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RESUMO 

 
 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso propôs discutir a administração da 
escola como elemento de transformação numa abordagem dialética, analisando as 
contradições e possibilidades. A pesquisa utilizou como procedimentos a pesquisa 
bibliográfica pautada no levantamento de referenciais pertinentes ao tema, tendo por 
objetivo a reflexão acerca das possibilidades da administração no ambiente escolar 
tomando por foco o planejamento, já que este é o elemento com maior 
expressividade no campo educacional, trazendo à reflexão as influências externas 
que levam a escola a assumi-la como forma interna de organização. Partindo de 
questões como: Quais as possibilidades da administração no ambiente escolar? 
Como o planejamento pode se converter em instrumento aos profissionais da 
educação? Como tem sido utilizado o planejamento na atualidade? Diante de tais 
questões se tornou necessário elucidar o papel social, político e humano da escola 
em nossa sociedade, posto que, o sistema escolar que temos hoje possui uma 
configuração marcada no século XIX, quando o Estado torna-se seu mantenedor, 
vinculando a escolarização à modernização social. Sendo assim, utilizamos 
referenciais como Saviani (1986), Paro (1998), Sander (1995), Ribeiro (1978) entre 
outros, que discutem como nossa sociedade é mantida e organizada e qual papel a 
escola tem desempenhado. Observou-se, que a administração bem como o 
planejamento predominantemente, são vistos como mera distribuição de recursos 
financeiros, porém trazem em seu bojo possibilidades que não devem ser 
descartadas pelos profissionais da educação. 
 
Palavras-chave: Administração escolar. Planejamento. Papel da Escola.  
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1. INTRODUÇÃO  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo a 

análise das possibilidades da  administração no ambiente escolar tomando por foco 

o planejamento, já que este é o elemento administrativo com maior expressividade 

no campo educacional,  trazendo reflexões acerca das influências externas que 

levam a escola a assumir esta forma interna de organização. 

O motivação para o estudo de tal temática é resultado de discussões 

promovidas pelo grupo de estudos do projeto de pesquisa intitulado “Gestão 

Administrativa: planejamento educacional em questão” – GAPEq, desenvolvido na 

Universidade Estadual de Londrina sob registro nº 07241 do qual fui membro no ano 

de 2013. A metodologia utilizada para realização deste estudo pauta-se no 

levantamento da temática através de pesquisa bibliográfica que de acordo com 

Ludke & André (1986) é fundamentada em bibliografias que tratam o tema; na qual o 

objetivo é colocar o pesquisador em contato direto com as produções existentes 

acerca de sua tematica. A grande vantagem da pesquisa bibliográfica esta na 

possibilidade de abarcar um número maior de informações, o que é imprescindivel 

quando o problema de pesquisa necessita de dados muito amplos, principalmente 

no diz respeito aos processos históricos. 

O Sistema escolar que temos hoje possui uma configuração 

marcada no século XIX, quando o Estado torna-se seu mantenedor, vinculando a 

escolarização à modernização social, bem como à um dos pilares para a construção 

dos Estados-Nação. A escola então a serviço deste mantenedor tem uma 

organização interna influenciada por ideais que a subordinam como instrumento das 

necessidades dessa modernização social. Sendo assim, buscaremos compreender 

como o Estado produz e influência a criação do sistema escolar através dos 

mecanismos de controle tal qual a administração escolar, propomos a análise da 

influência da administração e seu principal elemento constitutivo: o planejamento e 

suas possibilidades no ambiente escolar. 

No segundo capítulo expomos apontamentos sobre a construção 

histórica do Estado e como este se utiliza das teorias administrativas como campo 

de desenvolvimento econômico, pois a escola está a serviço deste mantenedor com 

uma organização interna influenciada por ideais que a subordinam como instrumento 

das necessidades dessa modernização social. Assim, como pontua Paro (2008), 

procuraremos abordar a administração em seus elementos mais simples e abstratos, 
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os quais têm validade para qualquer forma de organização social, porém a atividade 

administrativa é fruto do contexto social, construída através de longa evolução 

histórica que traz marcas de contradições, interesses políticos e particulares, 

acentuados pelo modo de produção vigente: o capitalismo. 

No terceiro capitulo “Da administração a Gestão educacional”, 

apresentamos o estudo de Sander (1995) sobre a construção do conhecimento da 

administração em educação, no qual aponta ser necessário examinar a orientação 

intelectual dominante na época, colocando a administração e gestão da educação 

Latino-americana como um processo de construção, desconstrução e reconstrução 

permanente ao longo da história das instituições políticas e sociais, sobre quatro 

enfoques principais: jurídico, tecnocrático, comportamental e desenvolvimentista, 

sendo relevantes para tal estudo, utilizamos tais preceitos na busca dos principais 

elementos históricos que levaram a escola à dualidade que se apresenta no campo 

educacional atualmente. 

Na atualidade muito se discute acerca da especificidade da 

educação na sociedade, em épocas não muito distantes a educação serviu como 

formadora de mão de obra para as indústrias, em outras épocas há cerca de 400 

anos, na Europa, considerado em seu tempo um grande educador e pedagogo 

Comenius acreditava na humanidade e na universalização da educação das 

pessoas inicialmente como meio para se aproximarem de Deus, pressupomos este 

ser o marco para alcançar o ideal almejado para a educação abrindo amplo campo 

para discussões que levaram a mesma ao patamar que se encontra atualmente. 

Hoje como no passado, percebemos a busca constante para o 

alcance deste mesmo ideal, um ensino público, laico e gratuito, cuja 

responsabilidade é do Estado, atribuindo meios legais para se alcançar tal objetivo, 

considerado hoje um direito inalienável de todo ser humano. Na busca de uma 

educação comprometida com a transformação social e humana, como planejar de 

forma a atingir tais objetivos? Pensando o planejamento nesta vertente é que 

abordaremos no quarto capítulo o planejamento e a organização dos sistemas 

educacionais, este com apontamentos sobre o contexto e a forma com que tem sido 

utilizado este instrumento administrativo no meio educacional brasileiro, tem se 

observado as especificidades do meio no qual tem sido instrumento? Ou apenas tem 

se olhado a questão desenvolvimentista presente na sociedade capitalista? 

