2009 a 201317. Embora o 

estudo apresente uma tendência de queda no número de matrículas da Educação 

Básica durante o período em pauta, em um total de 4,8%, saindo de 52,5 milhões de 

estudantes para 50 milhões, o setor privado registra aumentos significativos no que 

tange ao número de matrículas e abertura de novas instituições. Segundo os dados 

apresentados, enquanto a rede estadual apresentou queda de 2,8 milhões de 

matrículas (1,6%) e a municipal 1,1 milhão (4,5%), a privada matriculou 1,3 milhão 

                                                             
16 BARROS, Rubem. Setor de Educação Básica entra no radar dos investidores. Disponível 
em: http://www.revistaeducacao.com.br/setor-de-educacao-basica-entra-no-radar-dos-
investidores/. Acesso em: 07 de março de 2018. 

17 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Privatização e mercantilização 
da educação básica no Brasil. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2017. 
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de alunos novos, o que representou um aumento de 17,8%, como demonstra a 

figura 3: 

 

Figura 3 - Evolução de matrículas por dependência (de 2009 a 2013). 
 

 
Fonte: CNTE, 2017. 

 

Outro recorte se dá em relação ao número de dependências públicas e 

privadas. Enquanto a rede estadual registrou redução de 1.546 estabelecimentos 

(4,7%), a municipal fechou outros 8.565 estabelecimentos (6,6%). A rede federal 

apresentou crescimento de 212 escolas e a privada inaugurou 3.137 

estabelecimentos novos, o que representou um crescimento de 8,8%, o que pode 

ser observado na figura 4. 
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Figura 4 – Evolução de estabelecimentos de Educação Básica por dependência (de 2009 a 

2013). 

 
Fonte: CNTE, 2017. 

 

Diante desse cenário, grandes empresas voltam-se para a Educação Básica 

e, com isso, um novo vocabulário entra em vigor: profissionalização da gestão, 

crescimento, competitividade, sinergia, ganhos de escala, necessidade de uma nova 

visão educacional para desenvolver ou incrementar novos produtos; concorrência; 

dentre outras.  

Nesse novo contexto, a escola assume o posto de prestadora de serviço, com 

tudo o que cabe nessa perspectiva: programas de relacionamento, campanhas de 

matrículas, retenção e fidelização de alunos. O aluno e sua família, o posto de 

cliente. Neste instante, uma questão crucial passar a existir: o aluno continua sendo 

um cidadão portador do direito à educação? Tornar-se cliente é correr e impor, ao 

mesmo tempo, o risco de comprometer a questão da educação como direito social, 

até mesmo porque, a lógica do mercado não consegue garantir a igualdade entre 

todos. 

A partir desse cenário, surge um novo modelo de escola: a escola premium, 

voltada para o atendimento das classes A e B. Entre 2013 e 2014, o número dessas 

escolas no Brasil cresceu 10%. Em 2014, eram 4.778 escolas premium no país, 

todas elas, com mensalidades, na época, acima dos dois mil reais (BARROS, 2017), 
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como pode ser observado na figura 5. Embora não existam dados atuais, é possível 

perceber que tal tendência se confirmou. Hoje, constatamos diversos grupos 

educacionais investindo nesse modelo de negócio, com alto apelo em Marketing, 

Comunicação, Atendimento pautado em Relacionamento e Customização 

(Marketing de Experiência) e Tecnologias digitais. 

 

Figura 5 – Variação do mercado de escolas de alto padrão no Brasil – Mensalidades acima 
de R$ 2.000,00 - (2013- 2014). 

 

 
Fonte: BARROS, 2017. 

 

Essas escolas estão inseridas em um contexto de extremo consumo e, de 

certa maneira, correm o risco de corroborarem com a sua consolidação. Nesse 

aspecto, o processo educacional encontra diversas barreiras. 

Segundo Zygmunt Bauman (2001), em uma sociedade concentrada em torno 

da figura de produtores, há a tendência natural de uma regulamentação normativa 

da mesma. Já no caso oposto, a sociedade organizada em torno do consumo, tende 

a se regular anormativamente18, tendo no desejo, na sedução e na efemeridade, 

importantes reguladoras do comportamento social. Essa sociedade possui como 
                                                             
18 A vida organizada em torno do consumo, por outro lado, deve se bastar sem normas: ela 
é orientada pela sedução, por desejos sempre crescentes e quereres voláteis – não mais 
por regulação normativa. Nenhum vizinho em particular oferece um ponto de referência para 
uma vida de sucesso; uma sociedade de consumidores se baseia na comparação universal 
– e o céu é o único limite (BAUMAN, 2001, 90). 



 

 

58 

grandes referências, a propriedade privada, o lucro e o poder, nos quais o “adquirir, 

possuir e obter lucro são os direitos sagrados e inalienáveis do indivíduo na 

sociedade” (FROMM, 1980, p. 81). Essa lógica se tornou responsável pelo 

surgimento de uma nova cultura “[...] hedonista e psicologista que incita à satisfação 

imediata das necessidades, estimula a urgência dos prazeres, enaltece o 

florescimento pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do conforto e do 

lazer” (LIPOVETSKY, 2004, p. 61). Além desses elementos, enaltece uma espécie 

de liberdade, ou melhor, de pseudoliberdade, porque tudo é permitido, desde que se 

possuam as condições econômicas e financeiras para isso. Ao mesmo tempo em 

que tudo está disponível, há uma barreira entre a disponibilidade e a efetividade.  

Essa lógica tem norteado a vida humana como um todo. Tem nos 

apresentado desafios complexos no que diz respeito ao potencial de realização do 

ser humano, ou à necessidade de construção de sentido e projeto para a vida, de 

perspectiva de futuro, dentre outros. Questões pedagógicas, emocionais e 

psicológicas estão em jogo.  

Quanto ao projeto educacional dessas escolas, também há o risco de 

comprometimento, pois, esse contexto apresenta condicionamentos importantes e 

mecanismos que podem torná-lo refém em vários aspectos: relacionamento com os 

alunos e famílias; necessidade de constante produtização19 de projetos, processos e 

estruturas; distorção do projeto em si, quando estruturado em prol do mero 

desenvolvimento de pessoas bem sucedidas, conforme os critérios já tratados por 

esta tese até o presente momento e que serão ampliados nas próximas seções.   

Uma questão urgente precisa ser colocada: ferramentas pedagógicas têm 

sido alocadas no campo comercial em muitas escolas, ou seja, ao invés de serem 

pensadas no âmbito da transformação do currículo e da escola como um todo, são 

empreendidas como meros produtos utilizados para o incremento de portfólios e 

receita. Novas palavras de ordem são forjadas: mudança de paradigma do ensino 

para a aprendizagem; inovação; alunos engajados e transformadores; 

relacionamento e colaboração; empreendedorismo; linguagem de programação; 

currículo flexível e personalizado; internacionalização; dentre outras.  

                                                             
19 Refiro-me ao processo de transformação de elementos escolares, como projetos e 
espaços pedagógicos, por exemplo, em produtos e serviços consumíveis.  
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Os aparatos tecnológicos e digitais, bem como, uma pseudocultura da 

inovação nesse contexto, são cruciais, tanto como ferramentas para a construção 

dos novos modelos, quanto como linguagens e embalagens dos novos produtos. 

A crítica aqui não diz respeito a esses elementos propriamente ditos. Ao 

contrário: sou favorável à utilização dessas novas ferramentas, inclusive, acredito 

que elas compõem a condição necessária para a mudança que precisa ser 

empreendida no modelo educacional brasileiro, à qual me referi no início desta 

seção. O que me angustia é a maneira como elas são utilizadas, seja como 

commodities, ou como elementos garantidores de qualidade pedagógica ou de 

diferenciação. Em ambos os casos, configuram-se como elementos estratégicos 

para garantir competitividade e consolidação no mercado. O fim último não tem sido, 

necessariamente, a melhoria do processo de aprendizagem. A inovação, por sua 

vez, tem se resumido à novidade, principalmente, no que diz respeito a aparatos 

tecnológicos e digitais.  

Esse cenário tem incutido uma ideia distorcida acerca da qualidade 

pedagógica de um projeto ou escola. Na maioria das vezes, materializa uma 

pseudoqualidade, que tem desafiado a administração escolar e os educadores, 

principalmente, no que diz respeito à construção do sentido para a inclusão dessas 

novas práticas no cotidiano escolar e, em última instância, no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de pessoas mais competentes para a vida 

contemporânea que se apresenta com todas as suas dificuldades e potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

4 DE EDUCADOR A ADMINISTRADOR: O RISCO DA CONSTRUÇÃO DE UM 

CURRÍCULO PROFISSIONAL 

 

 
 

Muitas são as variáveis hoje que sobrecarregam os profissionais da Educação 

Básica, seja em âmbito pessoal (problemas relacionados à valorização profissional; 

plano de cargos e salários; condições de autorrealização20; dinâmicas psicossociais 

e culturais complexas que condicionam o clima organizacional das escolas, dentre 

outras), seja em âmbito profissional (problemas relacionados à formação inicial e 

continuada; necessidade atual de reconstrução filosófica, teórica e prática da 

educação brasileira; carência de condições materiais adequadas; percalços 

mercadológicos, políticos e jurídicos etc.). Na seção anterior, refletimos sobre 

algumas delas. 

Nesta seção, discutiremos sobre o risco que corremos quando buscamos 

responder ao mercado exclusivamente ou, preponderantemente, por meio da 

construção de um currículo meramente profissional. A propósito, o mercado tem 

exigido, cada vez mais, de professores e administradores escolares currículos 

acadêmicos, sob uma lógica cientificista e tecnicista e relevantes, sob a lógica do 

mercado que tornou-se sua principal legitimadora. Um exemplo desse cenário, são 

as novas exigências e condições impostas pelas agências de fomento, no que tange 

à produção de conteúdos científicos e acadêmicos, a pesquisadores, a professores 

e a programas de pós-graduação, o que promoveu uma espécie de linha de 

                                                             
20 Referência à Teoria das Necessidade de Maslow, que considera a autorrealização, dentro 
de um contexto de hierarquização das necessidades humanas, como o ápice da atualização 
de todo o potencial que cada pessoa traz consigo e pode realizar, externamente por meio de 
seu trabalho, projetos e empreendimentos em geral e, internamente, por meio de sua 
integração consigo mesma, superando todas as formas de fragmentação.  
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produção fordista de artigos, que têm sobrecarregado esses atores e instituições 

que passam a ser julgados, para efeitos de legitimação científica e fomento 

financeiro, conforme critérios, fundamentalmente, quantitativos, o que pode e tem 

comprometido a reflexão crítica e a inclusão de novos conteúdos e atores 

relevantes, mas que são excluídos, porque não conseguem se conformar com esses 

critérios21. 

Esse contexto tem oferecido riscos à construção de um currículo mais 

abrangente, que contemple, adequadamente, a complexidade da vida: o ser humano 

na sua integralidade; o ser humano em relação com o outro; o ser humano em 

relação com o mundo. O principal pano de fundo desse cenário diz respeito à 

consolidação de uma razão subjetiva, técnica e instrumental que, desde o século 

XVIII, tem norteado nosso modo de vida.  

 

4.1 A razão subjetiva, técnica e instrumental e a supremacia de um currículo 

profissional 

 

Como vimos na seção anterior, o mundo contemporâneo está estruturado 

sobre o conceito de uma razão subjetiva, técnica e instrumental, que começou a ser 

forjada a partir do Projeto da Modernidade o qual, baseado nas ideias de perfeição 

da natureza humana, de progresso social e de unidade da história, questionou a 

Tradição22, fundamentando-se em uma nova perspectiva na qual o ser humano é 

capaz de se libertar de uma estrutura despótica, desenvolvendo novos critérios e 

padrões que viabilizam a mudança desse conteúdo de outrora.  

                                                             
21 Refiro-me, preponderantemente, à dificuldade de se conjugar vida acadêmica e vida 
profissional, em especial, no contexto do administrador escolar que, em muitos casos, 
produz conteúdos que não se conformam às exigências da Academia, não sendo aceitos 
por ela; ou, em outros casos, não dispondo de tempo e horário para se dedicar à pesquisa 
no interior de uma instituição de pós-graduação que, na maioria das vezes, insiste em 
oferecer cursos com cargas horárias distribuídas em períodos incompatíveis com a 
administração escolar que, por sua vez, exige muito tempo de dedicação do profissional que 
a ela se empenha. Há a necessidade de que as escolas repensem seus programas de 
formação continuada e as condições que elas oferecem aos seus educadores de 
empreenderem pesquisas no seu interior e para além de seus muros, algo fundamental para 
um trabalho educacional relevante e significativo. Por outro lado, a Academia precisaria 
rever-se, principalmente, do ponto de vista curricular, de maneira que pudesse conjugar, de 
maneira mais adequada, teoria e prática. A parceria entre escola e Academia, a superação 
do divórcio entre pesquisa e trabalho escolar, entre pesquisador e professor/ administrador 
escolar são urgentes e emergentes para a reconstrução da educação brasileira. 

22 Referência à organização política, econômica e social da Idade Média. 
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Para Kant (1985), esse movimento está pautado em uma nova maneira de 

justificar a estrutura do mundo e da consciência humana pelo exercício dessa razão 

subjetiva e autônoma, capaz de conhecer e controlar a realidade. Trata-se de um 

processo que desejou conduzir o ser humano à sua maioridade, fruto de uma 

consciência autônoma, livre de qualquer tutela, normas ou princípios heterônomos. 

Essa razão autônoma se tornaria o “[...] tribunal supremo ante o qual há que 

justificar-se tudo o que em geral se apresenta com a pretensão a ser válido” 

(HABERMAS, 1990, p. 29).  

Para Habermas (CAVALCANTE, 1999), a tentativa de emancipação do 

projeto da modernidade se deu a partir de três instâncias: da racionalização cultural, 

social e das estruturas da personalidade. 

A racionalização cultural promoveu o processo pelo qual construiu e atribuiu 

autonomia à Ciência, à Técnica, à Moral, ao Direito e à Arte, desvinculando essas 

esferas dos componentes valorativos que outrora exerciam grande força de 

determinação. A partir de René Descartes, Francis Bacon, Galileu Galilei e Isaac 

Newton, a ciência moderna deslocou a racionalidade para o plano lógico-

matemático. A Modernidade estabeleceu uma compreensão científica do mundo, no 

qual o conhecimento passou a determinar-se por um mecanismo empírico-causal.  

A partir de então, inaugurou-se uma confiança incondicional no conhecimento, 

no progresso e na razão compreendida como científica e repleta de possibilidades 

de domínio do ser humano sobre a natureza. A técnica, compreendida como meio 

para o alcance da eficácia, tornou-se dependente do desenvolvimento das ciências. 

No que diz respeito às doutrinas jurídicas, foi construída uma nova compreensão de 

direito e moral, desacoplada das visões religiosa e metafísica de outrora, 

fundamentada na formulação de regras universais intencionalmente instituídas e 

positivadas, fruto de convenções suscetíveis de discussão racional, que 

compuseram a base para a administração do Estado e para o surgimento do 

cidadão que assumiu o lugar do súdito, obedecendo, agora, à lei e não mais aos 

seus representantes.  

A racionalização social possibilitou o surgimento do Estado Moderno e da 

empresa capitalista, fruto de um processo que transformou, por meio dessa nova 

racionalidade, as relações econômicas e políticas, de maneira que se viabilizasse o 

aumento da produção de riquezas, fulcral para a consolidação do novo regime. Para 

Habermas (1987a), essa empresa capitalista orienta suas decisões a partir das 
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oportunidades que o mercado oferece, obedecendo aos critérios da eficiência e da 

técnica, a partir da utilização dos conhecimentos e avanços científicos. Por outro 

lado, o aparelho burocrático-institucional é o responsável pelo aparelhamento do 

Estado Moderno, racionalizando a vida social por meio da organização burocrática 

da administração, do sistema fiscal, da força militar e do poder judiciário. Esse 

processo de racionalização da esfera política objetivou, também, a instituição da 

autonomia e da liberdade em detrimento do arbítrio e do autoritarismo, por meio de 

um Estado que tivesse as condições necessárias para garantir a liberdade de seus 

cidadãos e sua participação na vida política. Neste contexto surge, também, o direito 

formal positivado para servir como mediador das esferas econômica e política, bem 

como, para legitimar as ações do governo e o emprego das forças.  

A fim de garantir a implantação dessas mudanças, foi necessário construir um 

novo ser humano, que deveria possuir as condições adequadas para viver e 

contribuir com a efetivação do novo modelo. Para tal, estruturou-se um processo de 

racionalização das estruturas da personalidade desse novo sujeito, que tinha 

como objetivo principal forjar uma nova motivação para um modo de vida metódico, 

fundamentado no trabalho profissional disciplinado e constante (HABERMAS, 

1987a). Nessa nova perspectiva, o ser humano situa-se no mundo como instrumento 

divino que, por meio do cumprimento de seus deveres profissionais, torna-se eleito, 

pois se conforma ao modo sistematizado e racionalmente organizado de vida e nele 

atinge o êxito almejado. Esse processo de racionalização identifica-se, de maneira 

geral, pelo rigor de um modo de vida regido por princípios, autocontrolado, centrado 

no eu, que se organiza em torno da ideia de que há a necessidade de assegurar a 

própria salvação neste mundo e no ‘outro’. Essa perspectiva de vida estende-se, 

sistematicamente, a todos os âmbitos da existência cotidiana. 

Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, o Projeto da Modernidade desejou, 

acima de tudo, vencer o medo dos seres humanos e torná-los senhores de si 

mesmos, acabando com o mundo da magia, dissolvendo mitos e derrubando a 

imaginação com a ciência. Esse projeto, construído em bases diferentes da Idade 

Média, pretendia guiar todos os aspectos da vida humana por meio da razão 

subjetiva emancipada, que se tornava o único critério para fundamentar e organizar 

todas as instâncias da vida. Porém, o que se esperava desse projeto acabou não se 

concretizando como o desejado, embora não se possam negar os grandes 

progressos que ocorreram ao longo da história.  
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Para Jürgen Habermas (1987a), o processo de racionalização do projeto da 

modernidade apresenta dois direcionamentos, pois, ao mesmo tempo em que 

possibilitou o caminho para a emancipação do sujeito e da sociedade, realizou um 

movimento inverso: o potencial emancipatório do novo projeto foi abafado pelas 

determinações do sistema capitalista e pelas exigências da burocratização do poder. 

Os processos de racionalização da economia capitalista e do poder do Estado 

ampliaram-se gradativamente, invadindo as instâncias da cultura e da 

personalidade. Essa racionalidade sistêmica, exclusivamente instrumental e 

tecnicista, cuja função é dirigir os meios do dinheiro e do poder, impôs-se de forma 

independente em relação aos sujeitos, tornando-se, cada vez mais, preponderante, 

procurando anexar segmentos inteiros do mundo vivido a seus imperativos 

funcionais. Essa razão instrumental se autodetermina em um ciclo de dominação 

das coisas e dos sujeitos, manifestando-se como o todo suficiente no processo 

social, exercendo, ela mesma, o papel de outrora da religião. 

Nesse contexto, a técnica é o símbolo da modernização e o método para o 

conhecimento, dominação da natureza e controle dos mecanismos sociais. O 

conceito de racionalidade assume, então, um aspecto técnico e instrumental, 

desprezando e considerando irracional todas aquelas outras formas de 

conhecimento ou ação que não se conformam ao modelo da ciência e da técnica, ou 

que não estão direcionadas para o aumento da produção de riquezas. O saber 

lógico e científico proclama-se auto redentor, autorizado a perpassar todas as 

esferas da vida dos indivíduos, tornando-se um poder dominador23.  

O projeto da modernidade evidenciou o poder econômico potencializado pelo 

advento da ciência e da tecnologia e, ao mesmo tempo, legitimou uma concepção 

de racionalidade submetida, exclusivamente, à regulação da ciência e da técnica. 

Destarte, a vida e as relações sociais passaram a se subordinar ao progresso 

técnico e econômico, promovendo um modo de vida pautado em uma racionalidade 

monológica e atrofiada, que, do ponto de vista epistemológico, limita-se ao aspecto 

cognitivo, que tem os conteúdos científicos e técnicos como as únicas referências.   

Ainda hoje, a construção de um currículo profissional sofre condicionamentos 

relevantes dessa racionalidade, embora, em muitas áreas e, em determinados 

                                                             
23 Saber é poder e é por um paradoxo aparente que os cientistas e os tecnólogos, por meio 
do saber que têm sobre o que acontece nesse mundo sem vida das abstrações e 
interferências, chegaram a adquirir o imenso e crescente poder de dirigir e mudar o mundo 
em que os homens têm o privilégio e estão condenados a viver (HABERMAS, 1994, p. 94). 
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contextos, comece a existir uma preocupação para com o aspecto não cognitivo da 

formação profissional.   

Essa realidade exige uma busca constante por legitimação, que perpassa, 

fundamentalmente, duas dimensões:  

a) a construção de um currículo cognitivo, pautado em uma formação 

acadêmica, acrescida de cursos de aperfeiçoamento e uma variedade 

imensa de treinamentos técnicos e comportamentais, certificados por 

reconhecidos institutos e empresas de educação corporativa. Aqui, a 

formação acadêmica adquire relevância central, pois ela ainda é o principal 

instrumento do paradigma deturpado que compreende a cultura como 

mera transmissão de conhecimento. Nesse âmbito, o valor da pessoa está 

intimamente relacionado à sua capacidade e condição de adquirir e 

colecionar conhecimento. “Isto fez com que o homem deixasse de ser o 

sujeito-efetivo, o agente de transformações, para constituir-se no homem-

objeto, o receptor das transformações” (FAZENDA, 2011b, p. 82);  

b) a construção de um ‘Currículo Vitae’ repleto de experiências em grandes e 

bem-sucedidas empresas, conforme critérios técnicos, mercadológicos, 

financeiros e econômicos, com relevância regional, nacional ou 

internacional. 

Para atender a primeira dimensão, estou, desde 2004, em uma intensa 

jornada de formação: graduei-me em Filosofia e Pedagogia; conclui três 

especializações, uma em Gestão Escolar, outra em Supervisão e Orientação 

Educacional e, a última, em Administração de Empresas; fiz uma formação em 

Coaching24 e certifiquei-me nessa metodologia; conclui o mestrado em Educação/ 

Currículo. Conjuguei esses empreendimentos com amplas jornadas de trabalho, na 

maioria das vezes, dedicadas a complexos projetos de reestruturação de instituições 

de educação, que exigiam de mim, muito empenho e uma rotina de constantes 

viagens. Muitas vezes, cheguei a acreditar que a vida de pesquisador não era 

consoante a de um administrador escolar, como já fora mencionado no início desta 

seção. Continuo refletindo sobre isso, entendendo que, uma alternativa de formação 

mais ecológica, menos fragmentada e mais humana e humanizadora, para os 

administradores escolares e instituições precisa ser desenvolvida com urgência. 

                                                             
24 Coaching: metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional pautada nas ciências 
do comportamento humano. 
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Quanto à segunda dimensão, tive a oportunidade de trabalhar em grupos 

educacionais relevantes, participando de suas reestruturações ou da implantação de 

diversos projetos. Essas atividades possibilitaram-me conhecer múltiplas realidades, 

dentro e fora do Brasil. Galguei posições atrativas nessas empresas, porém, o 

sucesso, na lógica supracitada nesta seção, conduziu-me, pouco a pouco, a um 

afastamento da minha causa primeira, do meu projeto de vida.  

De educador a executivo, o caminho foi intenso e relativamente rápido, o que, 

em alguns momentos, dificultou uma reflexão mais cautelosa e profunda acerca dos 

caminhos traçados e percorridos, atitude fundamental para se pensar os riscos 

decorrentes desse modelo e para estabelecer estratégias para superá-los.  

 

4.2 A fragmentação e a perda de sentido 

 

Como vimos, o contexto contemporâneo pode forjar um sujeito e um currículo 

orientados conforme os ditames de uma razão voltada, exclusivamente, para o 

conhecimento e para uma ação em um mundo de objetos. Esse sujeito tende a 

estabelecer estratégias para o seu aperfeiçoamento, por meio de instrumentos 

validados e legitimados, exclusivamente, pela ciência, pela tecnologia e pelo 

mercado.  

A partir dessa realidade, começamos a vivenciar uma exacerbação da 

máxima cartesiana penso, logo existo. Segundo Fazenda (2001, p. 16-17): 

 

O mim mesmo, o eu, o sou, são reduzidos ao penso. Conheço com o 
intelecto, com a razão, não com os meus sentimentos. Conheço 
minha exterioridade e neles construo o meu mundo, um mundo sem 
mim, um mundo que é eles, porém não sou, nem somos nós... 
Quando nada mais, tenta lançar mão da subjetividade, porém ela não 
é alimento adequado, porque adormecida, porque entorpecida. 

 

Neste momento, penso com Marx (1987) a seguinte questão: a partir do 

momento histórico em que os seres humanos começaram a trabalhar uns para os 

outros, com o intuito de satisfazer as suas necessidades, o trabalho adquiriu uma 

dimensão social. Mais do que fazer parte da realidade humana, o trabalho é, por 

excelência, elemento estrutural da concepção de ser humano, pois, uma vez que ele 

é ser coletivo, a realização de sua humanidade se dá a partir de sua participação 

comunitária efetiva, na e para a comunidade, pela qual ele expressa seu potencial 
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criativo. O trabalho, dentre outras atividades humanas, compõe essa relação e é um 

dos principais elementos de participação da pessoa na sociedade contemporânea, 

principalmente, pelas suas características, algumas delas, já tratadas parcialmente 

nesta seção. 

Essa concepção é fundamental para abordarmos a questão do trabalho hoje. 

No contexto desta pesquisa, o escolar, ela é essencial, pois, o elemento de 

transformação e construção de sujeitos e contextos é o cerne do trabalho 

pedagógico, devendo nortear seus projetos, proposições e, principalmente, as 

intencionalidades e ações de seus atores. 

Trata-se, fundamentalmente, de uma questão de sentido, de vida e de ser. 

Gosto de pensar, que se trata de uma questão ontológica que, em uma percepção 

heideggeriana25, é a procura pelo sentido de ser.  

Para Heidegger (2006), o ser humano é repleto de possibilidades e, inserido 

em diversos contextos, precisa formular respostas para a sua existência, na medida 

em que se relaciona consigo, com o outro e com o mundo, sendo impossível 

dissociar-se dessas relações e espaços. Para tal, ele precisa possuir abertura para 

essa realidade, compreensão acerca dela, disposição afetiva para a vida e domínio 

da linguagem para uma efetiva inserção e resposta que, se não existir, ou se existir 

de maneira inadequada, pode implicar na perda do sentido da vida, porque o 

impossibilita de encontrar as razões de sua existência, de seus problemas, desafios, 

conquistas, enfim, de tudo que o cerca e compõe. Um entendimento de seu ser, 

ainda que por incompleto, conduz o ser humano para outro nível de existência, na 

qual a busca pelo sentido e coerência se aloca para o campo ético, ou seja, torna-se 

um dever. Nas palavras de Vaz (1994, p. 64): 

 

[...] dever ético fundamental que é, para o homem, a instauração do 
sentido na sua vida – o dever de realizar a verdade na sua existência 
– é o do desencadear-se aparentemente incontrolável do não-sentido 
da violência e da morte: violência brutal das armas e dos meios de 
informação, violência sutil da propaganda e da manipulação da 
informação, violência cega do terrorismo, violência silenciosa e 
universal da injustiça nas relações políticas, sociais e econômicas 

                                                             
25 Referência à Ontologia de Martin Heidegger (1889 – 1976), importante filósofo alemão, 
que estruturou um sistema filosófico acerca das questões relacionadas ao sentido do ser, 
que influenciou diversas correntes da Filosofia e da Psicologia. Alguns elementos de seu 
pensamento, principalmente os contidos na sua obra basilar, Ser e Tempo, serão 
apresentados nesta tese como aportes para a reflexão.  
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entre indivíduos, grupos e nações, e o esgar insensato da morte 
moderna ao termo de todos esses caminhos de violência. 

 

Quando o ser humano consegue empreender uma reflexão que questiona26 

sobre o sentido de sua vida, ele alcança a possibilidade de obter respostas claras, 

objetivas e concretas, o que lhe permite formular sua função, propósito e motivo 

existenciais. A propósito, o descolamento do currículo planejado e trilhado com 

esses aspectos promove um processo de coisificação27 da pessoa em relação àquilo 

que ela faz, acarretando em um fazer sem sentido, repleto de contradições que 

minam a realização e a plenitude do ser.  

Como vimos na seção anterior, a concepção de escola como negócio tem 

mudado radicalmente o setor. Em muitos casos, a figura do mantenedor da escola 

muda: do educador para os acionistas ou executivos; do professor para o 

engenheiro ou administrador. A área da educação é invadida por estatísticos, 

economistas e profissionais de Marketing que empreendem pesquisas e as 

interpretam, configurando cenários e perspectivas. A Psicologia Comportamental e a 

Programação Neurolinguística, consolidadas nas áreas de treinamento de pessoal, 

Recursos Humanos, Coach e Vendas invadem as discussões sobre ensino e 

aprendizagem, apresentando-se como instrumentos que podem garantir melhor 

desempenho ao aluno.  

O educador, inserido nesse contexto, observa-o e é influenciado por ele. Um 

novo cenário surge, principalmente, no que diz respeito às possibilidades de 

administração escolar, repletas de caminhos que seduzem e, ao mesmo tempo, 

oferecem riscos à realização da pessoa na sua inteireza e ao projeto educacional 

como um todo. 

A sedução da aderência radical à racionalidade do mercado e a ferramentas 

forjadas nos seios da Administração de Empresas, da Economia, das Engenharias, 

do Marketing, da Tecnologia da Informação, dentre outras, tem garantido cargos de 

alta direção em grupos educacionais, repletos de benefícios e oportunidades de 

                                                             
26 Para Heidegger (2006, p. 42-43), “[...] o ser humano se distingue de outros seres pela sua 
capacidade de refletir sobre si mesmo, de se questionar e questionar os mundos nos quais 
está inserido”. 

27 Tomei emprestado o conceito marxiano de coisificação, desenvolvido na crítica ao 
fetichismo da mercadoria, quando Karl Marx afirma que, durante este processo de 
fetichização, o ser humano sucumbe à lógica do mercado, tornando-se coisa, ou seja, o 
objeto na relação com a mercadoria que, por sua vez, se anima, tornando-se o sujeito 
(MARX, 2006). 
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crescimento profissional, financeiro e econômico. Por outro lado, para um educador 

que se propõe a tal percurso, esse cenário apresenta alguns riscos no que diz 

respeito à fragmentação e perda de sentido do próprio trabalho e projeto de vida, 

nem sempre facilmente perceptíveis, uma vez que o ser humano cria cenários e 

elementos que podem encobertar uma existência sem sentido e fragmentada. Os 

benefícios, o salário, o status social, o perfil no Linkedin são exemplos desses 

elementos que podem camuflar uma existência inautêntica, sem sentido, 

fragmentada e infeliz.  

Se por algum motivo, esses elementos e cenários supracitados são 

desconstruídos, por meio de uma demissão, por exemplo, o ser humano pode 

adentrar em uma crise, desencadeada por uma frustração que poderá gerar uma 

angústia. Na sexta seção, quando formos abordar a temática das competências do 

educador administrador escolar hoje, veremos que uma perspectiva monológica, 

exclusivamente administrativa ou pedagógica, não consegue apresentar respostas 

adequadas para a escola atual, muito menos, para o educador que se propõe ser 

seu administrador. Nesse sentido, é necessário assumir novos aportes e, 

principalmente, novos olhares.  

Para nós, administradores escolares inseridos nessa dinâmica, o divórcio 

entre trajetória profissional e trajetória pessoal, conjugado com uma aderência 

acrítica aos ditames mercadológicos, pode nos transformar em meros tecnocratas ou 

burocratas da educação.  

Como tecnocrata, a administração está fundamentada em soluções técnicas e 

racionais, advindas das ciências educacionais, principalmente, aquelas relacionadas 

à Didática e à Psicologia Comportamental, e dos conteúdos e técnicas de gestão 

administrativa, financeira, econômica e de processos, forjadas no interior das 

ciências sociais aplicadas e exatas. As questões, na maioria das vezes, são 

abordadas sem levar em conta aspectos históricos, sociais, culturais e psicológicos, 

em vistas de resultados rápidos que garantam, do ponto de vista do negócio, a 

máxima eficiência e eficácia. Como burocrata, essas questões são inseridas em um 

contexto de extrema promoção do cargo e posição, que promove uma 

institucionalização exacerbada das relações humanas no interior da escola. Maria de 

Fátima Costa Félix (1984, p. 81-82) corrobora com esta reflexão: 
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De fato, na medida em que a prática da administração escolar é 
tratada do ponto de vista puramente técnico, são omitidas as suas 
articulações com as estruturas econômica, política e social, 
obscurecendo a análise dos condicionantes da educação. As normas 
técnico-administrativas que são propostas como normas para o 
funcionamento do sistema escolar constituem um produto desses 
condicionantes. No entanto, elas são adotadas e implementadas 
como se fossem autônomas, isentas das determinações econômico-
sociais.  

 

Essa realidade tem comprometido a existência de uma escola inserida no 

Mundo da Vida e no Mundo Sistêmico28, que possui como objetivo principal, 

contribuir com o processo de desenvolvimento de pessoas competentes para viver 

de maneira adequada nesses dois mundos.  

Também tem contribuído com a fragmentação de diversos educadores que, 

submergidos nessa conjunção, perdem-se diante de demandas que podem 

                                                             
28 Jürgen Habermas, em sua Teoria do Agir Comunicativo, define duas esferas da vida 
humana moderna: o Mundo da Vida e Mundo Sistêmico.  

O Mundo da Vida é a esfera pela qual as relações humanas acontecem 
(fraternidade, amor, amizade, cooperação). Também é o espaço da Cultura e das Artes. 
Essa esfera possui um agir próprio, o comunicativo, que tem como objetivo o consenso. O 
Mundo Sistêmico compreende as esferas da política e da economia, com um agir próprio: o 
sistêmico, ou estratégico, voltado para o sucesso, o alcance de metas, eficiência e eficácia.  

Uma questão muito importante para esta tese é a seguinte: para Jünger Habermas, 
os dois mundos devem coexistir. O problema do contexto atual passa pela colonização do 
Mundo da Vida pelo Mundo Sistêmico, ou seja, passamos a agir de maneira estratégica nas 
relações de amizade e fraternidade. Os critérios das esferas política e econômica 
(principalmente econômica) começam a nortear as relações interpessoais, a Arte, a Cultura 
etc. 

A presente tese parte do pressuposto de que a escola está inserida e, deve estar, 
nas duas esferas, preparando pessoas para atuarem, de maneira adequada, nessas 
instâncias e, principalmente, zelando para que a colonização do Mundo da Vida pelo Mundo 
Sistêmico não ocorra, seja denunciando, seja preparando pessoas para contribuir com a 
superação desta realidade que tanto compromete a existência humana nas sociedades 
contemporâneas (para contribuir, essas pessoas precisam estar aptas a viverem nessas 
duas esferas, sendo éticas, responsáveis, profissionais - superação da dicotomia 
‘preparação para o vestibular/ preparação para a vida’)  

Essa construção conceitual nos permite, também, superar a dicotomia ‘escola/ 
negócio (empresa)’, pois esses elementos não são excludentes (superação de uma visão 
maniqueísta, extremamente ingênua e ideológica). A escola está, necessariamente, nas 
duas esferas, como toda e qualquer instituição social. Negar isso, é negar a constituição do 
mundo contemporâneo.  

A escolha por este aporte teórico se deu pelo fato de compreendê-lo como 
abrangente o suficiente para contemplar todas, ou a maior parte, das concepções que temos 
hoje sobre a missão da escola. Cabe enfatizar, que estamos em uma análise mais filosófica 
do que pedagógica, ou seja, a ideia é refletir fundamentos e pressupostos e, não, 
metodologias ou referenciais específicos.  
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desestruturar suas motivações primeiras29. Mais uma vez, utilizando Heidegger 

(2006), quando o ser humano se defronta com o nada, ele angustia-se. Tudo perde 

o sentido, a cor, o sabor; não há inspiração; tudo é indiferente. 

 

A angústia não é somente angústia... mas, enquanto disposição, é 
também angústia por... [...] A angústia se angustia pelo próprio ser-
no-mundo. Na angústia perde-se o que se encontra à mão no mundo 
circundante, ou seja, o ente intramundano em geral. O mundo não é 
mais capaz de oferecer alguma coisa, nem sequer a co-presença dos 
outros. A angústia retira, pois, da presença a possibilidade de, na 
decadência, compreender a si mesma a partir do mundo e da 
interpretação pública. Ela remete a presença para aquilo por que a 
angústia se angustia, para o seu próprio poder-ser-no-mundo. A 
angústia singulariza a presença em seu próprio ser-no-mundo que, 
em compreendendo, se projeta essencialmente para possibilidades. 
Naquilo por que se angustia, a angústia abre a presença como ser-
possível e, na verdade, com aquilo que, somente a partir de si 
mesmo, pode singularizar-se na singularidade (HEIDEGGER, 2006, 
p. 254). 

 

Por meio da angústia, o ser humano pode começar a compreender que sua 

situação atual no mundo não é suficiente para responder seus questionamentos 

sobre o ser. Bens materiais, cargos, títulos, dentre outros elementos, podem se 

configurar como subterfúgios que promovem a fuga de si mesmo, tornando-se 

impeditivos para a realização do ser enquanto ser no mundo30.  

Neste momento, urge se perguntar: o que estou fazendo aqui? Por que e para 

que estou fazendo isso? Por que e para que estou sendo isso? Estou a serviço do 

que/ de quem? 

 

 

 

                                                             
29 Nesse momento, o educador encontra-se imerso em uma crise de sentido. Encontrei 
durante estes anos, diversos colegas que vivenciaram aquele sentimento explicitado por 
Soren Kierkegaard (apud ROGERS, 2009, p. 124, grifo do autor): “[...] o desespero mais 
comum é estar desesperado por não escolher, ou não estar disposto a ser ele mesmo; 
porém, a forma mais profunda de desespero é escolher ‘ser outra pessoa que não ele 
mesmo’. 

30 Categoria da ontologia heideggeriana que postula a ideia de que o ser humano (dasein) 
está sempre inserido no mundo, ou seja, em um contexto (não há outra possibilidade) que, 
ao mesmo tempo, o constitui enquanto ser. Não se trata aqui, e a dificuldade de tradução do 
pensamento de Martin Heidegger pode gerar certos equívocos, de uma ideia de ‘estar 
dentro do mundo’, ou ‘dentro de algum lugar’, mas, de ‘ser em’, em detrimento do próprio 
verbo ‘estar’, enfatizando o caráter de constituição existencial do ser de maneira 
indissociável do mundo (HEIDEGGER, 2006). 
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5 DE ADMINISTRADOR A EDUCADOR: A RECONSTRUÇÃO DE UM 

CURRÍCULO EXISTENCIAL (INTERDISCIPLINAR) 

 

 
 

Após percorrer longo caminho de construção de um currículo profissional e 

conhecer diversas realidades, modelos de administração e perfil de administradores, 

pude constatar que os aportes forjados nessa perspectiva são insuficientes para 

uma atuação pessoal e profissional adequadas para a administração escolar 

contemporânea. Pessoal e profissional, porque essas duas dimensões caminham 

juntas quando tratamos do labor educacional, em especial, o escolar.  

Como podemos verificar nas seções anteriores, o contexto atual tem exigido 

muito de nós educadores. Há a necessidade de construirmos aportes que nos 

auxiliem na abordagem das demandas de uma área que vive, hoje, profundas 

transformações.  