No quinto capitulo refletimos sobre o papel da escola, no que tange 

a necessária instrumentalização abarcando o acesso, permanência e qualidade, em 
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um processo no qual o sujeito usufrui de um direito público e subjetivo, o que leva-

nos a debruçar sobre os fundamentos do papel e sentido da educação para nos 

manter alerta num campo ideologicamente minado e de intenções veladas. Os 

profissionais da educação atuam em um campo no qual as distrações são 

constantes e muitas vezes a especificidade da escola se perde, o papel da escola no 

âmbito da gestão e/ou administração deve ser elucidado pelos profissionais, bem 

como seu objetivo final na intencionalidade da ação, na busca de instrumentos que 

viabilizem tal humanização. 
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2.  CONCEPÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO SOB AÇÃO DO ESTADO 

MANTENEDOR 

O Sistema escolar que temos hoje possui uma configuração 

marcada no século XIX, quando o Estado torna-se seu mantenedor, vinculando a 

escolarização à modernização social, bem como a um dos pilares para a construção 

dos Estados-Nação. A escola então a serviço deste mantenedor tem uma 

organização interna influenciada por ideais que a subordinam como instrumento das 

necessidades dessa modernização social. Pressupondo que o objetivo da escola é a 

formação completa do homem que em algum momento na construção de sua 

história sente tal necessidade. 

Paro (1998) pontua que o homem não é apenas um ser da natureza 

como os demais animais, é um ser dotado de vontade e necessidades, quando se 

propõe a atingir um objetivo se diferencia dos demais se renovando a cada dia, 

como seres exigentes por natureza nós seres humanos tendemos a buscar uma 

educação que esteja de acordo com tal condição. Paralelo a isso em nossa 

sociedade verifica-se uma tendência que nos separa em dois grandes grupos a 

classe dominante detentora de recursos que podem vir a se sobrepor aos demais 

originando a “classe dominada”.  

Nesta vertente procuraremos compreender como o Estado produz e 

influência a criação do sistema escolar através de mecanismos de controle tal qual a 

administração escolar, pontuando fatos históricos em sua constituição, para uma 

melhor compreensão dos condicionantes que levam o Estado a se utilizar do campo 

administrativo o direcionando aos demais sistemas sendo um destes o educacional, 

tendo por foco que a sociedade ao mesmo tempo em que influência a educação é 

por ela influenciada. 

 Hobbes e Rousseau apud Chauí (2000) nos apontam que o Estado 

tem suas origens atreladas à propriedade privada, inicialmente em um estado natural 

do homem, no qual primeiramente vigorava a guerra de todos contra todos, cujo 

predomínio era o medo, o homem para se proteger inventa armas e cerca 

propriedades, porém tais precauções não eram garantia de sobrevivência, pois 

reinava a lei do mais forte, para Rousseau tal estado de natureza caracterizava o 

homem como um ser benevolente em seu estado mais selvagem, mas tal 

benevolência termina quando alguém cerca uma propriedade e se auto-proclama 

proprietário, aí se funda a propriedade privada, atrelado a esta se origina o que hoje 

denominamos Estado. 
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Chauí (2000) evidencia que em ambos os estados há uma 

percepção de luta entre fracos e fortes, na qual vigora a lei da selva e/ou do mais 

forte. Para modificar tal estado os humanos decidem se organizar e criam o poder 

político e as leis, por meio de um contrato social, 

 
[...] pelo qual os indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse 
natural de bens, riquezas e armas e concordam em transferir a um 
terceiro – o soberano – o poder para criar e aplicar as leis, tornando-
se autoridade política. O contrato social funda a soberania (CHAUÍ, 
2000, n.p.).  
 

A soberania diz respeito aos que possuem poder, Hobbes apud 

Chauí (2000) aponta que os homens reunidos em uma multidão através de um pacto 

passam a constituir um corpo político, uma sociedade, aí se cria uma pessoa 

artificial pela ação humana e que se chama Estado, assim a soberania 

 
[...] pertence de modo absoluto ao Estado, que, por meio das 
instituições públicas, tem o poder para promulgar e aplicar as leis, 
definir e garantir a propriedade privada e exigir obediência 
incondicional dos governados, desde que respeite dois direitos 
naturais intransferíveis: o direito à vida e à paz, pois foi por eles que 
o soberano foi criado. O soberano detém a espada e a lei; os 
governados, a vida e a propriedade dos bens (CHAUÍ, 2000, n.p.). 
 

Em contraponto Maluf (2007) aponta que todas as doutrinas que 

buscam justificativa para organizações, políticas ou sociais tem suas origens nos 

primeiros agrupamentos humanos: as sociedades, nelas se refletem o pensamento 

político dominante nas diversas fases da evolução da humanidade e procuram 

explicar e justificar a origem do Estado, seja através do sobrenatural (direito divino), 

da lei ou da razão (Estado humano), da história ou da evolução (Estado social). 

Sendo que, 

 
Essas diversas doutrinas ou correntes filosóficas assinalam 
precisamente, a marcha da evolução estatal no tempo, da 
antiguidade remota à atualidade, ou seja, a partir do Estado fundado 
no direito divino, entendido como expressão sobrenatural da vontade 
de Deus, ao Estado moderno, entendido como expressão concreta 
da vontade popular (MALUF, 2007, p. 59). 
 

Assim pressupõe-se que o Estado em suas origens se apresenta 

como uma evolução a partir das ações do homem em uma sociedade que cresceu e 

cresce em complexidade, com vistas a proteger interesses individuais e coletivos. 

Segundo o entendimento de Hans Kelsen apud Maluf (2007), para 

se constituir como Estado Perfeito o mesmo deve ser possuidor dos seguintes 
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elementos: População, primeiro elemento formador do Estado, sem essa substância 

humana não há como cogitar a formação do mesmo. Território, como a base física, o 

âmbito geográfico da nação, aí ocorre a validade da sua ordem jurídica; e por fim um 

Governo Soberano, sendo uma delegação de soberania nacional, no conceito 

metafísico da escola francesa, que seria a própria soberania posta em ação.  