Para o contexto desta tese, um aporte adequado seria a construção de um 

currículo de formação do educador administrador escolar, forjado no paradigma da 

Interdisciplinaridade. A partir desta seção, abordaremos essa proposição, intentando 

construir elementos que contribuam com sua materialização. 

 

5.1 O divórcio entre a teoria e prática; entre projeto de vida e carreira 

profissional: a angústia como gatilho para a reconstrução 

 

Como vimos na seção anterior, para Heidegger (2006), o ser humano é 

repleto de possibilidades. Nessa situação, ele compreende a angústia como a 

disposição que possibilita a abertura do ser humano para si próprio, um processo 
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privilegiado que o conduz ao encontro consigo mesmo, uma possibilidade, por 

excelência, de resgate e superação de uma existência inautêntica. Portanto, na crise 

originada na e pela angústia, temos a possibilidade de uma nova abertura e 

compreensão desse estado de possibilidades que nos compõe e, por consequência, 

da nossa existência, propriamente dita. 

Nessa angústia, sentimo-nos estranhos e deslocados, uma vez que nela se 

efetiva o rompimento com a familiaridade cotidiana. Mas esse estado de estranheza 

deve ser compreendido, existencial e ontologicamente, como o fenômeno mais 

originário do ser humano. Para Heidegger (2006, p. 255): 

 

[...] Só na angústia subsiste a possibilidade de uma abertura 
privilegiada uma vez que ela singulariza. Essa singularização retira a 
presença de sua decadência, revelando-lhe a propriedade e 
impropriedade como possibilidades de seu ser. Na angústia, essas 
possibilidades fundamentais da presença, que é sempre minha, 
mostram-se como elas são em si mesmas, sem se deixar desfigurar 
pelo ente intramundano a que, numa primeira aproximação e na 
maior parte das vezes, a presença se atém. 

 

Mergulhando na angústia, a pessoa não se depara com uma única 

possibilidade, com um único sentido para a sua existência. Nesse momento, 

ampliam-se nossos horizontes de sentido, dos quais teremos que escolher31 aquele 

que nos conduzirá para uma existência autêntica, que possibilitará liberdade, 

sentimento de familiaridade com o mundo e superação da impessoalidade32 e da 

fragmentação. Trata-se de um verdadeiro movimento de resgate de si mesmo. 

Essa angústia pode nos revelar nossas possibilidades de ser, nosso 

verdadeiro potencial. Ela traz à tona a liberdade, pois conseguimos compreender 

que não estamos determinados, condenados, destinados, enquadrados a formas 

                                                             
31 Na vivência da angústia o ser humano sempre terá que escolher entre permanecer na 
inautenticidade ou abrir-se para o novo. Para ele “[...] escolher sabiamente é necessário que 
esteja consciente das possibilidades da sua existência. O homem pode realizar então suas 
possibilidades ou pode voltar as costas a si mesmo [...] possibilidade de recuperação dessa 
escolha” (PROCOPIO, 2000, p. 62). 

32 Cabe destacar neste momento, a importância de se superar, em todos os âmbitos, a 
impessoalidade na esfera das relações humanas no interior da escola. Posturas tecnocratas 
e burocratas, tratadas na seção anterior, que oferecem riscos à administração escolar hoje, 
apoiam-se na perspectiva da impessoalidade, dentre outras, na qual, a empatia e a 
sensibilidade, se fazem ausentes. Neste momento, a escola perde seu sentido, não há 
aluno, pessoa, bom senso, muito menos, educação. Há empresa e, apenas, administração. 
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rígidas e fixas. Pela angústia, que a princípio parece ser um sentimento negativo, 

temos a possibilidade de nos realizarmos.  

As possibilidades que nos compõem serão efetivadas na medida em que 

formos capazes de compreender que nossa constituição fundamental é a abertura 

que nos conduz a toda potencialidade de realização que nos constitui. A angústia, 

nesse processo, é a disposição afetiva que nos conduz ao nada, na qual podemos 

encontrar o tudo, ou seja, o sentido mais radical da nossa própria existência.  

O meu percurso como educador possibilitou-me vivenciar as ambiguidades 

dos mais diferentes contextos, das mais sublimes respostas, das mais variadas e 

singulares pessoas. Ambiguidades essas, repletas das riquezas e pobrezas de cada 

situação, de cada modo, de cada estrutura e pessoa. Durante esse tirocínio, muitas 

foram as angústias. Destaco três, pois elas foram as mais desestruturantes e, 

consequentemente, as que trouxeram em si, maiores potenciais de abertura e 

consequente crescimento. Em primeiro lugar, a angústia vivenciada no momento em 

que descobri que a escola também é empresa.  

Muitas vezes, nós, educadores, apoderamo-nos de uma postura puritana, 

fruto de um movimento que sacraliza a educação e seus sacerdotes, promovendo 

um movimento de ‘fuga mundis da educação’. Nesse sentido, o processo educativo, 

seus atores e tudo o que os envolve são submergidos em um emaranhado de 

discursos e posturas que os afastam de alguns mecanismos do mundo 

contemporâneo, principalmente, aqueles diretamente ligados aos aspectos 

entendidos como ‘menos nobres’, ou ‘pecaminosos’. Não estou negando a dimensão 

transcendental da educação, muito pelo contrário; contudo, vi vários projetos 

idôneos sucumbirem, porque não foram concebidos e geridos de maneira 

interdisciplinar, conjugando aspectos filosóficos e pedagógicos, com os 

administrativos e financeiros. Essa constatação levou-me a procurar o 

desenvolvimento de uma visão mais cartesiana da vida e de competências para a 

administração de negócios, para atender a uma fragilidade da administração escolar 

contemporânea, que Myrtes Alonso (1978, p. 11) chama de falha de natureza 

administrativa, a qual diz respeito à incapacidade da escola de: 

 

[...] ajustar-se às exigências da vida contemporânea, ajustamento 
esse que requer, necessariamente, ação organizada e planejada, 
realizada por pessoas qualificadas, a fim de que sejam atendidas as 
crescentes demandas quantitativas e qualitativas da sociedade atual. 
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Tratou-se de um movimento que exigiu de mim muito desapego e humildade, 

porque precisei atribuir valor e relevância para aspectos, até então, desconsiderados 

por mim. 

Em segundo lugar, destaco a angústia sentida no momento em que percebi 

que a Interdisciplinaridade devia ser alocada no campo epistemológico e ontológico. 

Muitos foram os administradores e professores com que convivi nos últimos anos, 

desesperados na busca por métodos que lhes permitissem trabalhar a 

Interdisciplinaridade. Em quase todos os casos, o movimento estava focado, de 

maneira demasiadamente simplista, no aspecto didático. Cabe mencionar aqui, 

outros tantos profissionais que encontrei preocupados em integrar a 

Interdisciplinaridade nos seus discursos, por meras questões mercadológicas ou de 

empregabilidade.  

Em terceiro lugar, as questões antropológicas que perpassam a pergunta ‘que 

escola queremos?’ têm me provocado, principalmente, porque não tenho observado 

sua presença em muitas discussões contemporâneas sobre o currículo e a escola. 

Por diversas vezes, a discussão sobre as pessoas envolvidas no processo educativo 

cede espaço para outras questões, como metodologias, análises contextuais, 

conjecturas políticas, dentre outras. Essas discussões são importantes, todavia, são 

secundárias, pois a pessoa deveria estar no centro da discussão curricular. Contudo, 

que pessoa e escola são essas? 

A crítica marxiana vinha norteando minhas reflexões, contudo, sentia a 

necessidade de um aporte filosófico que possibilitasse uma intervenção, 

primeiramente em mim, no que diz respeito à urgência de uma postura mais aberta 

e, em segundo plano, nos meios nos quais eu vivia e trabalhava, sedentos de 

diálogo e sínteses. Cabe mencionar, também, que a crítica marxiana provocava 

certa fragmentação, uma vez que ela ia de encontro com a perspectiva do Sistema 

Preventivo de Dom Bosco, mais aberto e dialogal, com um ponto de vista mais 

positivo da pessoa e do mundo. Enquanto em uma abordagem eu constatava a 

morte da esperança, na outra, ela ressurgia vigorosa e inspiradora. 

Exausto do embate, comigo e com os outros, permiti-me mergulhar na 

angústia que me conduziu a uma postura de abertura, a qual me possibilitou 

encontrar novos aportes para atuar profissionalmente, como educador e 

administrador escolar e, principalmente, como pessoa. 
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5.2 Uma contribuição habermasiana: a superação da razão técnico-

instrumental pela razão comunicativa, como possibilidade de abertura 

 

O meu contato com a Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas se 

deu, inicialmente, durante o curso de Filosofia, em especial, nas aulas de 

Epistemologia e História da Filosofia. Contudo, passei a me debruçar mais 

intensamente sobre ela, apenas no momento em que iniciei minha primeira pós-

graduação sobre Gestão Escolar, quando refleti sistematicamente, pela primeira vez, 

a questão das relações humanas na escola e a necessidade de uma postura mais 

aberta e dialogal para tratar e conduzir tal temática.  

Nessa ocasião, sentia-me extremamente desafiado trabalhando em um grupo 

educacional, que me oportunizou um mergulho na dinâmica empresarial (escola 

como empresa) e a convivência com profissionais de outras áreas, em especial, das 

Engenharias, atuando como administradores e professores. 

Opondo-se a um conceito atrofiado de uma razão limitada apenas ao aspecto 

cognitivo e instrumental, Jürgen Habermas propõe um sistema que amplia o 

conceito de razão, superando esse caráter reduzido a partir da construção de um 

novo modelo, o comunicativo.  

Essa nova maneira de se pensar a racionalidade é mais abrangente e 

transcende o indivíduo subjetivo, porque se muda o foco de uma razão subjetiva que 

visa à dominação e instrumentalização dos objetos do mundo e das relações entre 

os indivíduos para uma razão intersubjetiva, que tem como meta o entendimento 

entre os sujeitos, não mais definidos como aqueles que se relacionam com os 

objetos para conhecê-los ou dominá-los, mas, impelidos a entenderem-se com 

outros sujeitos sobre o que pode significar o fato de conhecer objetos ou agir 

autonomamente. Estabelece-se, dessa forma, o entendimento intersubjetivo entre 

sujeitos capazes de fala e ação (SIEBENEICHLER, 1989). 

Para Jürgen Habermas, esse novo modelo está fundado em uma mudança de 

paradigma, na concepção de que o princípio intersubjetivo antecede o princípio 

subjetivo, o que possibilita essa nova forma de racionalidade, ou seja, a 

comunicativa. Assim, ele inicia uma teoria crítica da sociedade contemporânea, a 

partir de uma análise dos modos de racionalidade nela materializados, a qual ficou 

conhecida, principalmente, na sua obra Teoria do Agir Comunicativo, de 1981.  



 

 

77 

Essa razão comunicativa é fruto de uma abordagem mais ampla do conceito 

de razão, que apresenta novos elementos, dentre eles, o (já mencionado) princípio 

intersubjetivo e a necessária mediação da linguagem. Siebeneichler (1989, p.62) 

aponta que, no paradigma da comunicação, é fundamental “[...] o enfoque 

performativo do entendimento intersubjetivo entre sujeitos capazes de falar e agir [...] 

no momento em que um sujeito realiza um ato, ambos entram em uma relação 

interpessoal, em uma comunidade comunicativa”. 

Essa nova perspectiva, a comunicativa, tem como objetivo superar a 

racionalidade cognitivo-instrumental e as dinâmicas sociais pautadas em 

subjetivismos, por meio de um processo de argumentação racionalmente motivado 

pela busca de consenso, que se efetiva por meio de interações intersubjetivas 

mediadas pela linguagem. Essa racionalidade está pautada na premissa de que o 

ser humano necessita do outro para desenvolver sua consciência subjetiva, que se 

concretiza por meio de um processo que possibilita o desenvolvimento das múltiplas 

dimensões que o compõe, como a pessoal, a interpessoal e a intrapsíquica.  

 

Nos olhares de um tu, de uma segunda pessoa que fala comigo 

como uma primeira pessoa, eu me torno consciente de mim mesmo, 

não somente como um sujeito capaz de vivenciar coisas em geral, 

mas também, e ao mesmo tempo, como um eu individual. Os olhares 

subjetivadores do outro possuem uma força individuadora 

(HABERMAS, 2005, p. 21). 

 

Esse aporte evidencia que “[...] a competência específica da espécie humana 

de poder falar uma linguagem constitui a condição necessária e suficiente para que 

os homens cheguem à maioridade, à racionalidade” (SIEBENEICHLER, 1989, p.88). 

Por meio da comunicação, em suas diversas formas de materialização, a pessoa 

acessa os conteúdos e contextos que compõem suas realidades, permitindo-lhe 

interpretações acerca da sua existência e do mundo nos quais está inserida. 

Mediante esse processo, a sociedade humana, como um todo, constrói-se e 

reconstrói-se, perpetuando sua história. Essa razão comunicativa, à qual Jürgen 

Habermas se refere, possui, como fim último, o entendimento, ou seja, um acordo 

obtido comunicativamente. 

 

O entendimento através da linguagem funciona da seguinte maneira: 

os participantes da interação unem-se através da validade pretendida 

de suas ações de fala ou tomam em consideração os dissensos 
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constatados. Através das ações de fala são levantados pretensões 

de validade criticáveis, as quais apontam para um reconhecimento 

intersubjetivo. A oferta contida em um ato de fala adquire força 

obrigatória quando o falante garante, através de sua pretensão de 

validez, que está em condições de resgatar essa pretensão, caso, 

seja exigido, empregando o tipo correto de argumentos 

(HABERMAS, 1990, p.72). 

 

Por meio dessa razão comunicativa, vivenciamos a possibilidade real de 

construção de entendimento com os demais sujeitos envolvidos na comunicação, 

acerca dos diversos conteúdos que nos são apresentados. Para tal, é necessário 

que exista: predisposição entre os sujeitos para que aconteça o entendimento; 

comunicação; convicção na possibilidade do entendimento real. 

 

Qualquer pessoa tem de estar convicta, antes de entrar em 

comunicação com uma outra através da linguagem, de que existe a 

possibilidade de um entendimento real, isto é, de que ela está em 

condições de compreender o sentido da linguagem, dos atos de fala, 

bem comum de produzir um entendimento ou consenso entre os 

participantes da comunicação acerca de fatos, normas etc. E esta 

convicção é essencial para que possa haver uma situação concreta 

de comunicação (SIEBENEICHLER, 1989, p. 94). 

 

Uma questão fundamental para essa comunicação, diz respeito ao fato dela 

ter que se materializar em uma perspectiva de ato ilocucionário, ou seja, a emissão 

da fala precisa conter, necessariamente, a ação do conteúdo pronunciado 

(HABERMAS, 2001a). Jürgen Habermas está se referindo aqui, à necessidade de 

fidelidade, honestidade e coerência na relação intersubjetiva. Trata-se da 

intencionalidade dos sujeitos e da própria interação. Portanto, para se chegar a um 

entendimento, os sujeitos da relação intersubjetiva utilizam-se do processo 

argumentativo racional, resultado de um acordo que tem como fundamento, o 

reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade passíveis à crítica 

racional.  

O consenso é o fim último do agir comunicativo. Para que ele se realize, 

Habermas (apud BANNELL, 2006, p.59) apresenta algumas condições necessárias 

para o seu processo de produção. Em suas palavras ele elenca:  

 

(a) Publicidade e inclusividade: ninguém que pudesse fazer uma 

contribuição relevante com relação à pretensão de validade 

controversial deve ser excluído; (b) iguais direitos de se engajar em 
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comunicação: todo mundo deve ter a mesma oportunidade de falar 

sobre o assunto discutido; (c) exclusão de enganação e ilusão: 

participantes devem ser sinceros no que eles dizem; e (d) ausência 

de coerção: a comunicação dever ser livre de restrições que 

impeçam o melhor argumento a ser levantado e que se determinem o 

resultado da discussão. 

 

Essa reflexão habermasiana foi fundamental para que eu conseguisse 

superar a perspectiva radical e, às vezes fundamentalista, da crítica marxiana que, 

em muitas ocasiões, me afastava do outro e de diversos contextos, comprometendo 

minha capacidade de abertura e diálogo, bem como, minha intencionalidade de 

consenso, elementos cruciais para um educador e administrador escolar 

contemporâneo.  

 

5.3 A Interdisciplinaridade e a urgência de um currículo existencial 

 

O meu primeiro encontro com a Interdisciplinaridade se deu durante a 

graduação em Filosofia, entre os anos de 2005 e 2008.  

Quando assumi, em 2010, a administração pedagógica de uma editora, 

responsável por um sistema de ensino presente, na ocasião, em mais de 100 

escolas, conheci, por meio de sua vasta bibliografia, a Professora Ivani Catarina 

Arantes Fazenda33. Nesse momento, a Interdisciplinaridade era a protagonista das 

                                                             
33 Ivani Catarina Arantes Fazenda é uma educadora brasileira que, nos últimos 40 anos, tem 
dedicado a sua vida para as questões da Interdisciplinaridade, colaborando com o 
desenvolvimento da práxis educacional brasileira. Ela é pedagoga, graduada pela 
Universidade de São Paulo em 1963. Em 1978 concluiu seu mestrado em Educação pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do professor Antônio 
Joaquim Severino, com o título: Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. Em 
meados da década de 1980, Ivani Fazenda retornou para a Universidade de São Paulo para 
defender sua tese de doutoramento, Educação no Brasil nos anos 60, sob a orientação do 
professor Teófilo de Queiroz Júnior. Na década seguinte, tornou-se livre-docente pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, com a pesquisa 
Interdisciplinaridade – um projeto em parceria.  

Desde 1979 é docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo 
fundado em 1981 o GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade, 
reconhecido pela CAPES em 1986. O grupo é formado por pesquisadores de diversas 
áreas, que têm na Interdisciplinaridade um objetivo comum. Configura-se como um dos 
principais grupos de pesquisa sobre o assunto no cenário internacional, colecionando 
dezenas de pesquisas e intervenções nacionais e internacionais. 

Ivani Fazenda é professora associada do CRIE (Centre de Recherche et Intervention 
Educative) da Universidade de Sherbrooke - Canadá, membro fundador do Instituto Luso 
Brasileiro de Ciências da Educação - Universidade de Évora - Portugal. Desde 2007 compõe 
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discussões e demandas ocorridas no interior da editora e junto aos seus clientes, 

muito em decorrência do novo modelo apresentado pela reestruturação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Essas discussões ocorriam em uma perspectiva pragmática. Escolas focadas 

na preparação dos seus alunos para a realização de processos seletivos de ingresso 

ao Ensino Superior, demasiadamente cognitivos, viam-se na urgência e emergência 

de alteração de suas abordagens para atender a uma nova demanda epistemológica 

e mercadológica. A reflexão, nesse contexto, estava pautada em uma perspectiva, 

fundamentalmente, metodológica da Interdisciplinaridade, o que me parecia 

equivocada. 

Pessoalmente, pude conhecer a Professora Ivani Fazenda por intermédio do 

Professor Mário Sergio Cortella que, desde 2010, esteve presente em uma série de 

seminários e congressos educacionais, em cuja organização e administração eu 

havia participado. Em uma manhã de um dia de agosto de 2012, estávamos em um 

hotel no Rio de Janeiro e, após o café, compartilhei com ele meus anseios em 

relação à Interdisciplinaridade e meu desejo de contato com a Professora Ivani 

Fazenda. 

Após algumas trocas de e-mails, no dia 13 de setembro de 2012, uma quinta-

feira, eu participava, pela primeira vez, de um encontro do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Interdisciplinaridade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(GEPI - PUC/SP), fundado e coordenado pela Professora Ivani Fazenda. A data foi 

especialíssima, pois, nessa ocasião, comemorava-se o seu aniversário. A partir 

dessa data, muitos foram os encontros materiais e ontológicos.  

 

5.3.1 A Interdisciplinaridade como Epistemologia e Ontologia 

 

A partir da compreensão da Interdisciplinaridade como Epistemologia e 

Ontologia é possível pensar a construção de um currículo existencial que supere a 

                                                                                                                                                                                              
o CIRET/UNESCO (Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires). É 
membro da Academia Paulista de Educação (cadeira 37) e pesquisadora CNPQ nível 01 
desde 1993.  

Ivani Fazenda já publicou mais de 30 livros. Tem trabalhado com afinco, 
corroborando com a vida profissional e pessoal de diversos educadores que têm, na 
Interdisciplinaridade, um horizonte repleto de sentido frente ao contexto contemporâneo, 
demasiadamente cartesiano, tecnicista, cientificista, monológico e que nos apresenta uma 
traiçoeira e perigosa dicotomia: a dicotomia entre ciência e existência. 
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fragmentação e o reducionismo de olhares e abordagens acerca dos contextos que 

nos cercam. Trata-se de uma real possibilidade de integração entre o pessoal e o 

profissional, entre o Currículo Vitae e o Projeto de Vida. Contudo, à qual 

Interdisciplinaridade estamos nos referindo? 

Essa pergunta é pertinente, porque ainda não há um consenso sobre a 

Interdisciplinaridade que, a propósito, possui um caráter polissêmico. Quando nos 

deparamos com uma proposta, ou com uma escola ou educador interdisciplinares, 

deveríamos, imediatamente, provocar algumas questões fundamentais: o que é 

Interdisciplinaridade para você? De onde você está falando? Qual é a sua base 

teórica? Essas perguntas são importantes, porque “[...] conhecer o lugar de onde se 

fala é condição fundamental para quem necessita investigar como proceder ou como 

desenvolver uma atitude interdisciplinar na prática cotidiana” (FAZENDA, 2010, p. 

03). 

No Brasil, especificamente, nos últimos anos, tem sobressaído o aspecto 

instrumental e metodológico da Interdisciplinaridade, que objetiva superar a 

compartimentalização do conhecimento, por meio de uma reorganização curricular. 

Nessa conjunção, a Interdisciplinaridade tem se reduzido, em geral, à uma espécie 

de integração formal e burocrática das disciplinas em áreas do conhecimento, como 

podemos identificar, por exemplo, na organização das avaliações do ENEM. Embora 

a relevância metodológica da Interdisciplinaridade seja indiscutível, é necessário que 

não façamos dela um fim, pois, Interdisciplinaridade não se ensina e nem se 

aprende, vive-se e exerce-se (FAZENDA, 2011). 

 

[...] existe uma profunda diferença entre integração e 
Interdisciplinaridade, ou seja, a integração poderia acontecer em 
aspectos parciais, como: confronto de métodos, teorias-modelo ou 
conceitos-chave das diferentes disciplinas, ao passo que, delimitando 
mais rigorosamente o conceito de Interdisciplinaridade, conclui-se 
que essa seria um passo além dessa integração, ou seja, para que 
haja Interdisciplinaridade deve haver uma sintonia e uma adesão 
recíproca, uma mudança de atitude diante de um fato a ser 
conhecido; enfim, o nível interdisciplinar exigiria uma transformação, 
ao passo que o nível de integrar exigiria apenas uma acomodação 
(FAZENDA, 2011a, p. 87).  

 

Nessa abordagem, a Interdisciplinaridade é muito mais que junção de 

disciplinas. A integração pode ser, não o é necessariamente, uma etapa anterior à 

Interdisciplinaridade, a qual se iniciaria um relacionamento entre os conteúdos e 
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fatos a serem posteriormente contemplados, não em uma perspectiva de superação 

da disciplina em si, mas, fundamentalmente, na intenção de desenvolver e implantar 

as “[...] condições de ensinar em função das relações dinâmicas entre as diferentes 

disciplinas, aliando-se aos problemas da sociedade” (FAZENDA, 2011a, p. 89). Ou 

seja, a Interdisciplinaridade é uma possibilidade de realizar uma educação 

contextualizada, carregada de sentido, porque presente no cotidiano, na existência 

do sujeito em formação. Esse movimento torna-se possível, “[...] na medida em que 

se respeite a verdade e a relatividade de cada disciplina, tendo-se em vista um 

conhecer melhor” (FAZENDA, 2011a, p. 89): 

 

Não trata-se aqui de um panteísmo da disciplina, de sua eliminação, 
dissolução, ou de uma visão generalista ou superficial sobre ela, que 
é componente do processo interdisciplinar, sua base; mas de uma 
nova visão sobre as possibilidades de relação entre elas e entre as 
questões fundamentais da contemporaneidade, o que, segundo 
Fazenda (2011a), permitiria a substituição da verdade de cada 
disciplina pela verdade do homem enquanto ser no mundo 
(FERNANDES, 2014, p. 51). 

 

Essa Interdisciplinaridade é algo que se vive, é atitude de espírito diante das 

diversas instâncias da vida, assim, é mais processo que produto, é algo que precisa 

ser construído cotidianamente, pois não está acabado. Nessa ótica, a 

Interdisciplinaridade não é encarada como a panaceia que resolverá todos os 

percalços do processo de ensino e aprendizagem, bem como, aqueles relacionados 

à Epistemologia. Ela é compreendida como possibilidade de uma reflexão mais 

adequada sobre o ser humano e suas relações, seja consigo, com o outro, com o 

conhecimento e com o mundo. “É condição de volta ao mundo vivido e recuperação 

da unidade pessoal [...]” (FAZENDA, 2011a, p.74). 

 

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de 
alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os 
atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que 
impele ao diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares 
anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da 
limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a 
possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de desafio – 
desafio perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude 
de envolvimento e comprometimento com os projetos e com as 
pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso em 
construir sempre da melhor forma possível, atitude de 
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responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de 
encontro, enfim, de vida (FAZENDA, 2011b, p. 82). 

 

Essa nova concepção aloca a Interdisciplinaridade para outros campos, o que 

exige a superação de uma visão que a compreenda apenas do ponto de vista 

didático. Para Fazenda (2011a, p.89), a Interdisciplinaridade é uma questão que 

habita o território da Epistemologia, pois, 

 

A passagem do conhecimento à ação, por sua própria complexidade, 
envolve uma série de fenômenos sociais e naturais que exigirão uma 
interdependência de disciplina, assim como o surgimento de novas 
disciplinas. Nesse sentido, pelo próprio fato de a realidade 
apresentar múltiplas e variadas facetas, não é mais possível analisá-
la sob um único ângulo, através de uma só disciplina. Torna-se 
necessária uma abordagem interdisciplinar que leve em conta o 
método aplicado, o fenômeno estudado e o quadro referencial de 
todas as disciplinas participantes, assim como uma relação direta 
com a realidade.  

 

A complexidade34 do mundo contemporâneo exige essa mudança de atitude. 

Como verificamos, a ciência moderna deslocou a razão para o plano lógico-

matemático, o que gerou uma compreensão cientificista do mundo. Segundo 

Fazenda (2011b, p. 20), esse processo acarretou uma “[...] coleção de dicotomias, 

dentre elas, ciência e existência, ou seja, uma ciência do homem sem o homem”. 

Diante desse cenário, a Interdisciplinaridade surge como uma nova 

organização epistemológica das disciplinas científicas, o que possibilita uma “[...] 

Epistemologia da alteridade, em que razão e sentimento se harmonizem, em que a 

objetividade e a subjetividade se complementem, [...] em que ser e estar coabitem 

em um tempo e espaço intersubjetivo” (FAZENDA, 2011b, p. 17). Trata-se de uma 

“[...] crítica a uma educação por migalhas, como meio de romper o encapsulamento 

da universidade e incorporá-la à vida, uma vez que a torna inovadora ao invés de 

mantenedora de tradições” (FAZENDA, 2011a, p.73). 

                                                             
34 Sobre a complexidade do mundo contemporâneo, apresentamos uma elucidação de Morin 
(2006, p. 13): “A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 

junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo 
do uno e do múltiplo. Em um segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem 
nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com os traços 
inquietantes do emaranhado, do inextrincável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza.” 
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Essa nova Interdisciplinaridade está alicerçada na intersubjetividade, ou seja, 

na premissa de que, mais do que a capacidade de relacionar-se, o ser humano se 

constitui efetivamente na relação com o outro, pois ”[...] o homem é 

antropologicamente existente não no seu isolamento, mas na integridade da relação 

entre homem e homem: é somente a reciprocidade da ação que possibilita a 

compreensão adequada da natureza humana” (BUBER, 1982, p.152). A filosofia 

buberiana postula a sentença encontrada na fenomenologia existencial: existir é 

coexistir. O ser humano só existe no mundo, compartilhando sua existência com 

tudo aquilo que está nele, ou seja, ele é ser em relação, relação que exige diálogo, 

encontro e responsabilidade. Trata-se, segundo Vaz (1992, p. 53), de uma 

experiência: 

 

[…] na qual o homem se encontra empenhado numa relação 
propriamente dialógica, estritamente recíproca, e que se constitui 
como alternância de invocação e resposta entre sujeitos que se 
mostram como tais nessa e por essa reciprocidade. 

 

Como vimos, é possível aproximar também essa perspectiva interdisciplinar à 

concepção habermasiana de razão comunicativa, pois a Interdisciplinaridade 

manifesta-se em um processo dialógico em que participantes buscam chegar a um 

entendimento sobre fatos, normas ou vivências. Essa nova racionalidade tem como 

foco, a forma como os sujeitos capazes de linguagem e de ação fazem uso do 

conhecimento. Essa atitude diante do conhecimento inicia-se na “[...] proposição de 

novos objetivos, novos métodos, enfim, de uma nova Pedagogia, cuja tônica 

primeira seria a supressão do monólogo e a instauração de uma prática dialógica” 

(FAZENDA, 2011a, p. 88). 

 

O método ao qual nos referimos evidencia-se por sua característica 
intrinsecamente maiêutica, que intensifica o exercício do dinamismo 
do perguntar e questionar, mecanismo esse que se autoprocessa e 
alimenta, por meio de perguntas que se sucedem em um elevado 
grau de compromisso com a elucidação do questionamento 
levantado. Essa dinâmica maiêutica progride e avança na solução do 
objeto a ser pesquisado, na direção do aprofundamento, do 
detalhamento e da abertura (FAZENDA, 2011b, p. 69). 

 

Partindo de uma concepção unitária da pessoa e múltipla do mundo, a 

Interdisciplinaridade postula que, como agente e sujeito deste mundo, é necessário 
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que o ser humano amplie e aprofunde o olhar sobre as múltiplas dimensões que o 

compõem, de maneira que qualifique sua compreensão acerca dele e de si próprio 

e, assim, possa atuar de maneira qualificada, modificando-o e aprimorando-o. Para 

realizar tal empenho, faz-se necessário assumir uma metodologia que: 

 

[...] requer como pressuposto uma atitude especial ante o 
conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das 
competências, incompetências, possibilidades e limites da própria 
disciplina e de seus agentes, no conhecimento e na valorização 
suficientes das demais disciplinas e dos que a sustentam. Nesse 
sentido, torna-se fundamental haver indivíduos capacitados para a 
escolha da melhor forma e sentido da participação e sobretudo no 
reconhecimento da provisoriedade das posições assumidas, no 
procedimento de questionar. Tal atitude conduzirá, evidentemente, à 
criação de expectativas de prosseguimento e abertura a novos 
enfoques ou aportes. E, para finalizar, a metodologia interdisciplinar 
parte de uma liberdade cientifica, alicerça-se no diálogo e na 
colaboração, funda-se no desejo de inovar, de criar, de ir além e 
exercita-se na arte de pesquisar – não objetivando apenas uma 
valorização técnico-produtiva ou material, mas, sobretudo, 
possibilitando uma ascese humana, na qual se desenvolva a 
capacidade criativa de transformar a concreta realidade mundana e 
histórica numa aquisição maior de educação em seu sentido lato, 
humanizante e libertador do próprio sentido de ser-no-mundo 
(FAZENDA, 2011b, p. 69-70). 

 

Como já vimos, essa exigência nos desafia hoje. A construção de um 

currículo existencial, ou interdisciplinar, demanda uma nova postura epistemológica, 

uma atitude de “[...] abertura, não preconceituosa, em que todo o conhecimento é 

igualmente importante” (FAZENDA, 2011a, p. 11). Essa postura é consequência de 

uma crença: toda e qualquer ciência e conhecimento possuem valor em si, pois 

trazem consigo contribuições, aportes, olhares sobre determinado aspecto da 

realidade e dos fenômenos. Nessa abordagem, não há espaço para o 

empobrecimento causado pela supremacia de determinada disciplina ou formação, 

que gera conhecimentos e olhares arbitrários e unilaterais. Nesse sentido, a 

Interdisciplinaridade afirma e legitima a especificidade de cada conhecimento e, ao 

mesmo tempo, reconhece sua provisoriedade e necessidade de complementação 

para o alcance da totalidade do conhecimento (FAZENDA, 2011a, p. 138). 

Essa práxis interdisciplinar, construída por Ivani Fazenda é  

 

[...] Epistemologia enquanto crítica a uma ciência que, segundo Morin 
(1996), é ciência sem consciência, que tem a pretensão de gerir o 
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futuro do homem e do planeta sem gerir a si própria; é Epistemologia 
enquanto proposta de uma nova atitude diante do problema do 
conhecimento que, nas palavras de Locke (apud CHAUÍ, 2010, p. 
144) “[...] precisa observar a si mesmo, requerendo esforço e arte 
para enxergá-lo à distância e fazer dele mesmo seu próprio objeto” 
(FERNANDES, 2014, p. 57-58). 

 

Ivani Fazenda nos propõe uma ciência do ser humano, agora com o ser 

humano. Um projeto que, segundo ela, como já mencionamos, “[...] não se ensina, 

nem se aprende: vive-se, exerce-se” (FAZENDA, 2009, p. 17). Essa proposta nos 

conduz a compreender essa Interdisciplinaridade como Ontologia, pois, nesse 

contexto, “A preocupação com a verdade de cada disciplina seria substituída pela 

verdade do homem enquanto ser no mundo [...]” (FAZENDA, 2011a, p. 75). Para ela, 

a Interdisciplinaridade resgata o ser, é possibilidade de eliminação do divórcio entre 

ciência e existência.  

 

Parece-me que o grande dilema que vem se propondo desde o final 
da Segunda Guerra teria, por assim dizer, o seguinte perfil 
simplificado: a ciência questionada em suas objetividades não 
encontra pátria nas atuais subjetividades. A verdade paradigmática 
da objetividade tem sido substituída pelo erro e pela transitoriedade 
da ciência. Essa provisoriedade da verdade e da ciência, por 
conseguinte, vai nos permitir anunciar a possibilidade de um real 
encontro entre ciência e existência (FAZENDA, 2011b, p. 15). 

 

O ser humano e suas relações com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo, estão no centro da atividade interdisciplinar, 

 

[...] que busca compreendê-los em sua totalidade e desenvolver 
concepções e ações que os promovam e os tornem cada vez mais 
humanizados, humanizadores e sustentáveis em prol da pessoa e do 
mundo. A disciplina aqui é deslocada para outra instância, cedendo 
lugar para a preocupação com a pessoa, sua existência, seu modo 
de ser e de relacionar-se. Nesse sentido, para Fazenda (2011a), a 
Interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre indivíduos do 
que entre disciplinas (FERNANDES, 2014, p. 59). 

 

No contexto desta tese, como veremos a seguir, essas relações também 

estão alocadas no centro do processo de desenvolvimento do educador 

administrador escolar, compartilhando o espaço com a formação acadêmica e com o 

desenvolvimento técnico e prático. Para efetivar esse currículo e essa 

Interdisciplinaridade é fundamental, antes da eliminação das barreiras entre as 
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disciplinas, considerarmos de maneira radical, a urgente necessidade de eliminação 

das barreiras entre as pessoas (FAZENDA, 2011a). Isso porque muitos 

empreendimentos, denominados interdisciplinares, não estão focados nessa pessoa, 

mas nas disciplinas, preocupados em estabelecer relações entre elas. Não 

compreendem que é por meio de e para a pessoa e o mundo que o processo de 

conhecimento deve existir, sendo essas instâncias, seu território de sentido mais 

legítimo.  

Contudo, essa tarefa é árdua. Fazenda (2011a, p. 95) nos alerta que mais 

difícil do que a eliminação das barreiras entre as disciplinas “[...] é a eliminação das 

barreiras entre as pessoas, produto de preconceitos, falta de formação adequada e 

comodismo. Essa tarefa demandará a superação de obstáculos psicossociológicos, 

culturais e materiais”. Para eliminar essas barreiras, será “[...] necessária uma 

modificação nas pessoas, ou seja, uma abertura na forma de conceber a Educação 

e compreender a cultura” (FAZENDA, 2011a, p. 141). 

A Interdisciplinaridade e, consequentemente, um currículo existencial 

(interdisciplinar), alocados no campo da Ontologia, são críticas à concepção de 

educação como mera transmissão de conhecimentos e do ser humano como 

simples receptor dos mesmos. Como vimos na seção anterior, essas concepções 

desencadearam um processo perverso de valorização do ser humano por meio de 

sua capacidade ou condição de adquirir conhecimento, o que tem contribuído para a 

supremacia de um currículo profissional em detrimento de um currículo existencial 

(interdisciplinar). Nesse contexto, para rememorarmos, o ser humano é cada vez 

mais, na medida em que acumula conhecimento. Para Fazenda (2011a, p. 82) “Isto 

fez com que o homem deixasse de ser o sujeito-efetivo, o agente de transformações, 

para constituir-se no homem-objeto, o receptor das transformações”. Não se 

limitando à crítica, a Interdisciplinaridade e esse currículo também visam 

 

[...] à recuperação da unidade humana através da passagem de uma 
subjetividade para uma intersubjetividade e, assim sendo, recupera a 
ideia primeira de Cultura (formação do homem total), o papel da 
escola (formação do homem inserido em sua realidade) e o papel do 
homem (agente das mudanças no mundo) (FAZENDA, 2011a, p. 82). 

 

O educador administrador escolar forjado nesse movimento interdisciplinar é 

conduzido a um processo de autoconhecimento, necessário para o seu 

reconhecimento enquanto ser interdisciplinar (FAZENDA, 2011b). Esse processo 
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efetiva-se por meio do diálogo, pois o “[...] homem vai atingindo o conhecimento de 

si, à medida que conhece o outro; é um ser a ser” (FAZENDA, 2003, p. 33). 

 

[...] na experiência do diálogo é constituído entre o eu e o outro um 
terreno comum; nele, o meu pensamento e o do outro formam um 
único todo. Não há no diálogo dois seres isolados, mas um ser a 
dois. O diálogo supõe para que realmente ocorra uma atitude de 
abertura, uma relação de reciprocidade, de amizade e de 
receptividade que basicamente só poderá ocorrer se houver antes 
uma intenção em conhecer o outro (FAZENDA, 2011b, p. 56). 

 

A inclusão de si mesmo e do outro. Eis algo fundamental para a atitude 

interdisciplinar, que deseja resgatar o ser humano e o mundo, para devolvê-los a si 

mesmos e aos seus devidos lugares, os quais jamais deveriam ter sido deslocados.  

Pessoalmente, por meio da Interdisciplinaridade, pude resgatar a mim 

mesmo, em um processo intenso de autoconhecimento, um profundo mergulho na 

minha história de vida que me possibilitou harmonizar sentimentos e razão, 

subjetividades e objetividades, um caminho de integração, no qual pude perceber a 

necessidade de questionamento de uma formação altamente técnica para abordar 

relacionamentos institucionalizados, em prol de um currículo que preparasse para a 

urgente superação do divórcio entre o profissional e o pessoal, entre existência e 

trabalho, o que me possibilitou ser mais inteiro nas diversas esferas e 

relacionamentos. Uma questão chave nesse processo todo: a abertura não 

preconceituosa em relação às pessoas, aos relacionamentos em geral e às infinitas 

possibilidades de conhecimento. 