Bobbio (1987) destaca duas formas de Estado que influenciaram 

grandemente o Estado no formato que apresenta atualmente, a função funcionalista 

que descende de Parsons (1902-1979), herança americana, onde este considera o 

poder a capacidade de fazer os autores cumprir obrigações impostas por fins 

coletivos, visando à integração da sociedade em seu conjunto, não podendo ser 

agente de conflitos ou simples instrumento de grupos particulares. Há também a 

visão marxista que segundo Bobbio (1987) diz respeito à capacidade de condicionar 

o desenvolvimento do sistema, bem como a passagem de um sistema a outro, sobre 

o mesmo plano: a base econômica e a superestrutura, logo; “A relação entre os 

conjuntos das instituições políticas e o sistema social no seu todo é representada 

como uma relação demanda-resposta/input-output” (p.60)1. Demandas estas 

provenientes do ambiente social, logo, as respostas a tais demandas são dadas 

pelas instituições políticas (Estado) sob a forma de decisões coletivas vinculatórias.  

O termo instituição tomado neste trabalho é definido, 

 
[...] como um padrão de controle, ou seja, uma programação da 
conduta individual imposta pela sociedade [...] ligado às grandes 
entidades sociais que o povo enxerga quase como um ente 
metafísico a pairar sobre a vida do indivíduo, como "o Estado", "a 

economia", ou "o sistema educacional" (BERGER & BERGER, 
2004, p.93). 
 

Ribeiro (1978) aponta que, foi justamente entre as instituições 

sociais (sob a ordem econômica e Estatal) que envolvendo a escola e influenciando-

a diretamente, adaptando os estudos que envolvem o campo administrativo a sua 

realidade, que se encontra o fundamento da administração escolar nos estudos 

gerais de administração, porém a que preço? 

Segundo Bobbio (1987), antes do Estado os indivíduos se 

organizavam através de associações, a fim de atender a interesses individuais, às 

quais o Estado se superpõe para regulá-las, porém sem intervenção direta nos 

interesses privados, nunca vetando o desenvolvimento ou impedindo a contínua 

renovação, até se constituir em uma instituição, que para que seja caracterizado 

                                                
1 Ibid 
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como tal Berger & Berger (2004) define como elementos essenciais: exterioridade, 

entendida como algo anterior a existência humana; objetividade, sendo absorvida e 

difundida pela coletividade; coercitividade, o poder que a instituição exerce sobre o 

individuo; autonomia moral, que diz respeito à punição social, moral ou mesmo física 

caso os indivíduos não sigam seus preceitos e por fim a historicidade, tais 

organizações devem possuir um concentração de ideias durante um longo período, 

através de inúmeros sujeitos. O Estado sendo possuidor de tais elementos, pode ser 

entendido como uma instituição, assim como o sistema educacional. 

O Estado tem sua origem em tais associações, sendo criadas para 

garantia de interesses privados e/ou coletivos, mais tarde chamadas sociedades, o 

que remonta a novas necessidades advindas de complexas relações e ações 

humanas. Dessa forma,  

 
[...] a sociedade se apresenta como um enorme conjunto de 
instituições que realizam tarefas sociais determinadas. Em virtude da 
complexidade das tarefas, da escassez de recursos disponíveis, da 
multiplicidade de objetivos a serem perseguidos e do grande número 
de trabalhadores envolvidos assume-se a absoluta necessidade que 
esses trabalhadores tenham suas ações coordenadas e controladas 
por pessoas ou órgãos com funções chamadas administrativas 
(PARO, 2008, p.17). 
 

Assim a sociedade foi e é marcada por profundas transformações 

sociais e políticas decorrentes de mudanças nos padrões de acumulação do capital, 

o que leva a uma reconfiguração nos modelos de instituições desenvolvidos a partir 

de um modelo de Estado, sendo esses: Estado Liberal, o Estado Socialista, o 

Estado do Bem-Estar Social e o Estado Nacional-desenvolvimentista, tais 

reconfigurações foram necessárias devido às crises pelas quais a sociedade passou 

acarretando em revisões no papel do Estado. Sendo aqui apresentadas como “crise 

orgânica” ou “crise hegemônica”. Tais crises  

 
[...] quando atinge as esferas infra e supra-estrutural, modificando-as. 
Constitui-se, também, um processo de renovação/superação do 
capitalismo transformando a forma do Estado e as relações de 

produção (SILVA, 2003, p. 50). 
 

Ao citar Gramsci, Silva (2003) aponta as crises do Estado como 

momentos de desagregação/renovação das forças, em que a classe dominante 

utiliza o seu poder de influência sobre o Estado para esmagar as classes 

subalternas, desta forma, podem ocorrer deslocamentos do Estado de sua base 
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social, criando as condições para a formação de um duplo poder com práticas legais 

e ilegais, o homem sofre o impacto de tais crises diretamente em seu cotidiano, 

 
Afinal, o surgimento de um novo processo de produção exige um 
novo tipo de homem adaptado às necessidades do trabalho e um tipo 
de Estado que crie condições jurídico-políticas pra garantir a 
continuidade da reprodução das relações sociais capitalista (SILVA, 
2003, p.52).  
 

 O Estado influência e direciona o sistema educacional a seus 

interesses com vistas a formação deste novo homem que a sociedade exige, as 

transformações pelas quais passa o Estado e a sociedade levam o mesmo a buscar 

novas formas de organização com vistas à facilitar o alcance de tais necessidades, 

advindas de novos modos de produção, logo, a administração de 

instituições/organizações se dá em função da visão de Estado e de sociedade que 

se tem ou que se busca, resultando no atendimento à necessidades de controle ou 

emancipação dos homens pelo uso dos elementos que tal campo possui, bem como 

pelos contextos e suas peculiaridades em que são materializados a busca dos fins. 