Essa abertura conduziu-me a diversos campos e experiências: caminhei pela 

Administração de Empresas, pela Psicologia e Pedagogia, pelas Engenharias, 

Aviação, Comunicação e Marketing, Música, Gastronomia, dentre tantas outras 

áreas. E o mais significativo: possibilitou-me um importante incremento de minha 

capacidade de diálogo e oportunizou-me o início do processo de cura da presunçosa 

e ao mesmo tempo incoerente e ingênua sede por dogmas filosóficos e 

metodológicos, carregados de legitimidades e pretensões de validade unilaterais e, 

desse modo, fundamentalistas, porque evidenciou realidades de modelos, de 

formas, e não de uma única resposta e maneira. Compreendi que a diversidade em 

educação é maravilhosa e fundamental. Hoje, essa ideia faz todo o sentido e, ao 

mesmo tempo, compõe o sentido de minha jornada. 
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Chegamos até esta seção, constatando que o contexto contemporâneo tem 

apresentado desafios às várias instâncias da vida. No contexto desta tese, tratamos 

a questão do processo de formação do educador administrador escolar na 

contemporaneidade.  

O tecnicismo, o cientificismo, o cartesianismo, os critérios econômicos e de 

eficiência e eficácia colonizaram as instâncias da vida humana. O ser humano 

passou a relacionar-se com a natureza simplesmente para dominá-la, para extrair 

dela mais do que seu modo de sustento, seu lucro exacerbado e certificação de 

poder. Na esfera subjetiva, o frenesi do cotidiano dificulta o autoconhecimento, a 

reflexão, a tomada de consciência de si mesmo e dos contextos nos quais estamos 

inseridos. Em relação ao outro, quanta instrumentalização e relação de poder. 

Essa realidade tem desafiado a construção de um currículo adequado, que 

qualifique o educador administrador escolar para uma vida pessoal e profissional 

que lhe faça sentido, ao mesmo tempo, que corrobore com o desenvolvimento e 

implantação de projetos educacionais relevantes para o ser humano e para o 

planeta em que vivemos. Para isso, ele precisa encontrar aportes que o ajudem a 

ler, interpretar e criticar de maneira engajada todas as questões e desafios 

apresentados e, ao mesmo tempo, que lhe qualifiquem para agir e transformar 

realidades educacionais e escolares, muitas vezes desumanizadas e 

desumanizadoras, como vimos, em especial, na seção segunda deste trabalho. 

Esse encontro é urgente! 

A práxis interdisciplinar é um aporte que pode ser utilizado. Por estar 

fundamentada na Epistemologia e na Ontologia, ela permite um resgate da pessoa, 

do mundo e das suas relações nas suas diversas manifestações: trabalho, ciência, 

cultura e escola. Dessa maneira, ela materializa-se como uma possibilidade real de 

construção de um currículo profissional e existencial ao mesmo tempo, que supere 

as várias dicotomias encontradas hoje no interior da escola, dentre elas: 

pedagógico/ administrativo; educador/ administrador.  

Um currículo, cuja base seja a Interdisciplinaridade, forja um educador 

administrador escolar que possui competência para superar dois importantes 

divórcios: o primeiro, entre ciência e existência35, que lhe permitirá construir o 

                                                             
35 Este movimento nos permite ressignificar a formação acadêmica, alocando-a para tempos 
e espaços adequados, que nos permitem mergulhar nos conteúdos e competências próprias 
das disciplinas, porém, sem se descuidar das questões de ordem subjetiva (psicológicas, 



 

 

90 

repertório necessário para superar o segundo, que diz respeito à separação entre as 

disciplinas pedagógicas e de administração (aquelas desenvolvidas pelas Ciências 

Sociais Aplicadas e Exatas). Esse movimento de superação é mister para uma 

administração adequada da escola hoje.  

Pensando, especificamente, a composição desse currículo: a práxis 

interdisciplinar não está focada na disciplina. Ao contrário, compreende que é por 

meio de e para o ser humano e o mundo que o processo educativo deve existir, 

sendo essas instâncias, seu território de sentido mais legítimo. Trata-se de um 

movimento que, como vimos, substitui a verdade da ciência pela verdade do ser 

humano enquanto ser no mundo e do mundo, trazendo à tona, a tão urgente 

contextualização. É possibilidade para a coexistência da razão e do sentimento; da 

percepção e do conhecimento. É reconsideração de uma concepção unitária do ser 

humano e múltipla do mundo. É possibilidade de integração. 

Esse movimento todo possibilita a crítica e a ação transformadora, 

concomitantemente, porque está inserido em um tempo e espaço que é e está em 

constante transformação e construção, por meio de cinco princípios: coerência, 

humildade, espera, respeito e desapego. Ao mesmo tempo em que esses princípios 

permitem a Interdisciplinaridade, que renovará as concepções sobre a pessoa e 

suas relações, eles educam para valores emergentes e urgentes, que devem nortear 

a administração escolar hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
emocionais, efetivas, de sentido existencial, de projeto de vida, dentre outras). Assim, o 
contexto trabalhado na seção anterior, cede espaço para um processo de construção 
pessoal, e não simplesmente acadêmico ou cientifico. Neste contexto, o Currículo Lattes 
assume o que realmente deveria ser: a organização, em uma dada linha do tempo, das 
experiências vivenciadas a partir de um processo de construção de conhecimento, que tem 
como uma de suas bases, os diversos aportes científicos que foram, sobretudo, elementos 
que enriqueceram nossa prática e que, conjugados com nossas experiências e vivências, 
ajudaram-nos na construção do sentido da nossa vida (em uma perspectiva integral e 
integradora). 
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6 AS COMPETÊNCIAS36 DO EDUCADOR ADMINISTRADOR ESCOLAR HOJE  

 

 
 

Como vimos, o atual contexto educacional exige novos atores e papéis. A 

presente tese compreende que as ciências pedagógicas, educacionais, sociais 

aplicadas e exatas, compreendidas de maneira isolada, não são suficientes para 

abordar o cenário da administração escolar brasileira hoje, pois, o contexto atual, 

demasiadamente complexo, exige a superação de uma visão disciplinar, simplista, 

unidimensional e reduzida. Sobre este aspecto, Fazenda (2011a, p. 61) nos alerta: 

 

Reivindicar para qualquer ciência a primazia no trato dos problemas 
educacionais é uma atitude bastante ingênua e pré-crítica, visto que 
a realidade educacional é extremamente complexa, não 
comportando, portanto, abordagens isoladas. Uma atitude 
interdisciplinar levaria todo perito a reconhecer os limites de seu 
saber para acolher contribuições das outras disciplinas – toda ciência 

                                                             
36 No contexto desta tese, assumiremos o posicionamento de Perrenoud (2013, p. 45), que 
compreende as competências como, 

[...] produto de uma aprendizagem e, ao mesmo tempo, como 
fundamento da ação humana. Nas ciências da educação e nas 
ciências do trabalho, identifica-se um amplo consenso em torno da 
seguinte definição: a competência é o poder de agir com eficácia em 
uma situação, mobilizando e combinando, em tempo real e de modo 
pertinente, os recursos intelectuais e emocionais. 

Philippe Perrenoud divide esses recursos em três grupos: os saberes; as 
habilidades; os outros recursos. As competências elencadas nesta seção, estão alocadas 
neste terceiro grupo, que contempla as “[...] atitudes, posturas; valores, princípios, normas; 
relação com o saber, com a ação, com o outro, com o poder; recursos ‘emocionais’ e 
relacionais” (PERRENOUD, 2013, p. 49, grifo do autor). Tratam-se, fundamentalmente, de 
recursos não cognitivos, atrelados aos valores, à identidade e preferências da pessoa, às 
dimensões subjetivas, éticas, filosóficas e estéticas. Perrenoud (2013) os denominam, 
também, como disposições. 
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seria complemento de uma outra, e a dissociação ou separação 
entre as ciências seria substituída por uma convergência para 
objetivos mútuos (FAZENDA, 2011a, p. 61). 

 

Já não é mais possível pensar e gerir a escola sob um único prisma: se 

focarmos a questão da administração apenas, teremos uma escola ‘do ser humano 

sem o ser humano’, uma escola fria, sem vida, voltada apenas para resultados 

econômicos e financeiros, uma instituição ética e moralmente fragilizada; se 

focarmos apenas os aspectos pedagógicos, teremos uma escola fadada à falência, 

do ponto de vista educacional e de negócio, porque ingênua e incapaz de abordar e 

responder à complexidade do mundo contemporâneo de maneira integral, perdendo 

relevância e legitimidade.  

Urge superarmos tantas dicotomias e divórcios, em especial, a do 

educador/administrador, que deve ceder o espaço para um novo profissional, o qual 

precisa percorrer um currículo de formação que lhe permita o desenvolvimento de 

competências específicas.  

Diante do exposto até o momento, quais seriam essas competências? 

Ao refletir sobre as exigências de um projeto interdisciplinar, Ivani Fazenda 

postulou:  

 

Um projeto dessa natureza pressupõe a formação de professor/ 
pesquisador, daquele que busque a redefinição contínua de sua 
práxis, e de uma instituição que invista na superação dos obstáculos 
de ordem material, cultural e epistemológica, enfim, em um projeto 
coletivo. O enfrentamento aos obstáculos de ordem cultural e 
epistemológica não ocorre no isolamento, mas na medida em que a 
instituição caminhar para uma troca efetiva, seja com a universidade, 
seja com as demais escolas do 1ª e 2ª graus (FAZENDA, 2011b, p. 
51). 

 

Poderíamos pensar a perspectiva da formação do educador administrador 

escolar sobre essa ótica, afirmando que ela deveria forjar seis competências básicas 

para um trabalho relevante e significativo: coerência, humildade, desapego, respeito, 

espera e capacidade para engendrar uma Filosofia da Administração Escolar. 

No contexto desta pesquisa, a interdisciplinaridade compõe a base da 

construção desse currículo, dessa maneira, as cinco primeiras competências estão 

relacionadas aos pilares da interdisciplinaridade elencados por Fazenda (2011a). 
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6.1 Primeira competência: coerência 

 

O educador administrador escolar precisa ser coerente. Primeiramente, 

consigo mesmo. Em segundo lugar, com as pessoas, com o mundo e com o projeto 

institucional no qual está inserido. Para Fazenda (2011a, p. 11), a 

Interdisciplinaridade é “[...] uma atitude coerente, que supõe uma postura única 

diante dos fatos [...]”.  

Essa coerência é construída por meio do diálogo, da relação intersubjetiva, da 

interação entre os sujeitos, condição fundamental para a efetivação desse currículo 

existencial e da Interdisciplinaridade em si que, mais do que interação entre as 

disciplinas, é interação entre as pessoas. Assim, as relações humanas e a 

administração de pessoas estão no centro da atividade do educador administrador 

escolar contemporâneo, que deve priorizar esses elementos.  

Um segundo aspecto dessa competência diz respeito ao seguinte fato:  

 

A coerência também é compreendida como elemento motivador das 
pessoas, pois a Interdisciplinaridade exige a “[...] a necessidade de 
um projeto inicial que seja suficientemente detalhado, coerente e 
claro, para que as pessoas nele envolvidas sintam o desejo de fazer 
parte dele” (FAZENDA, 2011b, p. 74). Ao mesmo tempo em que 
motiva pessoas, a coerência coíbe incoerência, pois possibilita o 
desenvolvimento de um ambiente que se autorregula, uma espécie 
de ciclo virtuoso que suporta, anima, encoraja e, ao mesmo tempo, 
constrange atitudes e ações incoerentes. Esse mecanismo conduz, a 
médio e longo prazo, a uma coerência autônoma, em detrimento de 
uma coerência heterônoma, pautada, meramente, em coação 
(FERNANDES, 2014, p. 64). 

 

A coerência entre forma e conteúdo, entre intenção e ação precisa estar 

materializada em toda a escola, dos seus projetos e espaço físico, até seus 

educadores e colaboradores, pois, independente do projeto ou concepção 

pedagógica, a escola toda precisa estar a serviço do processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, deve promover um ambiente plenamente educativo, que 

gere o desenvolvimento integral das pessoas nas suas várias dimensões, cognitivas 

e socioemocionais. Nesse ambiente, as pessoas precisam se sentir bem, felizes, 

motivadas e contempladas. Essa realidade precisa estar materializada na pessoa do 

educador administrador escolar. 

Nesse momento, um elemento, em especial, exige maior atenção. 
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No que se refere à identidade pessoal, consideramos que é algo que 
vai sendo construído em um processo de tomada de consciência 
gradativa das capacidades, possibilidades e probabilidades de 
execução: configura-se em um projeto individual de trabalho e de 
vida. Entretanto, não pode ser dissociado de um projeto maior, o do 
grupo ao qual o indivíduo pertence, às suas vinculações e 
determinações histórico-sociais no qual o sujeito está inserido 
(FAZENDA, 2011b, p. 48). 

 

Nesse aspecto, uma jornada interdisciplinar se faz necessária a esse 

educador, que necessita possuir o repertório teórico suficiente para abordar, de 

maneira adequada, essas questões e, ao mesmo tempo, um repertório existencial, 

prático, que lhe permitirá uma atuação integrada e integradora. Essas constatações 

levam-me a refletir, imediatamente, outra exigência da Interdisciplinaridade: a 

humildade. 

 

6.2 Segunda competência: humildade 

 

A Interdisciplinaridade, fundamento do currículo proposto por esta tese, 

possui uma metodologia própria, que tem, como um de seus pressupostos, uma  

 

[...] atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia no 
reconhecimento das competências, incompetências, possibilidades e 
limites da própria disciplina e de seus agentes, no conhecimento e na 
valorização suficientes das demais disciplinas e dos que a 
sustentam. Nesse sentido, torna-se fundamental haver indivíduos 
capacitados para a escolha da melhor forma e sentido da 
participação e sobretudo no reconhecimento da provisoriedade das 
posições assumidas, no procedimento de questionar. Tal atitude 
conduzirá, evidentemente, à criação de expectativas de 
prosseguimento e abertura a novos enfoques ou aportes. E, para 
finalizar, a metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade 
cientifica, alicerça-se no diálogo e na colaboração, funda-se no 
desejo de inovar, de criar, de ir além e exercita-se na arte de 
pesquisar – não objetivando apenas uma valorização técnico-
produtiva ou material, mas, sobretudo, possibilitando uma ascese 
humana, na qual se desenvolva a capacidade criativa de transformar 
a concreta realidade mundana e histórica numa aquisição maior de 
educação em seu sentido lato, humanizante e libertador do próprio 
sentido de ser-no-mundo (FAZENDA, 2011b, p. 69-70). 
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Essa abordagem exige uma pessoa humilde37, que se relacione de maneira 

adequada frente a si mesmo, aos outros e ao conhecimento.  

Em relação a si mesmo, esse educador administrador escolar compreende 

que está em constante processo de desenvolvimento pessoal e profissional, que 

vive em condição de carecimento, porque nunca estará acabado. Essa constatação, 

coloca-o em uma atitude de caminheiro pela vida, que compreendendo suas 

mazelas, não desanima porque entende que elas compõem seu estado de vida, ao 

mesmo tempo que busca se desenvolver e superar-se, considerando, também, suas 

qualidades e conquistas. Em relação a esse aspecto, é sempre pertinente 

lembrarmos sobre a provisoriedade dos nossos títulos38 e dos nossos cargos, pois 

“[...] o espírito interdisciplinar chega até ao anonimato. O trabalho de um (embora 

talvez até mais valorizado do que em um sistema tradicional) anula-se em favor de 

um objetivo maior” (FAZENDA, 2011a, p. 91).  

Em relação aos outros, ele sabe que esse caminhar pela vida não pode ser 

realizado de maneira solitária, pois, compreende que, epistemologicamente e 

ontologicamente, necessita do outro para se desenvolver. Como já tratamos em 

diversos momentos até aqui, como está fundamentado na Interdisciplinaridade, esse 

currículo existencial é construído sobre as bases da intersubjetividade, ou seja, na 

crença inalienável de que a relação com o outro se constitui como a condição para o 

desenvolvimento cognitivo e socioemocial. 

Sobre a relação com o conhecimento, considera todas as suas formas e 

construções, compreende-o na sua provisoriedade e necessidade de 

complementação. Essa postura é resultado de um entendimento de que a ciência é 

inacabada, de que ela está em constante transformação e de que os conhecimentos 

considerados não científicos são legítimos e válidos, porque, complementares. 

 

Ao falar sobre uma das várias vertentes da Interdisciplinaridade, a 
metodológica, Fazenda (FAZENDA, 2013, p. 17) refletiu sobre a 
necessidade de extrapolarmos “[...] os muros da Academia e invadir 
a vida da cidade, a convidar para a mesma confraria acadêmica os 
menos iniciados, à humildade da escrita, à paciência na espera [...]”. 
Essa reflexão leva-me a pensar a Interdisciplinaridade como 
possibilidade da escola realizar esse movimento, de perceber-se 

                                                             
37 A humildade é o fundamento maior e primeiro da Interdisciplinaridade (FAZENDA, 2011b, 
p. 15). 

38 Reflexão apresentada pela Professora Ivani Fazenda, no dia 03/04/2014, em aula do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade na PUC/SP. 
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inserida num contexto mais amplo, de abrir-se para novas e urgentes 
parcerias com instituições, administrações públicas e pessoas. Esse 
movimento exige-nos a humildade que nos permite um salutar 
desapego de nós mesmos e das nossas certezas (FERNANDES, 
2014, p. 66). 

 

Essa abordagem nos lança para novas perspectivas e frentes de trabalho 

que, em muitas situações, ajudam-nos a superar os limites dos contextos, das 

relações e, principalmente, das próprias instituições.  

 

6.3 Terceira competência: desapego 

 

A coerência e a humildade, na perspectiva desta tese, conduzem-nos a outra 

competência fundamental: o desapego.  

Fazenda (2008, p. 14) apresenta-nos uma questão que nos desafia: “Como 

exercer a parceria, quando somos impelidos a acumular coisas, à defesa de nossos 

particulares territórios, a um micro saber, a um micro poder, a um reinado sem 

súditos?”. 

Essa questão evidencia os riscos do contexto contemporâneo que, como 

vimos, apresenta-nos uma série de armadilhas epistemológicas e ontológicas que 

comprometem nosso desenvolvimento, porque limitam nosso repertório e olhar 

sobre a realidade. O desapego de nós mesmos, dos nossos aportes, ideias, 

convicções, teóricos, áreas, dentre outros, permite-nos perceber e incluir novas e 

diferentes abordagens sobre as diversas questões que compõem a nossa vida e o 

mundo. Trata-se de uma possibilidade de ampliarmos nosso conhecimento e 

consciência, o que nos qualifica para a urgente atitude de leitura, interpretação e 

ação no e para o mundo.  

Além desses aspectos, o desapego nos permite outro movimento: 

 

O docente interdisciplinar aprende a ser pesquisador da própria 
prática. Para tanto, busca fundamentar a práxis, quer seja estimulado 
pelos diálogos da academia, quer seja pelo diálogo estabelecido nos 
projetos que empreende com seus pares no cotidiano do trabalho. 
Duvidar da própria prática para interrogá-la, analisá-la e transformá-
la faz parte do quadro de referências do docente interdisciplinar 
(FAZENDA, 2013, p. 21). 

 
Embora este recorte trate do docente interdisciplinar, podemos considerá-lo, 

também, no contexto do educador administrador escolar que, como vimos nas 
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seções anteriores, precisa conjugar suas vivências na Academia, com seus 

conteúdos próprios, com sua jornada pessoal e profissional. Trata-se de um 

movimento dialogal entre essas duas dimensões que são, na perspectiva da 

construção do currículo em pauta, complementares. 