Necessidades de controle, organização e planejamento nas 

indústrias como consequência do capitalismo e decorrentes do mesmo visando o 

lucro, são assumidas pelo Estado como ferramenta determinante em seu 

desenvolvimento, considerada por Davis (1959) apud Felix (1986) como uma 

filosofia de serviço econômico da empresa privada para o interesse público, ou seja, 

através da administração o Estado atende aos interesses intrínsecos ao discurso de 

dar condições de trabalho com uma forma de educação profissionalizante, 

repassando às escolas modelos de administração pautados nesses mesmos 

princípios. Assim, 

 
[...] o aparecimento da administração poderá ser a pedra angular de 
nossa época, muito mais importante que todos os acontecimentos 
que chegam ás manchetes dos jornais. Raramente, ou talvez nunca, 
uma nova instituição básica, um novo grupo de vanguarda, uma nova 
função central surgiu tão rapidamente como à administração, desde 
o início do século. Poucas vezes em toda a história humana uma 
nova instituição demonstrou ser indispensável, com tamanha rapidez 
(DRUCKER apud FELIX, 1986 p. 67). 
 

Esta generalização na qual administração pode ser adequada a 

qualquer tipo de instituição é difundida e legitimada pela sociedade capitalista que 

busca comprovar de modo científico que este é o modo mais correto e adequado de 

organizar e administrar, uma herança deixada pelo positivismo de Comte que,  
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[...] assenta-se sobre três ideias básicas: 1) que a sociedade humana 
é regulada por leis naturais; 2) que os métodos e os procedimentos 
utilizados para conhecer a sociedade não diferem em nada daqueles 
empregados para conhecer a natureza; e 3) que, como conclusão, as 
ciências sociais devem funcionar exatamente segundo o modelo de 
objetividade, neutralidade e isenção de juízos de valor das ciências 

da natureza (MICHAEL LÖWY, 1985 apud FERRARO, 2012, p. 

130). 
 

Ou seja, a ideia de que os mesmos princípios podem ser utilizados 

em qualquer experimento científico independente do objeto a ser estudado; a 

administração se assenta sobre os mesmos, uma vez que seu princípio básico 

envolve, 

[...] aperfeiçoamento de métodos e técnicas (que) resultam do 
imperativo desenvolvimento do capitalismo, reforçam e legitimam a 
relação entre a Administração Escolar e a Administração de 
Empresas, relação esta que não é apenas teórica, pois que resulta 
de situação historicamente determinada, em que o modo de 
produção capitalista determina as relações sociais de produção, e a 
organização das instituições jurídico – políticas e culturais da 
sociedade de classe (FELIX, 1986, p. 81). 
 

Percebemos assim a tomada dos princípios administrativos como 

forma de controle e também uma forma de direcionar a sociedade a serviço dos 

interesses do Estado, quando deveria ocorrer o contrário em tal relação, acarretando 

uma transposição para o sistema educacional, quando este simplesmente pratica 

princípios administrativos, sem ressignificá-los, como ferramenta de reprodução e 

legitimação do modo de produção vigente, dessa forma como aponta Saviani (1994) 

se utilizando da famosa frase de Adam Smith “Instrução para os trabalhadores, 

porém em doses homeopáticas”, oferece-se à sociedade apenas o mínimo 

necessário, pois se fosse ofertado além poderia ocorrer uma contradição a tal ordem 

social. 

Saviani (2005) aponta que desde o final da década de 1960 a 

concepção predominante no Brasil, foi a chamada concepção produtivista da 

educação, que aliada a Teoria do Capital Humano entende a educação como algo 

decisivo do ponto de vista econômico, se manifestando nos debates que se travaram 

desde a promulgação de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases em 1961, na qual 

preconiza a organização do sistema educacional em relação estreita com 

desenvolvimento econômico. 

Na reforma 5.540/68 que fixou normas e funcionamento para o 

ensino superior e escola médica e também na Lei 5692/71, se reafirmam com 

clareza os princípios de racionalidade e produtividade, na busca da máxima 
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eficiência com o mínimo de dispêndio. Desde então, o Brasil vem ao longo dos 

séculos, empreendendo alterações fundamentais no modo de se estruturar, o que 

culminou, em meados da década de 90, com a implantação de um novo modelo de 

administrar, a saber, a administração gerencial. Ao se apropriar da administração de 

empresas como seu principio de governo,  

 
[...] como declarado pelo então Ministro da Educação Paulo Renato 
Souza na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez 
a opção pela administração moderna, de perfil empresarial privado, 
que considera não usual na gestão pública de países em 
desenvolvimento (SALERNO, 2007, p. 91). 

 
Ocorre então o direcionamento da administração aos seus demais 

subsistemas, sendo um destes o sistema educacional, afinal sendo o Estado 

caracterizado como uma instituição que influência diretamente o projeto de escola, 

como aponta Salerno (2007) “um projeto de escola não se dissocia de um projeto de 

nação” (p.39). Porém, 

 
Consequentemente, a concepção produtivista de educação resistiu a 
todos os embates de que foi alvo por parte das tendências críticas ao 
longo da década de 1980; e recobrou um novo vigor no contexto do 
denominado neoliberalismo, quando veio a ser acionada como um 
instrumento de ajuste da educação as demandas do mercado numa 
economia globalizada centrada na tão decantada sociedade do 
conhecimento (DUARTE, apud SAVIANI, 2005 p. 20). 

 
Percebemos claramente a influência do Estado sobre a educação 

quando este assume o projeto de educação neoliberal, enquanto ações são 

elaboradas a partir da gestão Fernando Henrique Cardoso bem como declarada pelo 

então ministro da Educação apontada neste. E, formalizada como projeto 

governamental pela redefinição do papel do Estado na elaboração do Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, no governo citado, sob a direção do 

então ministro do Ministério da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos 

Bresser Pereira. 

Entendendo a necessidade e urgência na escola de uma 

organização, Saviani (2005) afirma que assim como a sociedade, a escola se torna 

mais complexa e conscientemente responsável, recursos humanos e materiais 

crescem e encarecem: crescem pela multiplicação e variedade das funções a 

desempenhar, daí a necessidade de não desenvolver suas ações ao acaso, 

surgindo exigência de uma sistematização e controle por parte do Estado, também 



 20 

com a percepção desta como imprescindível ao desenvolvimento da nação, inicia-se 

a tomada desta como responsabilidade do Estado. 

Porém a administração chega ao ambiente escolar como 

instrumento de reafirmação do controle do Estado sobre a educação direcionada por 

preceitos desenvolvimentistas, porém segundo Paro (2008) a administração numa 

perspectiva de transformação social é possível, sendo necessário raciocinar em 

termos dos quais esta forma, historicamente determinada numa sociedade de 

classes, precisa ser clarificada para que numa sociedade mais avançada em 

constante evolução como mostra a história, promovendo-a a serviço de propósitos 

não-autoritários. 

Desta forma é que se coloca a questão na qual se funda este 

trabalho acerca das possibilidades da administração bem como seus elementos 

constitutivos no sistema educacional, de que forma tais elementos quando não 

adequados a sua especificidade podem influenciar o andamento dos processos de 

coordenação e gestão escolar?  



 21 

 

3.  DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR À GESTÃO EDUCACIONAL 

Segundo Silva (2003) o conceito de gestão tem suas origens e 

também seu destino no campo das chamadas “organizações produtivas”, ou seja, no 

mundo das grandes empresas típicas de economia capitalista, a administração 

enquanto domínio teórico-conceitual se reafirma devido a esta aproximação. Sander 

(1995) diz que   

 
[...] hoje se busca um novo consenso sobre a necessidade de 
resgatar o valor da eficiência e da eficácia como critérios de 
desempenho administrativo. No entanto, para materializar esse 
esforço de forma significativa e pertinente, os critérios de eficiência e 
eficácia da administração tradicional devem ser definidos e utilizados 
a luz de valores éticos que determinam os fins e objetivos da 
educação (SANDER, 1995, p. 4). 
 

Os termos citados acima podem denotar significados iguais, porém 

os resultados obtidos se diferenciam, pois ao realizar uma ação eficiente se trata de 

solução imediatista, já o termo eficaz diz respeito ao cerne da questão, 

metaforicamente falando seria como consertar um vazamento através de um reparo, 

o que pode causar um transtorno futuramente, ou se pode verificar todo sistema de 

encanamento, para que não haja novos problemas, uma forma eficaz de tratar o 

problema, desta forma a administração a luz do conceito de eficiência tem sido 

utilizada para soluções imediatistas baseada em dados parciais da realidade, 

ampliados e generalizados como se abarcassem toda a real situação da sociedade, 

porém, 

 
No sistema educacional, a eficácia da administração preocupa-se 
com a consecução dos objetivos intrinsecamente vinculados aos 
aspectos pedagógicos propriamente ditos e a capacidade 
administrativa será medida pelo alcance dos objetivos educacionais 
propostos. Desse modo, a eficácia, por ser um critério intrínseco ao 
sistema educacional, sobrepõe-se ao critério da eficiência que lhe é 

extrínseco (HORA, 1994, p.39). 
 

Sander (1995) nos aponta ser necessário examinar a orientação 

intelectual dominante na época, colocando a administração e gestão da educação 

Latino-americana como um processo de construção, desconstrução e reconstrução 

permanente ao longo da história das instituições políticas e sociais, nos apontando 

quatro enfoques principais: jurídico, tecnocrático, comportamental e 

desenvolvimentista, sendo relevantes para tal estudo utilizaremos tais preceitos na 
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busca dos principais elementos históricos que levaram a escola à dualidade que se 

apresenta atualmente. Estes mesmos enfoques que influenciam e direcionam a 

gestão escolar no Brasil são os mesmos que direcionam e influenciam o Estado e 

suas evoluções na sociedade, ai se verifica sua relação direta com o âmbito escolar. 

Segundo o autor2 as referências feitas à administração da educação 

latino-americana durante o período colonial até as primeiras décadas do século XX 

utilizaram um enfoque jurídico, vinculado à tradição do direito administrativo romano, 

interpretado de acordo com o código napoleônico, ou seja,  

 
[...] a tradição do direito romano, com seu caráter normativo e seu 
pensamento dedutivo, que trouxe a América Latina a infra-estrutura 
legal propicia para a incorporação da cultura e dos princípios de 
administração pública e de gestão da educação desenvolvidos nos 
países europeus de influência latina, especialmente Espanha, 
Portugal e França (SANDER, 2005, p. 8). 
 

O Brasil sendo colonizado direta ou indiretamente pelos países 

citados sofreu esta mesma influência, também dos valores do cristianismo, 

caracterizados pelo pensamento dedutivo e pelo caráter normativo, do positivismo 

que se desenvolveu na França na metade do século XIX sob o protagonismo 

intelectual de Comte se difundindo rapidamente e exercendo influência decisiva com 

particular impacto no Brasil, México, Chile e Argentina, onde, 

 
[...] seus protagonistas ocupavam cargos importantes no governo e 
tiveram profunda influência no pensamento político e filosófico [...] se 
reflete na ênfase dada aos conceitos de ordem, equilíbrio, harmonia 
e progresso na organização e no funcionamento das instituições 
políticas e sociais (SANDER, 1995, p. 10). 
 

Aliados a efervescência política e intelectual, surge o enfoque 

tecnocrático em meados do século XX, como aponta Sander (1995) se manifestando 

também no setor público e na educação, dando início a numerosos movimentos 

reformistas na administração do Estado e na gestão da educação, instala-se aí o 

reinado da tecnocracia como sistema de organização, caracterizados pela 

predominância dos quadros técnicos para resolver problemas administrativos e 

organizacionais, nos quais aspectos humanos, valores éticos e considerações 

políticas  geralmente não eram levados em consideração. Logo 

 
[...] o enfoque tecnocrático assume características de um modelo 
máquina preocupado com a economia, a produtividade e a eficiência. 
Como na fase anterior a orientação é normativa e dedutiva. Como 

                                                
2  Ibid 
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solução para os problemas administrativos associados á explosão 
organizacional que se manifestam na época da Revolução Industrial, 
os protagonistas do novo enfoque impulsionam uma reforma técnica 
da administração pública, incluindo seus sistemas de organização do 
serviço civil (SANDER, 1995, p.12). 
 