O desapego exige-nos coragem, humildade e caminhada. Evidencia a 

provisoriedade do conhecimento e do nosso estado, pois somos seres em constante 

construção. Trata-se, sobretudo, de uma abordagem fenomenológica, porque invoca 

provisoriedade, mutabilidade, relatividade da verdade, ou seja, não expressa senão 

o que, sob o seu ponto de vista, não é mais do que o óbvio, no caso: um ponto de 

vista é apenas um ponto de vista; uma perspectiva é apenas uma perspectiva dentre 

outras. Nas palavras de Critelli (1996, p. 13): 

 

A fenomenologia põe em questão exatamente essa espécie de 
crença metafísica na unicidade da verdade e na busca de uma 
perspectiva de conhecimento que seja absoluta. Em consequência, 
põe em questão a redefinição do que é, efetivamente, uma 
perspectiva epistêmica, de que se trata, o que a compõe. O 
pressuposto de que parte a fenomenologia, nesta discussão, é o de 
que a perspectiva do conhecer e a verdade que este alcança não 
podem, senão, ser relativas. 

 

6.4 Quarta competência: respeito 

 

Podemos considerar o respeito como uma competência transversal, pois, ele 

perpassa todas as outras, seja como consequência delas, seja como o pano de 

fundo que possibilita seu desenvolvimento.  

O respeito é a competência que garante ao educador administrador escolar 

se colocar de maneira humanizadora diante das pessoas, projetos e instituições, 

porque, no contexto desta tese, alerta-nos que qualquer ação que ignore o passado, 

“[...] que desorganize o que está organizado, que desconsidere os conteúdos 

tradicionalmente trabalhados, tende rapidamente à falência, pois rompe com o 

movimento natural da história” (FAZENDA, 2011b, p. 78-79). Isso porque,  

 

Todo projeto interdisciplinar competente nasce de um lócus bem 
delimitado, portanto, é fundamental contextualizar-se para poder 
conhecer. A contextualização exige uma recuperação da memória 
em suas diferentes potencialidades, portanto, do tempo e do espaço 
no qual se aprende (FAZENDA, 2011a, p. 22).  
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O trabalho de um educador administrador escolar está sempre situado em 

lócus especifico, já construído, porém, inacabado. Para ser relevante e significativo, 

ele depende de sua competência para compreender e respeitar o caminho já 

percorrido, os projetos construídos, a história de vida de cada pessoa e da própria 

instituição. A partir desse movimento, constrói o principal pré-requisito para intervir, 

para administrar as relações entre as pessoas, os projetos, os recursos, em suma, 

para contribuir, por meio de sua presença e trabalho, com um projeto que é, 

sobretudo, comunitário. Cabe destacar que, 

 

Assim como na humildade, o respeito está na instância da 
intersubjetividade e da Epistemologia, permitindo suas 
aproximações, pois é a atitude que não permite a admissão de que 
“[...] o conhecimento se restringe a campos delimitados de 
especialização, pois é na opinião crítica do outro que uma opinião é 
formada, onde a linguagem não é de um, mas de vários” (FAZENDA, 
2011a, p. 75-76). Esse outro é, ao mesmo tempo, outra pessoa e 
outra ciência (FERNANDES, 2014, p. 68-69). 

 

O educador administrador escolar, cujo currículo foi forjado no respeito e, 

consequentemente, o tem como valor, é por excelência inspirador e fomentador da 

participação e da criatividade, porque promove o engajamento de todos, de maneira 

que se sintam incluídos e partes fundamentais da mesma obra. O respeito é a única 

possibilidade de “[...] realização de objetivos comuns, a partir de pontos de vista 

diferentes” (FAZENDA, 2011a, p. 76). Não seria esse um dos elementos mais 

complexos de qualquer projeto pedagógico hoje? Da administração de uma 

comunidade educativa? A conjugação da diversidade na igualdade e da igualdade 

na diversidade? O trabalho com pessoas iguais e diferentes, ao mesmo tempo?39 

Para tal, há a exigência de  

 

[...] um treinamento adequado dos professores no efetivo exercício 
de uma prática interdisciplinar, pois somente a partir de um treino na 
arte de compreender e fazer-se entender, na reciprocidade, 
coparticipação e respeito pela opinião alheia, aliados a uma busca e 
luta para objetivos comuns, haverá condições de eliminação dessa 
dicotomia (FAZENDA, 2011a, p. 81). 

                                                             
39 Essas questões me levam a refletir com Santos (2002) a seguinte ideia: quando a 
diferença inferioriza, a pessoa tem o direito à igualdade, porém, quando a igualdade 
homogeneíza, a pessoa tem direito à diferença. Urge refletirmos sobre esse pensamento 
hoje na escola, principalmente, quando abordamos a questão das relações entre os sujeitos 
no seu interior, em um contexto de clientelismo que compromete um projeto que é, acima de 
tudo, comunitário (que inclusive transcende a própria instituição escolar). 
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Fazenda (2011a) está se referindo à dicotomia ensino/pesquisa, 

ciência/existência. No contexto dessa reflexão, poderíamos considerar essa 

dicotomia, como aquela gerada entre projetos e perspectivas institucionais/pessoais. 

Em muitas comunidades, essa realidade tem comprometido o projeto educacional e 

a realização das pessoas envolvidas na sua condução. Na maioria dos casos 

vivenciados por mim, os objetivos eram comuns, porém, a dinâmica estabelecida 

camuflava tal realidade, cedendo espaço para disputas ideológicas e egocêntricas. 

Tentar superar essa condição parece-me um equívoco, pois, a singularidade das 

pessoas, com tudo que as compõe, é um dado que, por sinal, constitui-se como sua 

maior riqueza. É necessário conviver com tal situação, promovendo uma dinâmica 

de diálogo. Além disso,  

 

A atitude respeitosa permite que essa situação não se torne crise, 
impossibilidade de sucesso pedagógico e institucional, ao contrário, a 
partir do respeito, é possível assumir uma postura coerente com as 
missões da escola, dentre elas, o de desenvolvimento de pessoas 
que conviverão com outras pessoas que, fatalmente, serão diferentes 
dela. O respeito nos permite conviver com, ao invés de conviver 
apesar de. É inclusão mesmo do outro, em detrimento da mera 
tolerância (FERNANDES, 2014, p. 69-70, grifo do autor). 

 

Contudo, não podemos negligenciar as dinâmicas psicológicas e 

psicossociais que condicionam as relações intra e interpessoais na comunidade 

escolar. Fazenda (2011b, p. 74) nos adverte de que, 

 

[...] um projeto coletivo supõe a presença de projetos pessoais de 
vida. Estes quando não suficientemente claros, coerentes e 
detalhados precisam ser gradativamente explicitados. Que o 
processo de desvelamento de um projeto pessoal é lento, exige uma 
espera adequada não só do coordenador do projeto coletivo, mas 
também de cada membro que o compõe. Que essa espera é 
elemento decisivo para a construção do projeto coletivo, já que esta 
é, sobretudo, uma construção gradativa e lenta. 

 

Por se tratar de um elemento decisivo na construção desse contexto, 

concomitantemente pessoal e comunitário, considerei essa espera, citada dor Ivani 

Fazenda, como uma competência a ser desenvolvida pelo educador administrador 

escolar contemporâneo.  
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6.5 Quinta competência: espera 

 

Como já fora mencionado, em um contexto de pressa e de busca obstinada 

por resultados imediatos, saber esperar se faz urgente e desafiador.  

Fazenda (2011a, p.11) postula que,  

 

A primeira condição de efetivação da Interdisciplinaridade é o 
desenvolvimento da sensibilidade, neste sentido tornando-se 
particularmente necessária uma formação adequada que 
pressuponha um treino na arte de entender e esperar, um 
desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação. 

 

Poderíamos afirmar que o desenvolvimento dessa sensibilidade também 

compõe as condições necessárias para a atuação do educador administrador 

escolar contemporâneo. A atitude de espera é fundamental para esse processo em 

si, contudo, também é resultado dele. 

Mais do que nunca, o educador administrador escolar precisa saber esperar, 

pois, o processo educacional está centrado na pessoa e no seu desenvolvimento, 

que é processual, que se efetiva por meio de um caminhar  

 

[...] do ator ao autor de uma história vivida, de uma ação 
conscientemente exercida a uma elaboração teórica arduamente 
construída. Tão importante quanto o produto de uma ação exercida é 
o processo, e mais que o processo, é necessário pesquisar o 
movimento desenhado pela ação exercida — somente ao pesquisar 
os movimentos das ações exercidas, será possível delinear seus 
contornos e seus perfis (FAZENDA, 2002, p. 15). 

 

Esse caminho compõe, também, o currículo de formação proposto por esta 

tese que, fundamentalmente, promove essa transformação do sujeito em autor da 

própria vida. Contudo, o imediatismo e o pragmatismo da vida contemporânea, em 

geral, não contemplam esse tempo, principalmente, se estamos inseridos em um 

contexto condicionado pela lógica do mercado. Compreender essas realidades é 

condição para suportarmos a espera, os desafios cotidianos e os fracassos que 

sempre existirão, pois, compõem a existência humana e institucional. Porém, ao 

mesmo tempo, essa compreensão nos impulsiona, permite-nos continuar atuando 

em prol de um projeto que vale a pena, porque contempla o ser humano de maneira 
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integral e em relação com o mundo e com os outros, sendo possibilidade de 

construção de uma vida mais feliz e humana. 

Essa é uma atitude muito exigente, pois, segundo Fazenda (2002, p.21): 

 

Navegar na ambiguidade exige aceitar a loucura que a atividade 
interdisciplinar desperta e a lucidez que a mesma exige. Toda 
ambiguidade nasce de uma virtude guerreira, de uma força ética que 
naturalmente se apresenta, sem que haja necessidade de 
imposições ditatoriais.  

 

Há a necessidade de aprender a conviver com o processo, de educar-se para 

essa necessária e respeitosa espera, que deve ser vigiada, repleta de sentido, 

porque coerente com um projeto urgente.  

 

6.6 Sexta competência: capacidade para engendrar uma Filosofia da 

Administração Escolar 

 

Dentre as várias definições para a Filosofia, podemos compreender, para o 

contexto desta tese, que ela é, fundamentalmente, uma postura crítica, que estuda 

as questões nos seus fundamentos, na sua radicalidade, evidenciando 

intencionalidades, métodos, movimentos e implicações. Pensar a ciência, ou 

aspectos da vida humana sob a ótica filosófica é se permitir fazer essas questões.  

A Filosofia do Conhecimento, por exemplo, reflete sobre os fundamentos que 

norteiam o processo do conhecimento humano, como ele se efetiva etc. A Filosofia 

Política, a estrutura e movimentos formais e informais do Estado, da sua forma de 

governo e participação do povo.  

Desenvolver a capacidade para se pensar uma Filosofia da Administração 

Escolar é ter as condições necessárias para refletir criticamente a administração da 

escola hoje, a partir de um olhar sobre seus fundamentos e intencionalidades, ou 

seja, uma análise profunda acerca da realização da instituição escolar em todos os 

seus aspectos (visão integral da escola): os epistemológicos e pedagógicos, sua 

efetivação, coerência e relevância para a pessoa e para o mundo (implicações 

políticas, estéticas, morais e éticas).  

A figura 6 ilustra essa análise engendrada pela Filosofia da Administração 

Escolar.  
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Figura 6 – O movimento da Filosofia da Administração Escolar. 

 
Fonte: o autor. 

 

O objeto dessa atitude é a escola na sua integralidade, uma instituição que 

precisa ter, no seu currículo, a principal fundamentação de sua existência enquanto 

instituição social. A partir desse currículo, a escola declara seus elementos 

educacionais, pedagógicos, institucionais, de administração e de negócio 

(conjugação do Projeto Político Pedagógico e do Plano de Negócios/ Planejamento 

Estratégico). A conjugação desses elementos todos é a declaração da maneira pela 

qual a escola irá realizar sua missão. O educador administrador escolar deve 

abordar a escola como um todo, superando a dicotomia escola/negócio (empresa), 

mas também, ao colocar o currículo no centro da existência da escola, objetiva 

responder às seguintes indagações: essa escola está a serviço do que e de quem? 

É superação da dicotomia escola/negócio (empresa) e denúncia, ao mesmo tempo, 

quando aplicada à análise da instituição como um todo, como pode ser observado 

na figura 7.  

 

 

 

 



 

 

103 

Figura 7 – O lugar do currículo na Filosofia da Administração Escolar. 

 
Fonte: o autor. 

 

A metodologia dessa abordagem é a Interdisciplinaridade, pois hoje, a 

complexidade da escola exige muitos olhares, a conjugação de diversas ciências 

que alicerçam os vários departamentos da instituição, em prol de uma abordagem 

mais adequada no tratamento das várias situações complexas que nos deparamos 

no dia a dia, no relacionamento entre os alunos, pais, colaboradores e comunidade 

como um todo. 

Como podemos verificar na figura 8, todos os aportes supracitados estão 

dispostos e são conjugados a fim de suportarem a realização do currículo, 

consequentemente, da escola como um todo. 
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Figura 8 – As competências da Filosofia da Administração Escolar. 

 

Fonte: o autor. 

 

De maneira sucinta, essa competência possibilita ao educador administrador 

escolar focar sobre a práxis da escola, na coerência entre aquilo que ela representa 

institucional e socialmente, postula teoricamente e pratica por meio de seus projetos 

e ações. Trata-se de uma contemplação sobre os mecanismos que forjam a escola, 

para trazer à consciência sua legitimidade, pertinência e relevância.  
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7 CURRÍCULO EM AÇÃO: TEORIA E PRÁTICA NO MESMO LÓCUS 

 

 
 

O currículo proposto por esta tese possui tempo e espaço próprios para sua 

realização, que devem ser fundamentados em uma dinâmica coerente, pautada na 

interação e na integração de múltiplas dimensões, conteúdos, técnicas e aportes. 

Dois recortes do pensamento de Ivani Fazenda, já utilizados anteriormente, 

sobre a formação do professor interdisciplinar, corroboram com essa construção. O 

primeiro, diz respeito ao caminho de autoria que precisa ser percorrido: 

 

[...] do ator ao autor de uma história vivida, de uma ação 
conscientemente exercida a uma elaboração teórica arduamente 
construída. Tão importante quanto o produto de uma ação exercida é 
o processo, e mais que o processo, é necessário pesquisar o 
movimento desenhado pela ação exercida — somente ao pesquisar 
os movimentos das ações exercidas, será possível delinear seus 
contornos e seus perfis (FAZENDA, 2002, p. 15). 

 

Nessa perspectiva, a ação é fundamental. O caminhar e a prática são os 

componentes, por excelência, de um processo de construção pessoal e profissional. 

A consciência acerca dessa realidade sustenta os passos futuros e a jornada, 

precisa ser constantemente refletida em uma perspectiva de mergulho em si, o que 

promove o tão almejado e necessário autoconhecimento. A construção teórica 

participa desse processo, ou seja, ela não é exclusiva e isolada e, por isso mesmo, 

há a necessidade de superarmos uma formação acadêmica descontextualizada:  

 

O docente interdisciplinar aprende a ser pesquisador da própria 
prática. Para tanto, busca fundamentar a práxis, quer seja estimulado 
pelos diálogos da academia, quer seja pelo diálogo estabelecido nos 
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projetos que empreende com seus pares no cotidiano do trabalho. 
Duvidar da própria prática para interrogá-la, analisá-la e transformá-
la faz parte do quadro de referências do docente interdisciplinar 
(FAZENDA, 2013, p. 21). 

 

O tempo nessa abordagem é o interdisciplinar. As relações humanas, o 

espaço de construção desse currículo, principalmente, pelo seu caráter dialogal. 

Nesse sentido, o educador administrador escolar se relaciona com os outros para se 

constituir enquanto pessoa e profissional cada vez mais qualificado, ao mesmo 

tempo em que administra essas relações e as pessoas envolvidas nelas, de maneira 

que promova um ambiente adequado para a implantação e desenvolvimento de um 

projeto educacional relevante e significativo para os dias de hoje.  

Como vimos na segunda seção, a gestão de pessoas tem desafiado a escola 

contemporânea, território de muitas vaidades, interesses e contradições. Para o que 

se propõe, é fundamental que esse trabalho lance um olhar cuidadoso para esse 

aspecto tão sensível e determinante na construção desse sujeito que se sugere 

administrar instituições escolares e seus atores hodiernamente. 

 

7.1 Ponto de partida: breve apontamento acerca das teorias contemporâneas 

de gestão de pessoas 

 

Entre os anos de 1930 e 1970, teve início um movimento na área da 

Administração de Empresas, que começou a abordar as relações humanas no 

interior das instituições. Esse movimento, conhecido como a Escola das Relações 

Humanas foi iniciado por Douglas McGregor40 e apontou para um horizonte diferente 

da Escola da Administração Científica desenvolvida por Taylor.  

As pesquisas de McGregor, realizadas na fábrica da Western Eletric de 

Hawthorne, em Illinois, configuraram uma das primeiras tentativas de utilização de 

técnicas científicas para examinar o comportamento humano no ambiente de 

trabalho, avaliando os efeitos das condições físicas e gerenciais sobre sua eficiência 

e eficácia. Esses estudos mostraram que as condições físicas do local de trabalho 

apresentavam pouca influência em relação às condições sociais nas quais os 

funcionários estavam expostos, ou seja, trouxeram à tona a importância da 

                                                             
40 Douglas McGregor (1906 – 1964) foi um economista, pesquisador e professor 
estadunidense. Desenvolveu diversas pesquisas na área das Relações Humanas, sendo 
amplamente conhecido pelas Teorias de Motivação X e Y.  
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satisfação humana e do necessário desenvolvimento pessoal no ambiente de 

trabalho (WAGNER, 2009).  

Com o intuito de explicar o comportamento humano em diversas realidades 

industriais e, com isso, justificar a multiplicidade de desempenho, McGregor (1992) 

desenvolveu duas teorias que podem compor o pano de fundo da Gestão de 

Pessoas em uma organização, implicando posturas, propostas e resultados 

diferentes: as Teorias X e Y.  

Na teoria X, o papel dos gestores se resume ao controle de seus 

trabalhadores, isso porque há a compreensão de que o ser humano tem aversão ao 

trabalho e o evita sempre que possível. Assim, em geral, as pessoas precisam ser 

coagidas, controladas, dirigidas, ameaçadas de punição para alcançarem os 

objetivos organizacionais. Nessa concepção, o ser humano prefere ser dirigido, evita 

a responsabilidade e quer ter garantia acima de tudo (McGREGOR, 1992). 

Já na teoria Y, o papel dos gestores é auxiliar os funcionários para que eles 

possam administrar a si mesmos, a problemática desloca-se para a direção. O limite 

da colaboração humana no ambiente organizacional não está na natureza humana, 

mas sim, na direção, que não descobriu como desenvolver o potencial dos seus 

recursos humanos. Na teoria Y o ser humano está sempre disposto a se autodirigir e 

autocontrolar; o compromisso com os objetivos é dependente das recompensas 

associadas à consecução; o ser humano aprende a procurar as responsabilidades 

nas condições de vida industrial moderna. Trata-se de uma visão positiva acerca do 

funcionário, de sua pessoa, capacidade e potencialidade. 

A Teoria Y de McGregor contribuiu significativamente com os fundamentos da 

atual Gestão de Pessoas. Suas ideias de autodireção, de planejamento da própria 

carreira por parte do funcionário e da necessidade das empresas em contribuir com 

o desenvolvimento do potencial dos recursos humanos norteiam as reflexões 

contemporâneas sobre esse assunto. Também tem fundamentado diversas políticas 

de Gestão de Pessoas. 

Para pensar a pessoa no interior das instituições, faz-se necessário também 

recorrer a Abraham Harold Maslow41, responsável por uma teoria que hierarquizou 

as necessidades humanas que devem ser supridas pelo indivíduo: 

                                                             
41 Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) foi um psicólogo estadunidense, que desenvolveu 
uma teoria sobre a hierarquia das necessidades humanos, conhecida como a Teoria das 
Necessidades de Maslow, ou a Teoria da Pirâmide de Maslow. 
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a) Necessidades fisiológicas (básicas), tais como a fome, a sede, o sono, o 

sexo, a excreção, o abrigo;  

b) Necessidades de segurança, que vão da simples necessidade de sentir-se 

seguro dentro de uma casa, a formas mais elaboradas de segurança, 

como um emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida; 

c) Necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos, tais como 

os de pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube; 

d) Necessidades de estima, que contemplam o reconhecimento das nossas 

capacidades pessoais e dos outros, face à nossa capacidade de 

adequação às funções que desempenhamos; 

e) Necessidades de autorrealização, a qual o indivíduo procura tornar-se 

aquilo que ele pode ser. 