Aqui se originaram as duas principais teorias administrativas que se 

tem conhecimento, apesar dos vários teóricos que envolveram a construção da 

Teoria Geral da Administração, nos pautaremos nos princípios da administração 

cientifica geral desenvolvida respectivamente por Taylor e Fayol, pois será nessas 

que o Estado buscará inspiração maior para organização dos sistemas escolares, 

Taylor um dos precursores com a administração cientifica, que segundo Lourenço 

Filho (2007) se constitui na análise metódica do trabalho industrial, na 

cronometragem dos movimentos elementares de cada operação e formas de sua 

coordenação; e mais tarde os franceses Fayol e Haldane, fundando-se na ideia de 

que a racionalização do trabalho deveria compreender todas as partes das funções 

a serem desempenhadas. Presencia-se a expressão de uma unidade constitutiva 

com a inclusão do pensamento indutivo e dedutivo que separa administração da 

linha de produção. Percebe-se assim que  

 
[...] as relações econômicas são, antes de tudo, relações sociais e, 
enquanto tais engendram todas as demais. O ser humano que atua 
na reprodução de sua vida material o faz enquanto uma totalidade 
psicofísica, cultural, política, ideológica etc. (FRIGOTTO, 2003, p. 
31). 

 
Devido a tais influências propomos a utilização da administração 

como um campo a ser utilizado a favor da escola, partindo do pressuposto que 

possa ser adequada a qualquer ambiente seja este empresarial ou não, se 

traduzindo como meio, porém, devem ser observados os objetivos a ser almejados, 

considerando que “[...] a história nos ensina que a reconstrução de um caminho 

implica um processo de desconstrução que não apaga as marcas, ocultas ou 

manifestas, das construções anteriores (SANDER, 1995 p. 13). Logo,  

 
[...] no trabalho escolar, os próprios elementos a serem trabalhados 
(discípulos, alunos, estudantes) são pessoas a serem assim 
permanentemente consideradas, e os objetivos a serem fixados e 
obtidos terão de relacionar-se com essa qualidade (LOURENÇO 
FILHO, 2007, p. 60). 
 

Dessa forma a mudança dos termos não altera a essência, Châtelet 

e Spinoza apud Zainko (2000) estabelece a definição de idéia como uma essência, 

aquilo sem o qual uma coisa não seria o que ela é, desta forma a gestão não se 
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dissocia da administração, ou seja, não rompe ou antagoniza, administração e 

gestão se integram. A administração, sem a qual não poderia ser gestão, sendo 

assim a essência é o núcleo a partir do qual podem desenvolver-se múltiplas 

variações, sendo assim  

 
[...] quanto mais participativo, solidário e democrático for o processo 
administrativo, maiores as possibilidades de que seja relevante para 
indivíduos e grupos e também maiores as probabilidades para 
explicar e promover a qualidade de vida humana necessária. O papel 
da administração da educação aí será o de coordenar a ação dos 
diferentes componentes do sistema educacional, sem perder de vista 
a especificidade de suas características e de seus valores de modo 
que a plena realização de indivíduos e grupos seja efetivada (HORA, 
1994, p. 41). 

  
Através da abordagem entendemos que o profissional responsável 

por gerir a escola, ao não levar em conta os conceitos abarcados, terá por 

consequência, objetivos educacionais desprovidos de preceitos fundamentais de 

política, filosofia e economia, de certa forma, afastando a educação de seus fins e 

valores, adquiridos em condições históricas e socioculturais, consequentemente se 

convertendo em veículos do poder, baseados em pensamentos normativos, 

empenhados em regulamentar a educação de forma técnica. Percebemos dessa 

forma que o 

 
[...] conhecimento deve situar-se no território da experiência histórico-
social; ele precisa ser investigado como uma prática, ao lado de 
outras modalidades que consolidam o solo real da existência. Ainda 
que de forma teórica, o conhecimento é intrinsecamente uma prática 
simbólica, pois a existência só se efetiva pela mediação do agir 
histórico-social dos homens. Por sua vez a educação surge como 
práxis na medida em que é prática, técnica e política, 
intencionalizada pela prática simbólica (SEVERINO, 2001, p.43). 
 

O conhecimento e reflexão acerca dos condicionantes que traduzem 

nossa realidade atual podem levar o profissional à consciência da educação como 

práxis libertadora. 

 Essa forma técnica de “gerenciar” a escola, através de normas 

apontadas por documentos sob orientação do Estado, eleva o status de ciência para 

a teoria geral da administração, o que acaba por aproximar a administração escolar 

da administração gerencial, enquanto um campo consolidado é insólito. Para Silva 

Junior (2013),  

 
[...] a administração escolar, enquanto domínio teórico-conceitual 
buscou afirmar-se exatamente por esta aproximação. Não colocando 
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em questão a pretendida cientificidade da “teoria geral da 
administração”, pleiteou pra si o reconhecimento desse mesmo 
estatuto, por meio da adoção, eventualmente, da adaptação dos 
conceitos originários daquela área como fundamentos de sua 
proposta teórica. Nesses termos a administração escolar se colocaria 
basicamente como um ramo do grande campo da “ciência da 
administração” e dele retiraria sua validação acadêmica e sua 

validação operacional (SILVA JR, 2013, n. p.). 

 

Para Hora (1994) se colocam duas concepções, de um lado 

percebe-se a defesa e construção pelos teóricos da administração empresarial de 

uma teoria, que generalizada se aplique a qualquer organização, e do outros os 

teóricos da administração escolar na busca de bases cientificas que validem suas 

proposições através das mesmas teorias, na busca dos mesmos padrões 

alcançados pelas empresas, a crítica não está na utilização dos preceitos 

administrativos em educação, mas sim para a necessidade de refletir à luz dos 

objetivos educacionais, bem como as peculiaridades de cada contexto. 

Verifica-se assim a necessidade de olhar a administração escolar 

com olhos criteriosos devido ao fato de seus preceitos serem diretamente 

transplantados do campo da teoria geral da administração, sem a devida 

ressignificação do papel e fins do campo educacional, incorporados da Teoria Geral 

da Administração, não tem ainda a disposição da escola uma Teoria Geral da 

Administração Escolar. Sendo assim, 

 
[...] a falta de atenção à dimensão humana da administração em 
termos de identidade e experiência subjetiva e intersubjetiva e a 
insuficiente relação com a idiossincrasia e as possibilidades 
concretas da America Latina chamam a atenção às limitações da 
construção tecnocrática de administração pública e de gestão da 
educação (SANDER, 1995, p. 15). 
 

Partindo deste principio é que o autor acima nos apresenta o 

enfoque comportamental, onde se manifesta a crescente reação contra os princípios 

e práticas tradicionais da escola clássica de administração que haviam inspirado o 

enfoque tecnocrático de organização e gestão do ensino, se eclodindo com o 

movimento psicossociológico das relações humanas, deflagrados por Hawthorn 

entre 1924 e 1927 nos Estados Unidos da America, o que implicará a intersecção 

teórica entre a psicologia e a sociologia. Sendo assim, 

 
[...] historicamente, o modelo mecânico dos sistemas fechados de 
inspiração técnico burocráticos da escola clássica de administração 
cedeu seu lugar ao modelo orgânico dos sistemas funcionais de 
orientação comportamental da escola psicossociológica de gestão 
(SANDER, 1995, p.17). 
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O autor reafirma e avança a análise da educação e sua 

administração como processo global e multidimensional que deve se abrir as 

necessidades do ambiente no qual se aplica. Posteriormente, 

 
[...] o enfoque comportamental se reencarna, sob nova forma e com 
novos instrumentos, no movimento do desenvolvimento 
organizacional que, na realidade, constitui um novo esforço sistêmico 
para compatibilizar aspectos institucionais e individuais nas 
organizações sociais (SANDER, 1995, p. 18). 
 

O que implicará uma reação que se manifestará na perspectiva 

fenomenológica, que concebe a gestão como ato pedagógico3, possuindo uma 

relação direta ao fenômeno educacional, no qual seu compromisso deveria ser com 

a consecução dos objetivos intrínsecos do sistema educacional, atrelada ao contexto 

de reconstrução econômica do pós-guerra, eis que surge nos Estados Unidos o 

quarto enfoque, o desenvolvimentista, que segundo Sander (1995), o movimento 

dominante de gestão é o da administração para o desenvolvimento, o que provocará 

uma ampla estruturação político-econômica e cultural na dinâmica de 

desenvolvimento do mundo. Pressupondo a concordância entre os autores, Souza 

(2010) afirma que 

 
Trata-se de um novo “padrão-desenvolvimentista” a partir do qual o 
campo econômico constitui-se na “mola-mestra” em torno da qual se 
articulam o social e o educacional, além de ser o parâmetro maior de 
orientação das políticas públicas, em geral, e educacionais em 
particular (SOUZA, 2010, p. 91). 
 

Tais orientações de políticas públicas citadas, dizem respeito aos 

grandes mentores teórico-políticos do capitalismo contemporâneo – o Banco Mundial 

(BM), Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Assim  

 
[...] à luz da lógica econômica que caracteriza esses movimentos 
surge o planejamento da educação, fortemente impulsionado pelas 
agências de assistência técnica e financeira dos países 
desenvolvidos, pelos organismos intergovernamentais de 
cooperação intelectual e pelas organizações internacionais de 
crédito. Nesse contexto a OEA e a UNESCO organizam, em 1958, 
na cidade de Washington, a histórica reunião fundacional do 
planejamento integral da educação (SANDER, 1995, p. 21). 

 
                                                
3 REZENDE, Antonio Muniz et al. Administração universitária como ato pedagógico. Educação Brasileira, vol. I nº 
2, 1978, pp. 15 -58. 
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Nesta reunião foi consagrado o papel da educação como fator de 

desenvolvimento econômico, como instrumento de progresso técnico e como meio 

de seleção e ascensão social, organismos como CEPAL (Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe), o ILPES (Instituto Latino Americano de Planificação 

Econômica e Social), a UNESCO (Organização das Nações Unidas) e a OEA 

(Organização dos Estados Americanos), darão inicio a programas sistemáticos para 

formação de especialistas em planejamento e administração para o desenvolvimento 

da educação. Logo 

 
A adoção e a implementação dessa orientação política levou os 
países periféricos a “modernizarem” os serviços da Administração 
pública, aperfeiçoando os sistemas de gestão, acompanhamento e 
controle dos recursos humanos, financeiros e organizativos, numa 
perspectiva de maior flexibilização e autonomia de gestão (SOUZA, 
2008, p.93). 

 
Sobre tais orientações Vieira (2001), aponta os anos 90 como 

protagonista de uma nova onda de acordos internacionais e uma redescoberta da 

educação como um campo fértil de investimentos, em eventos tais como o 

Consenso de Washington (1989) entre outros, são elaboradas declarações de 

intenções e recomendações externas com as quais se comprometem os países 

signatários dos diferentes acordos firmados. “Fazendo-se representar em todos 

esses eventos, o Brasil torna-se, portanto sócio da agenda definida em tais cenários 

(p.61)4.” Frigotto (2003) aponta que,  

 
A educação e a formação humana terão como sujeito definidor as 
necessidades, as demandas do processo de acumulação de capital 
sob as diferentes formas históricas de sociabilidade que assumir. Ou 
seja, reguladas e subordinadas pela esfera privada, e à sua 
reprodução (FRIGOTO, 2003, p. 30). 
 

É neste cenário que se apresenta o termo gestão de maneira “oficial” 

sendo incluído nos documentos normativos brasileiros, Art. 206, VI - gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei, na Constituição Federal de 1988 e 

na Lei Nº 9394 de Diretrizes e Bases de 20 de Dezembro de 1996, que alínea 

 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
Art. 14 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades [...]  

                                                
4 ibid 
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Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro público. 
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 
colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 
comunidade institucional, local e regional. (BRASIL, Lei 9.394/96). 

 
Assim orientada a escola incorpora de júri e de fato este termo ao 

seu contexto, hoje os esforços dos teóricos se baseiam na tentativa de justificar e 

adequar às Teorias Administrativas as necessidades que envolvem o ambiente 

escolar, pois 

 
Ao constituir-se mediadora da exploração do trabalho pelo capital, a 
administração, ou seja, a utilização de recursos para atingir objetivos, 
não se constitui, assim, na sociedade capitalista, numa administração 
humana e criadora, já que, em lugar de organizar e dispor as coisas 
visando à promoção e crescimento do homem (dos seres humanos 
em sentido universal), ela se constitui numa administração cuja 
especificidade é o favorecimento apenas de uma pequena parcela da 
população e de uma classe, cujos interesses são contrários aos do 
restante da sociedade (PARO, 2008, p. 72). 
 