 

Figura 9 – Pirâmide das necessidades de Maslow. 

 
Fonte: o autor. 

 

Cientes dessa realidade, as instituições puderam ampliar sua compreensão 

acerca dos elementos internos e externos que condicionam ou determinam a 

postura do funcionário, permitindo a criação de condições favoráveis para que ele 
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possa atender suas necessidades da melhor maneira possível, no ambiente de 

trabalho, ou fora dele, possibilitando o desenvolvimento de ambos.  

Os anos de 1980 e 1990 caracterizaram-se por mudanças bruscas que 

evidenciavam a mutação de uma era de crescimento e certeza para outra de 

incertezas; da evolução de uma sociedade industrial para uma sociedade da 

informação e tecnologia; para a consolidação de uma economia e política globais; 

para uma perspectiva de descentralização em diversas áreas, exigindo a 

substituição de estruturas hierárquicas rígidas e verticais, centradas na figura do 

líder isolado, por estruturas mais flexíveis, centradas no trabalho coletivo e, mais 

recentemente, em rede. Esses cenários exigiram das organizações táticas: 

programas de planejamento estratégico, reengenharia, fluxograma de qualidade total 

e capacitação profissional, dentre outros. 

Um novo paradigma é criado, mais humanizado, integrador e sistêmico, 

contribuindo para o crescimento da organização e do indivíduo. A criatividade 

passou a ser valorizada assim como o auto aprendizado, a diversidade e a 

flexibilidade. As empresas passam por uma nova reestruturação: há o achatamento 

dos organogramas, com a utilização de lideranças situacionais; surgem a 

preocupação com o clima e a cultura organizacional, a necessidade da visão ampla 

do processo de produção, de valorização das pessoas e do foco no cliente e na 

qualidade de vida. Essa nova estrutura possibilitou aos especialistas e técnicos, por 

exemplo, a oportunidade de empreenderem suas próprias empresas para prestarem 

serviços às organizações. Nesse momento, as pessoas passam a desenhar sua 

trajetória e fazer investimentos pessoais em treinamento, visando a manter sua 

empregabilidade (questões já abordadas na segunda seção). 

Esse novo contexto é marcado pela informação e conhecimento. As 

empresas bem sucedidas são as que possuem melhores informações e o melhor 

capital intelectual, ou seja, o grande diferencial é a pessoa, que deve ser capaz, 

valorizada e reconhecida.  

Essa corporação deve estar alinhada em torno das estratégias formuladas, 

para que todos se empenhem na direção do fim proposto. Para Senge (1999, p.38), 

as organizações de sucesso serão aquelas que descobrirão como cultivar nas 

pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da 

organização. Além disso, a estrutura organizacional deverá estar preparada para 

atender ao alinhamento da organização em torno das estratégias, a fim de que as 



 

 

110 

tomadas de decisões sejam certas e rápidas para a empresa atingir os resultados 

propostos. 

Compreender as interações humanas neste contexto demanda um 

conhecimento mais aprofundado acerca das questões psicodinâmicas que as 

norteiam (CASADO, 2002). Há, ainda, uma decisão crucial a ser tomada hoje: 

escolher entre tratar as pessoas como recursos organizacionais ou como parceiros 

da organização.  

Como recursos organizacionais, os empregados precisam ser administrados, 

o que envolve planejamento, organização, direção e controle de suas atividades, já 

que são considerados sujeitos passivos da ação organizacional. A administração 

dos recursos humanos é proveniente da necessidade de obter deles, o máximo 

rendimento possível. Enquanto parceiros das organizações, eles são fornecedores 

de conhecimentos, habilidades, capacidades e, sobretudo, o mais importante aporte 

para as organizações, pois possuidores de inteligência, que proporciona a tomada 

de decisões racionais e imprime significado aos objetivos globais. Desse modo, as 

pessoas constituem o capital intelectual da organização. As organizações bem 

sucedidas se deram conta disso e tratam seus funcionários como parceiros do 

negócio e não mais como simples empregados.  

Para Idalberto Chiavenato (2003), esse parceiro deve possuir uma carreira 

dentro da organização, ou seja, um longo processo que tem início na sua seleção e 

admissão, passando por todo o seu desenvolvimento profissional e pessoal, 

estendendo-se até a sua aposentadoria. No planejamento de suas atividades, o 

Departamento de Recursos Humanos deve criar as condições para a realização das 

potencialidades pessoais e, aqui, emerge o plano de carreiras como uma dessas 

condições capazes de atender parte das necessidades humanas. Tradicionalmente, 

as organizações têm mostrado interesse passageiro ao planejamento das carreiras 

de seus funcionários. Apenas quando, eventualmente, surge uma promoção e, 

consequentemente, a necessidade de sucessão, é que as organizações se 

defrontam com a problemática do encarreiramento de seu pessoal. Para Dutra 

(1996), a administração de carreiras é, atualmente, a resposta mais completa para 

as necessidades da empresa moderna na gestão de seus recursos humanos, pois, 

estimula e instrumentaliza as pessoas para pensarem suas carreiras e seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, oferecendo à empresa as condições 
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necessárias para pensar a gestão de seus recursos humanos de forma mais 

estratégica.  

Para concluir esse cenário, cabe mencionar um conceito chave para a gestão 

de pessoas hoje: o empoderamento (empowerment) que, para Blanchard (2001), 

consiste no processo pelo qual os conhecimentos, a experiência e o poder 

motivador, que já existem nas pessoas e estão sendo pouco utilizados, são 

liberados e materializados por meio de comportamentos e atitudes. Tracy (1994, p. 

164), estabelece dez princípios para o empowerment: 

a) Dizer às pessoas quais são suas responsabilidades; 

b) Dar-lhes autoridade correspondente às suas responsabilidades; 

c) Estabelecer padrões de excelência; 

d) Oferecer-lhes o treinamento necessário à satisfação dos padrões; 

e) Fornecer-lhes conhecimento e informação; 

f) Dar-lhes feedback sobre seu desempenho.  

g) Reconhecer as pessoas pelas suas realizações.  

h) Confiar nelas; 

i) Dar-lhes permissão para errar; 

j) Tratar as pessoas com dignidade e respeito. 

Esses elementos todos compõem um recorte das várias teorias que 

subsidiam a gestão de pessoas hoje. São, ao mesmo tempo, elementos que devem 

nortear o trabalho do educador administrador escolar hoje e, a própria escola, que 

deve ser espaço adequado para a formação de todos os seus atores. 

 

7.2 Uma definição antropológica fundamental: o ser humano como sujeito 

que fala 

 

Como já observamos, no contexto desta tese, essa premissa é crucial, por 

isso, tem norteado toda a reflexão e a resgataremos mais uma vez. O ser humano 

se distingue dos outros seres viventes, fundamentalmente, pela sua natureza social, 

razão e capacidade de fala. Para Aristóteles (1977, p. 1253): 

 

[...] o homem é o único entre os animais que possui o dom da 
linguagem [...], porém a linguagem tem o fim de indicar o proveitoso 
e o nocivo e, por conseguinte também o justo e o injusto, já que é 
uma propriedade particular do homem que o distingue dos outros 
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animais, ser o único que tem a percepção do bem e do mal, do justo 
e do injusto e das demais qualidades morais, e é a comunidade e a 
participação nestas coisas que faz uma família e uma cidade-estado. 

 

Por meio da linguagem, o ser humano participa da sociedade, constitui-se 

enquanto pessoa, distingue o certo do errado, acorda normas para a vida social, 

constrói o mundo e ressignifica-o. Por meio da inserção social, desenvolvemos as 

competências necessárias para nos tornarmos pessoa.  

Heidegger (1991) compreenderá a linguagem como a morada do ser. Para 

ele, a fala é elemento estrutural da abertura do ser para si mesmo, para o outro e 

para o mundo. Ela possibilita a articulação dos significados proporcionados pela 

compreensão e atuação no mundo e, principalmente, pela possibilidade que apenas 

nós, seres humanos, temos de questionar sobre o sentido das coisas e da vida.  

Ao falar, a pessoa se relaciona, compreende-se e se abre. Para Heidegger 

(1991), a linguagem possui uma dimensão transcendental, isto é, por meio dela, o 

ser humano desvela o sentido de ser. Assim, ele não se relaciona com o ser, pois, 

ele é no ser e o interpretará por meio de uma linguagem que não é compreendida 

apenas como componente da estrutura da abertura da pessoa, mas, como a 

condição fundamental para o desvelamento do sentido de ser. Ela é, também, 

possibilidade de consenso. 

Diante das diversas complexidades apresentadas por esta pesquisa, 

constata-se, cada vez mais, a necessidade e urgência de um modo de vida forjado 

na parceria, que permeie todas as relações da pessoa e possibilite pensar a 

dinâmica do consenso dentro do contexto de formação desse educador 

administrador escolar. Para isso, é fundamental estabelecer as condições 

necessárias para que as instituições fomentem ambientes que favoreçam o 

desenvolvimento humano a partir do relacionamento com o outro, da 

interdisciplinaridade, do diálogo, do respeito mútuo, do enxergar o ser humano antes 

do empregado, possibilitando a obtenção dos melhores elementos que compõem 

cada pessoa a partir de uma maior compreensão dela e da fundamental relação 

entre elas. 

A construção do currículo desse educador administrador se efetiva na prática. 

É fruto de interações intersubjetivas que ocorrem dentro das instituições e fora 

delas, na sociedade como um todo, desde os familiares, vizinhos, mídia, 

comunidades etc. Além disso, esse processo está inserido em uma dinâmica que 
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reúne tanto as estruturas sistêmicas do capital e do poder, quanto os elementos que 

compõem o Mundo da Vida. Nesse sentido, é possível constatar e adotar a ideia de 

um itinerário formativo voltado para o consenso, pautado em um referencial aberto, 

no qual se tem como escopo principal, a busca do entendimento, respeitando, em 

um ambiente de liberdade, a bagagem de vida de cada membro envolvido, cujos 

conhecimentos já adquiridos colaboram, via argumentação, na construção de 

conhecimentos, competências, processos e das instituições como um todo.  

O educador administrador escolar formado nessa perspectiva tem a 

possibilidade de adotar uma postura gerencial pautada na ação comunicativa, 

mesmo que seja, apenas (se as condições institucionais formais não permitirem) por 

meio de pequenas atitudes e procedimentos (atuação nas brechas). Essa atitude 

ameniza a influência da racionalidade instrumental que pode ser constatada em 

diversas instituições que ainda percebem seus colaboradores como recursos ou 

meros empregados, fomentando climas organizacionais que desfavorecem o pleno 

desenvolvimento pessoal e profissional desses atores. 

A ideia central seria encontrar alternativas mais humanas de vivência, as 

quais considerariam cada indivíduo como um potencial sujeito de transformação da 

sociedade, que pela prática comunicativa, poderia abrir-se a novas perspectivas de 

mundo e não se contentar apenas em receber conteúdos para determinado fim 

subjetivo, considerando ser parte essencial do mundo onde está inserido. 

Essas concepções são ainda mais pertinentes para a realidade educacional e, 

em especial, para o administrador escolar contemporâneo, se considerarmos a 

escola como uma instituição inserida no Mundo da Vida e no Mundo Sistêmico, que 

tem como objetivo, contribuir com o processo de desenvolvimento de pessoas 

capazes de falar, aprender e agir em ambos os mundos. 

 

7.3 O papel da comunidade e a importância de uma cultura e clima 

organizacionais interdisciplinares 

 

Podemos compreender como cultura organizacional as crenças e os valores 

que fundamentam a existência de uma instituição, a sua base, aquilo que norteia o 

seu posicionamento, suas ações e a de seus colaboradores. O clima, por sua vez, é 

o principal indicador do grau de engajamento e satisfação de seus atores em relação 

à essa cultura. Trata-se do ‘estado de espírito’ da instituição, do seu ambiente e 
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atmosfera psicológica, o contexto e a forma pelas quais as relações humanas se 

efetivam no interior da instituição. É uma das formas, talvez a principal, de 

materialização da cultura organizacional. 

Pensar os elementos abordados até o presente momento e uma perspectiva 

de formação em ação, que se efetiva na prática cotidiana, pressupõe uma análise 

acerca do pano de fundo do espaço no qual esses processos se efetivam, ou seja, a 

comunidade. 

Sobre isso, é interessante pensarmos com Emmanuel Mounier a ideia de 

comunidade. Para ele, esse conceito, por definição e natureza, é a esfera que 

garante as condições necessárias para a realização da pessoa em sua plenitude e 

comunhão com os demais partícipes do grupo. 

 

É na comunidade que a pessoa se afirma e se torna 
verdadeiramente ela mesma. Ao mesmo tempo, a união entre 
pessoas nunca é uniformizadora, negação de um ou de outro; a 
distância mantém-se, distância mais do que exterioridade, distância 
que se torna possível a união. Já não se trata de uma projeção do 
outro, de uma exterioridade infinita (COQ, 2012, p. 58).  

 

A pessoa não se realiza fora da comunidade, pois esta é o espaço mais 

legítimo e adequado para a realização do universo pessoal. Todavia, não estamos 

nos referindo a qualquer comunidade. Aqui, é pertinente rememorar os pilares da 

interdisciplinaridade de Ivani Fazenda, como elementos norteadores dessa 

comunidade que deve possuir e promover um clima organizacional favorável para o 

desenvolvimento das pessoas.  

Trata-se de um clima organizacional promotor de uma coerência42 que 

transforma e move as pessoas, que passam a se sentir parte integrante e 

                                                             
42 Corroborando com este conceito, Rogers (2009, p. 399), ao formular uma espécie de Lei 
Geral das Relações Interpessoais, compreendeu a coerência, tratada por ele como 
congruência, ou seja, uma atitude de coerência radical, que norteia toda a pessoa, 
internamente e externamente, como o elemento central que deve dirigir as relações entre os 
sujeitos: 

Quanto maior for a congruência da experiência, da consciência e da 
comunicação por parte de um indivíduo, mais a relação originada 
implicará: uma tendência para uma comunicação recíproca 
caracterizada por uma crescente congruência; uma tendência para 
uma compreensão mútua mais adequada da comunicação; uma 
melhoria da adaptação psicológica e do funcionamento de ambas as 
partes; satisfação recíproca na relação. 
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fundamental do projeto e instituição. Todos compõem o uno. A coerência evidencia 

as intencionalidades, elimina os enganos, estimula a honestidade e a transparência. 

Enquanto valor formativo, carrega em si grande potencial ético. A coerência é o elo 

que mantém a ação fiel ao projeto e, ao mesmo tempo, mantém o projeto fiel ao 

compromisso educacional. 

Um ambiente educativo humilde é fértil, pois percebe-se finito e limitado. 

Essa percepção lança a escola e seus educadores para fora de seus muros 

(institucionais e psicodinâmicos), pois compreendem-se incompletos, carentes de 

outras instituições e pessoas para realizar sua missão e desenvolvimento. Não há 

espaço para onipotência e narcisismo. A humildade também permite à escola voltar-

se para o seu centro: a pessoa. Enquanto valor formativo é o princípio que mais 

corrobora com a intersubjetividade, pois alerta-nos que não somos sozinhos. A 

humildade permite-nos incluir o outro na nossa vida.  

O desapego possibilita maturidade interdisciplinar, pois promove uma 

abertura radical. As instituições e pessoas desapegadas compreendem que ainda há 

muita coisa para se conhecer e empreender, pois, as histórias, as conquistas, os 

sucessos, os fracassos, as tradições não se esgotam em si mesmos, há ainda muito 

para se fazer e desenvolver. O desapego permite à escola e à pessoa não se 

estagnarem. Enquanto valor formativo, alerta para a provisoriedade dos títulos, dos 

cargos, do conhecimento e das coisas materiais; amplia a liberdade e a capacidade 

de afeto.  

A coerência, a humildade e o respeito corroboram com um ambiente 

educativo respeitoso, única possibilidade de sanidade para a escola e seus atores, 

que precisam definir projetos e objetivos comuns, a partir da heterogeneidade. O 

respeito possibilita a padronização sem a massificação; a customização sem o 

clientelismo. Enquanto valor formativo forja o sujeito moral, desenvolve a 

sensibilidade e o cuidado para com o outro43. 

                                                                                                                                                                                              
Inversamente, quanto maior for a incongruência comunicada da 
experiência e da consciência, mais as relações assim originadas 
envolvem: comunicações posteriores com as mesmas 
características; desintegração da compreensão adequada; 
funcionamento e adaptação psicológica menos adaptados em ambas 
as partes; insatisfação recíproca na relação. 

43 Esses aspectos são fundamentais para se garantir uma comunicação real na comunidade, 
porque são o pano de fundo da compreensão que, segundo Rogers (2009, p. 384), nos 
permite “[...] ver a ideia e a atitude expressas pela outra pessoa do seu ponto de vista, sentir 
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Por fim, mas não menos importante, um administrador escolar espera, vive e 

promove a vida, porque entende que a superação dos desafios do contexto 

contemporâneo e o processo de desenvolvimento dos seus pares, colaboradores, 

alunos, famílias e instituições, demanda tempo. Nesse sentido, esperar é manter 

vivo, é permitir que a história aconteça, que a semente se torne fruto, que o plantio 

gere a colheita. A pressa gera a morte, porque não considera o tempo de cada um; 

gera uma série de frutas fora de época, ou seja, sem sabor e cor, artificiais e 

plastificadas, repletas de veneno. Enquanto valor formativo, a espera combate a 

ansiedade e o pragmatismo; promove o respeito ao outro, a si mesmo e à natureza. 

Nesse horizonte todo, as relações humanas pautadas na intersubjetividade são 

matéria-prima e, ao mesmo tempo, um produto dessa possibilidade de currículo de 

formação do educador administrador escolar. Matéria-prima porque é, 

fundamentalmente, por meio dela, que esse processo formativo se efetiva. É produto 

porque, ao resgatar o educador em formação na sua inteireza, qualifica-se e amplia-

se, tornando-se cada vez mais humana e humanizadora.  

                                                                                                                                                                                              
como ela reage, apreender o seu quadro de referência e relação àquilo sobre que está 
falando”. Essa atitude possibilita, além da comunicação, uma relação mais genuína entre as 
pessoas. 
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8. CONSIDERAÇÕES (INICIAIS) 

 

Duas questões embasaram esta pesquisa: quem é o administrador de uma 

escola hoje? Um educador, ou um administrador? 

Lamentavelmente, ele tem sido muita ‘coisa’.  

Como vimos, a escola brasileira enfrenta hoje múltiplos desafios que 

perpassam todas as suas dimensões. Sua administração tem exigido novos olhares, 

abordagens, atores e papeis.  

Retomemos uma ideia de Myrtes Alonso (1978, p. 11): 

 

A problemática central da escola brasileira, possivelmente da escola 
em geral, parece situar-se em uma falha de natureza administrativa, 
qual seja, a sua incapacidade de ajustar-se às exigências da vida 
contemporânea, ajustamento esse que requer, necessariamente, 
ação organizada e planejada, realizada por pessoas qualificadas, a 
fim de que sejam atendidas as crescentes demandas quantitativas e 
qualitativas da sociedade atual. 

 

Ao término desta pesquisa, compreendemos que a complexidade da escola 

brasileira exige, atualmente, uma administração interdisciplinar, que compreenda a 

instituição educacional no emaranhado das relações que ela estabelece consigo 

mesma e com o mundo, pois, enquanto instituição social, está inserida em 

determinados contextos, condicionando-os e sendo condicionada por eles. 

Essa abordagem determina um novo ator: o educador administrador 

escolar. 

O atributo educador possui, nesse conceito, a primazia. O profissional que 

administra uma escola hoje, independentemente de sua formação inicial, precisa 

ser, necessariamente, educador. Isso porque, diferente de outras empresas, a 

escola constitui-se por meio de atributos que são, ao mesmo tempo, princípios que 

formam suas bases e produtos de sua ação no mundo, que condicionam o processo 

de desenvolvimento de pessoas e da sociedade como um todo, ou seja, os campos 

de atuação da escola são a subjetividade (a pessoa) e a sociedade (suas relações 

no tempo e espaço). Consciente dessa realidade, o educador administrador escolar 

sabe que seus empreendimentos estão sobrecarregados de carga ética, moral, 

política e social, o que exige dele, em uma primeira instância, intencionalidade, 

comprometimento e idoneidade. Cabe destacar, também, a responsabilidade da 
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escola hoje, no que tange à sua contribuição no processo de transformação da 

sociedade que, como vimos, tem apresentado ao ser humano alguns percalços. A 

propósito, essa constatação intensifica, ainda mais, a necessidade de 

comprometimento dessa instituição e de seus atores. 

Como educador, atributo que poderá ser construído e descoberto durante a 

jornada na escola, esse profissional assume sua administração, ou seja, ele passa a 

responder pela congregação e organização de pessoas e recursos, com o objetivo 

de realizar a missão da escola, a educação. Essa dimensão tem sobrecarregado 

esse educador, pelas próprias características que a compõem, pela complexidade 

do mercado educacional, pela limitação e carência de recursos e pela própria 

formação desse profissional que, em muitos casos, não foi preparado 

adequadamente para enfrentar esses desafios. 

Como vimos, esse educador administrador escolar precisa desenvolver 

competências próprias, que o habilitem no exercício de suas atividades. Elencamos 

seis: coerência, humildade, desapego, respeito, espera e capacidade para 

engendrar uma Filosofia da Administração Escolar. 

Para tal, ele, enquanto pessoa e profissional, necessita construir e vivenciar 

um currículo existencial, fundamentado sobre três premissas: vivência 

interdisciplinar; sólida formação teórica e prática; autoconhecimento. 

Esse currículo efetiva-se por meio de uma espiral interdisciplinar, como 

demonstra a figura 10: 
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Figura 10 – Currículo em espiral interdisciplinar – Educador Administrador Escolar. 

 

Movimento Horizontal Movimento Vertical 

  

Fonte: o autor. 

 

Essa espiral interdisciplinar precisa ser analisada a partir de dois movimentos: 

o horizontal, que diz respeito à abertura, relação e integração entre os diversos 

conteúdos, áreas, aportes, disciplinas, experiências etc., que se relacionam no 

mesmo nível, isentos de juízo de valor ou hierarquia, porque nenhum é mais 

importante do que o outro; o vertical, que diz respeito ao processo de 

autoconhecimento, de mergulho na própria existência. A conjugação desses dois 

movimentos produz um currículo existencial (interdisciplinar), que forja um educador 

administrador escolar integrado e, consequentemente, integrador. 

Esse currículo carrega em si, potencial para superar alguns obstáculos que 

têm comprometido a administração escolar brasileira hoje. Destacamos alguns 

deles:  

a) A necessidade de superação de uma visão marxista: parte significativa 

da história da educação brasileira está pautada em uma abordagem 

marxista acerca da luta de classes, da alienação do trabalho, da ideologia, 

dos ‘Aparelhos Ideológicos do Estado’, da ‘Indústria Cultural’, dentre 

outros. Essas abordagens foram e são importantes quando nos referimos 

à necessidade de se pensar criticamente a educação, contudo, elas, 

isoladamente, não são mais suficientes para abordar, de maneira 

adequada, o contexto atual e suas implicações na escola. Além da 
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insuficiência na abordagem, elas podem promover ideologias que 

determinam uma postura bastante fechada por parte de seus defensores, 

comprometendo o diálogo e reforçando a unilateralidade de discursos e 

pensamentos; 

b) O cuidado com uma visão pós-moderna: preocupa-me uma visão 

pessimista acerca do mundo, da pessoa e, consequentemente, da 

educação e da escola. Muitas teorias pós-modernas têm fundamentado 

reflexões acerca da educação e do currículo, em uma perspectiva de 

desconstrução total das realidades atuais, o que tem causado uma 

situação, ou sensação de aporia diante dos desafios sociais e 

educacionais. Algo perigoso diante de uma realidade que tem muito para 

se fazer, que demanda muito trabalho e reconstrução;  

c) A necessidade de superação de uma visão maniqueísta: talvez, essa 

perspectiva seja fruto das visões anteriores. Temos vivido um profundo 

maniqueísmo na história da educação brasileira, que polariza ações, 

teóricos, metodologias e, em última instância, as pessoas nas nossas 

comunidades escolares, algo catastrófico para a missão da escola em um 

contexto, como temos insistido, de extrema complexidade, que demanda 

muitos olhares. É necessário superar a perspectiva do ‘bem e do mal’, do 

‘bom e do mau’, do ‘serve e não serve’. Uma vez garantido o rigor 

necessário e a intencionalidade de construção democrática, tudo e todos 

contribuem para a empreitada educacional; 

d) A insuficiência de uma perspectiva, fundamentalmente, pedagógica: 

do ponto de vista da formação, as Licenciaturas e os cursos de Pedagogia 

não têm preparado seus alunos para a administração escolar no contexto 

atual. Por outro lado, como refletimos, uma abordagem unilateral em uma 

realidade de Mundo da Vida e de Mundo Sistêmico é pobre e catastrófica; 

e) A insuficiência de uma perspectiva, fundamentalmente, 

administrativa: compreender a escola apenas como negócio é algo 

perigoso, com implicações morais e éticas graves. Urge pensarmos 

maneiras de complementação de todas as ciências e áreas da escola para 

uma abordagem mais adequada da realidade. Cabe pensarmos aqui 

também o papel dos novos administradores escolares que não possuem 
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formação pedagógica, mas que, como temos afirmado, podem se 

descobrir educadores; 

f) A urgência de práxis: mais do que nunca, é necessário pensarmos a 

aproximação de teoria e prática. Esse movimento exige conhecimento de 

realidade, o que possibilitará a superação de uma visão ingênua e 

negligente da educação e da escola.  

Se esses elementos dizem respeito à atitude do sujeito em formação, por 

outro lado, as escolas precisam fomentar cultura e clima organizacionais que 

promovam a interação e o diálogo entre seus atores, além de condições e estruturas 

materiais que viabilizem uma formação continuada significativa e relevante.  

Esta tese foi desenvolvida a partir do processo, da caminhada realizada por 

um educador que se propôs administrar escolas, neste caso, eu. Ao narrar parte de 

minhas experiências como administrador de grandes grupos educacionais, como 

professor e pesquisador da área de Educação, não tive a pretensão de colocar-me 

como modelo ou benchmarking curricular. O objetivo consistiu em sistematizar 

elementos que pudessem promover dois movimentos: criticar uma realidade que, em 

muitos casos, compromete o trabalho educacional, promovendo uma tomada de 

consciência acerca dela; apresentar possibilidades de caminhos e ações 

direcionadas à construção do currículo do profissional que administra escola hoje. 

Pessoalmente, foi uma oportunidade de resgate, de caminho da atuação para 

a autoria; do administrador para o educador (volta para a casa). Rememorar minhas 

vivências possibilitou-me ressignificar muitas experiências.  

Em 2012, quando troquei alguns e-mails com o Professor Mário Sergio 

Cortella para tratar da minha primeira ida ao GEPI, em uma das ocasiões, ele iniciou 

a mensagem com um pensamento de Manoel de Barros: ‘em direção às origens, e 

não em direção ao fim’. 

Após oito anos, essa mensagem parece profética: ao perceber a necessidade 

de integração, foi retornando às origens que consegui empreender a construção de 

um currículo existencial que realiza e atualiza, constantemente, o sentido do meu 

ser. 

Se essas são as minhas considerações finais? Longe disso, pois, a jornada 

está, apenas, começando. 



 

 

122 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOWICZ, Mere. Perspectivas de abordagem do currículo no novo 
milênio. In: ALBUQUERQUE, Targélia; ABRAMOVICZ, Mere; CARVALHO, Maria 

(Orgs.). Currículo e Avaliação: uma articulação necessária – textos e contextos. 
Recife: Bagaço, 2006. Cap. 01, p. 13-21. 
 
ALONSO, Myrtes. O papel do diretor na administração escolar. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Difel, 1978. 
 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
 
ARISTÓTELES. Política. Tradução Francisco de P. Samaranch. Madrid: Aguilar, 
1977. 
 
ARON, Raymond. O Marxismo de Marx. Tradução Jorge Bastos. São Paulo: Arx, 

2005. 
 
BARBIER, René. Pesquisa-ação. Brasília: Líber Livro, 2004. 
 
BARROS, Rubem. Setor de Educação Básica entra no radar dos investidores. 
Disponível em: http://www.revistaeducacao.com.br/setor-de-educacao-basica-entra-
no-radar-dos-investidores/. Acesso em: 07 de março de 2018.  
 
BAUMMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução Plínio Dentzein. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. 
 
BIBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução da CNBB. 2ª. ed, 2003. 

 
BLANCHARD, KENNETH H.  As 3 Chaves do Empowerment. Record. São Paulo, 

2001. 
 
BOSCO, São João. O Sistema Preventivo na Educação dos Jovens. In; 
Constituições e Regulamentos da Sociedade de São Francisco de Sales. Roma, 
2003. 
 
________. Memórias do Oratório de São Francisco de Sales: 1815-1855. Trad. 
Fausto Santa Catarina. 3. ed. revista e ampliada, aos cuidados de Antônio da Silva 
Ferreira. São Paulo: Editora Salesiana, 2005. 
 
BOSCO, Terésio. Dom Bosco: Uma biografia nova. Trad. Hilário Passero, SDB. 6ª 
Ed. São Paulo: Editora Salesiana, 2002. 
 
BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1993. 
 
BOUFLEUR, José Pedro. Pedagogia da Ação Comunicativa: Uma leitura de 
Habermas. Ijuí: Unijuí, 2001. 
 



 

 

123 

BRAIDO, Pietro. Prevenir, não reprimir: o sistema educativo de Dom Bosco. Trad. 

Jacy Cogo. São Paulo: Editora Salesiana, 2004. 
 
BUBER, Martin. Do diálogo e do dialógico. Tradução de Marta Ekstein de Souza 
Queiroz e Regina Weinberg. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
 
CASADO, Tânia. As Pessoas na Organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

 
CAVALCANTE, Alberto Rocha. Habermas e a dialética do processo de 
racionalização como reificação e emancipação na modernidade. Caderno de 
filosofia e ciências humanas, Belo Horizonte, n. 13, pp. 57-63, out. 1999. 
 
CERIA, Eugênio. Dom Bosco com Deus. Trad. da IV edição italiana pelo Dr. 

Antônio Dias da Costa. Lisboa: Edição da Província Salesiana Portuguesa, 1962. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: Me-Graw-Hill, 
1979. 
 
________. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: como reter talentos 

na organização. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4 ed. São Paulo: 
Vozes, 2011. 
 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Privatização e 
mercantilização da educação básica no Brasil. Brasília, DF: Universidade de 
Brasília, 2017. 
 
CONSTANT, Benjamim. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. 

In: MORAES, J. Q. Filosofia Política 2. Porto Alegre, RS: LP&M, 1985. 
 
COQ, Guy. Mounier: O engajamento Político. Tradução de Guilherme d’Oliveira 
Martins. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2012.  
 
COUTO, Mia. O fio das missangas: contos. 1ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009. 
 
CRITELLI, Dulce Mara. Analítica do Sentido – Uma aproximação e interpretação do 
real de orientação fenomenológica. São Paulo: EDUC: Brasiliense, 1996. 
 
DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras. São Paulo: Atlas, 1996. 

 
ESPIRITO SANTO, Ruy Cezar do. Pedagogia da Transgressão. Campinas: 

Papirus, 1996. 
 
_______. Autoconhecimento na formação do educador. São Paulo: Ágora, 2007. 
 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Dicionário em construção: 
Interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2001. 
 



 

 

124 

________ (Org.). Dicionário em construção: Interdisciplinaridade. 2ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2002.  
 
________. Interdisciplinaridade: qual o sentido? São Paulo: Paulus, 2003. 
 
________ (Org.). O que é Interdisciplinaridade?  São Paulo: Cortez, 2008. 
 
________. Revista brasileira de formação de professores – RBFP. ISSN 1984-
5332 - Vol. 1, n. 1, p.103-109, Maio/2009. 
 
________; VARELLA, R. S. Ana Maria; VALERIO, A. Rosangela. O Percurso 
Interdisciplinar em Parceria: Teoria e Encontros. In.: Casa em Revista: 
Interdisciplinaridade. Ano 2. Ed. Especial. São Paulo: Ativaonline, novembro de 
2010. 
 
________. Integração e Interdisciplinaridade no ensino brasileiro – efetividade 
ou ideologia, 6ª ed.,São Paulo: Edições Loyola, 2011a. 
 
________. Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa. 18ª ed. Campinas: 

Papirus, 2011b. 
 
________ (Org.) Formação de docentes interdisciplinares. Curitiba/PR: Editora 
CRV, 2013. 
 
FÉLIX, Maria de Fátima Costa. Administração escolar: um problema educativo ou 

empresarial? São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1984. 
 
FERNANDES, Millôr. Disponível no site: http://pensador.uol.com.br/frase/MTYyOA/. 
Acesso em: 10 set. 2013. 
 
FERNANDES, Peterson J. C. As relações humanas na escola: fundamentos 

epistemológicos e ontológicos para uma Interdisciplinaridade na educação. 
Dissertação de Mestrado em Educação: Currículo, na linha de pesquisa: 
Interdisciplinaridade. São Paulo: PUCSP, 2014. 
 
FORQUIN, J. C. Escola e Cultura: bases epistemológicas do conhecimento escolar. 
Porto Alegre: ArtMed, 1993. 
 
FROMM, Erich. Ter ou ser? 3ª. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980. 

 
GOERGEN, Pedro. Pós-modernidade, Ética e Educação. Campinas: Autores 

Associados, 2001. 
 
GOODSON, Ivor. Currículo: Teoria e História. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa: raionalidad de la acción y 
racionalización social. Tradução Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus, 1987a. 
Tomo I. 
 



 

 

125 

________. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Tradução Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990. 
 
________. Técnica e ciência como ideologia. Tradução Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 1994. 
 
________. O Discurso Filosófico da Modernidade: Doze lições. Tradução Luiz 

Sérgio Repa, Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
________. Teoria de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y 
racionalización social. Tradução Manuel Jiménez Redondo. 2a ed. Madrid: Taurus 
Humanidades, 2001a.  
 
________, apud GOERGEN, Pedro. Pós-modernidade, Ética e Educação. 
Campinas: Autores Associados, 2001b. 
 
________. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. Tradução Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2004a. 
 
________. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. Tradução Milton Camargo 
Mota. São Paulo: Edições Loyola, 2004b. 
 
_______. Entre naturalismo e religião. Estudos filosóficos. Tradução Flávio Beno 

Siebeneichler.  Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 2005. 
 
________, apud BANNELL, Ralph Ings. Habermas & a Educação. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2006. 
 
HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. São Paulo: Moraes, 1991. 

 
_______. Ser e Tempo. Bragança Paulista: Ed. Vozes, 2006. 

 
HINKELAMMERT, Franz. As Armas Ideológicas da Morte. São Paulo: Edições 

Paulinas, 1983. 
 
KANT, Immanuel. Textos seletos. Tradução Valério Rohden. Rio de Janeiro: Vozes, 
1985. 
 
KROEHN, Márcio. A nova fronteira da educação. Disponível em: 

https://www.istoedinheiro.com.br/nova-fronteira-da-educacao/. Acesso em: 07 de 
março de 2018. 
 
LIPOVETSKY, G. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004. 

 
LOCKE in CHAUÍ, Marilena. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. São Paulo: Ática, 

2010. 
 
MARX, Karl. Manuscritos Econômicos Filosóficos. In: Os Pensadores: Marx – 
Manuscritos Econômicos Filosóficos e Outros Textos Escolhidos. 4a ed. São Paulo: 
Editora Nova Cultural, 1987. 



 

 

126 

 
______. A ideologia alemã – Feubach. Tradução de Jose Carlos Bruni e Marco 
Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora Hucitec, 1999. 
 
______. Engels, F. Crítica a Proudhon. Florestan Fernandes (Org); História; Editora 

Ática; 3 ed.; 2 impressao; S.P.; 2001. 
 
______. O Capital: crítica da economia política. Livro I. O processo de produção do 
capital; Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 24a ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. v. 1. 
 
______. Crítica da filosofia do direito de Hegel; Tradução de Rubens Enderle e 
Leonardo de Deus. 2ª ed. Revista. São Paulo: Boitempo, 2010. 
 
MOIX, Candide. O pensamento de Emmanuel Mounier. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1968. 
 
MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). Currículo, 
cultura e sociedade. Tradução Maria Aparecida Baptista – 4ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2000. 
 
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 
 
________. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre, RS: Sulina, 2006. 
 
MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é burocracia. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 
1981. 
 
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 17ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2012. 
 
PERRENOUD, Philippe. Desenvolver competências ou ensinar saberes? A 
escola que prepara para a vida. Porto Alegre: Penso, 2013. 
 
PINEAU, Gaston. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.32, n.2, p 336, maio/ago. 

2006. 
 
PROCOPIO, Denise. A crise como possibilidade de crescimento pessoal – uma 
leitura heideggeriana. Lorena: Editora Stliano, 2000. 
 
RICALDONE, Pietro. Dom Bosco educatore. Vol. 1. Libreria Dottrina Cristiana – 

Colle Don Bosco (Asti), 1951. 
 
RICOEUR, P. O percurso do reconhecimento. São Paulo: Loyola, 2006. 
 
ROGERS, Carl. Tornar-se pessoa. 6ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2009. 
 
SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: ArtMed, 

1999. 



 

 

127 

 
________. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução Ernani F. da F. 
Rosa – 3ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
 
SALVADOR, Evilásio (Coord.). Privatização e mercantilização da educação 
básica no Brasil. Brasilia, DF: Universidade de Brasilia : Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação, 2017. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). A Globalização e as Ciências Sociais. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia: Polêmicas do nosso tempo. 34ª ed. rev. 
Campinas: Autores Associados, 2001. 
 
SCHOPENHAUER, Artur. Dores do Mundo. 4ª ed. Trad. José Souza Oliveira, São 

Paulo: Brasil editora, 1960. 
 
SENGE, P. M. et al. A Quinta disciplina: caderno de campo - estratégias e 
ferramentas para construir uma organização que aprende. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 1999. 
 
SGRO, Margarita. Condições de possibilidade de uma Teoria Crítica de 
Educação. 2004. 118f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, 

Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, 2004. 
 
SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Jürgen Habermas: Razão comunicativa e 
emancipação. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 
 
SILVA, Maurina Passos G. O. da. Palavra, silêncio, escritura: a mística de um 

currículo a caminho da contemplação. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade 
de Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008. 
 
SOCIEDADE DE SÃO FRANCISCO DE SALES. A Formação dos Salesianos de 
Dom Bosco – Princípios e Normas. 3. ed. Roma, 2000. 
 
TRACY, Diane. Dez passos para o empowerment: um guia para a gestão de 
pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 
 
VAZ, Henrique C. L. Antropologia Filosófica I. São Paulo: Loyola, 1991, p. 135. 

 
________. Antropologia filosófica II. 3.ed. São Paulo: Loyola, 1992. (Col. Filosofia; 

22). 
 
________. Sentido e não-sentido na crise da modernidade. Revista Síntese Nova 
Fase, Belo Horizonte, v.21, n.64, 1994. 
WAGNER III, J. A. HOLLENBECK, J. R. Comportamento Organizacional. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
 