Assim a administração se apresenta na empresa como mediadora 

ao alcance de objetivos voltados a lucratividade, o autor5 chama a atenção a esta 

mesma lógica no ambiente escolar, tal caráter mediador da administração manifesta-

se de forma peculiar na gestão educacional, porque aí os fins a serem realizados 

relacionam-se à emancipação cultural do sujeito histórico, ou seja, a administração 

acaba por figurar um dos eixos da gestão educacional, se traduzindo como mais um 

campo teórico a ser utilizado a favor da educação.  

Para Silva Junior (2011) tais conceitos não carregam conotações 

iguais, posto que, em seu sentido original e preferencial administração diz respeito à 

relação entre meios e fins e a gestão seria apenas uma dimensão técnica do 

processo administrativo, considerados eficientes independentes das situações as 

quais se aplique. Hora (1994) alerta que 

 
São as limitações que a teoria geral da administração impõe à teoria 
da administração da educação, submetida à condição de ciência 
aplicada, que exigem dos administradores educacionais urgência no 
sentido de promover a retomada critica de suas bases para (re) 
descobrir a parcialidade de suas práticas, sentir-se historicamente 
situada e, de posse dessa consciência, inserir-se na totalidade e na 
concreticidade e poder assim desenvolver sua função crítica no 
desvelamento do discurso ideológico e passar do nível de controle e 

                                                
5 Ibid, 1998 
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conformismo, alcançando a marca desejável de libertadora (HORA, 
1994, p. 47). 
 

Ou seja, retomar a especificidade da administração vinculando-a a 

natureza da educação, pressupõe-se assim, que a relação entre os termos 

administração e gestão não deve ser antagônica, pois no sentido etimológico, ambas 

as palavras nos remetem ao entendimento de estar a serviço, como aponta Cury 

apud Salerno (2007) o termo gestão vem de gestio, que vem de gerere - trazer em 

si, produzir, ambas as expressões sugerindo que a gestão não é um ato de 

administrar algo fora de si, más algo que nela está contido, dessa forma também a 

administração apresenta duas raízes etimológicas: 

 
Ad manus – reger, governar, dirigir etc., e ad minus – ministrar, 

oferecer, prestar serviço etc. Na combinação desses radicais, 
entende-se a administração como meio para o alcance de fins 
peculiares, pois se tem ad manus (“mão forte”) com ad minus (“a 

serviço”) (SALERNO, 2007, p. 65). 

 
Paro (2008) levanta a questão, 

 
Que tanto pode existir uma prática administrativa espontânea, na 

qual a utilização dos recursos, embora realizada de maneira racional, 
é feita mais de modo a atender ás necessidades imediatas que vão 
surgindo no processo prático, sem que se tenha uma visão clara e 
consciente de como isso se dá, quanto uma administração reflexiva, 
na qual além da consciência prática, representada pela utilização 
racional dos recursos, o sujeito (individual ou coletivo) se acha 
consciente da racionalidade do processo e da participação nele e de 
sua consciência (PARO, 2008, p. 29). 
 

Segundo Küenzer apud Severino (2001),  

 
A prática é o fundamento e o limite do conhecimento. Assim o objeto 
concebido como atividade subjetiva, como produto da ação do sujeito 
sobre o objeto, não nega a existência de uma realidade 
independente do homem e exterior a ele. O que esta concepção 
nega é que o conhecimento seja mera contemplação, a margem da 
prática; o conhecimento é o conhecimento de uma realidade que 
deixa de ter uma existência imediata, externa ao homem, 
independente dele, para ser uma realidade mediada pelo homem 
(KÜENZER apud SEVERINO, 2001, p. 37). 

 
O local de trabalho e sua finalidade humana é o que atribui diretriz 

ao processo administrativo e não seu contrário, assim o profissional se converte em 

mediador da realidade prática se utilizando do conhecimento, convertendo-o em 

instrumento a favor de sua práxis educacional. 
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4. O PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

EDUCACIONAIS  

Sendo o planejamento, um dos principais elementos administrativos, 

utilizados de forma concreta no meio educacional o tomaremos como objeto de 

estudo, posto que este se constitua como a materialização das teorias 

administrativas no ambiente escolar, que se inicia no Plano Nacional da Educação e 

se materializa através do Projeto Político Pedagógico na escola. Mesmo que  

 
Para muitos o plano e planejamento sejam simples discursos 
retóricos, termos de compromissos descomprometidos, algo inócuo. 
Inclinamo-nos a discutir o planejamento como forma de intervenção 
do Estado – um surpreendente canal de condução de medidas 
mantenedoras do status quo ou, mais claramente, de repasse de 

medidas que agravam a perversa situação de violência na qual os 
“excluídos” são as maiores vitimas. (CALAZANS, 2003, p.12). 

 
O planejamento como ferramenta, pode ser utilizado para fins 

contraditórios, emancipação, manipulação, coerção, conquista e assim por diante. 

Requer instrumentação cognitiva, elucidatória dos que dele participam e (ou) 

executam o planificado.  

Dessa forma o planejamento se apresenta como instrumento que 

possui a função primeira e fundamental de estabelecer as condições para que as 

organizações empresariais ou não conduzam suas atividades com sucesso, tendo 

grande aceitação por parte de seus dirigentes, por ser um processo eficiente, 

econômico e adaptável a qualquer ramo, uma vez que,  

 
[...] planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e 
fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de 
empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e 

outras atividades humanas (PADILHA, 2001, p. 30). 
 

Pensando o planejamento nesta vertente é que traremos neste 

capitulo o contexto e a forma com que tem sido utilizado este instrumento 

administrativo no meio educacional brasileiro através de referenciais bibliográficos, 

para buscar respostas sobre a confluência do planejamento com os fins 

educacionais de cunho emancipatório. Será que tem se observado as 

especificidades do meio no qual tem sido instrumento? Ou apenas tem se olhado a 

questão desenvolvimentista presente na sociedade capitalista?  

O planejamento enquanto ferramenta de desenvolvimento toma 

clara expressividade, no Brasil a partir de 1930 na era Vargas, no qual o 
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planejamento assume de forma expressiva seu papel no meio educacional, pois 

nesse mesmo período surge à reivindicação de um plano de caráter científico para a 

educação, sendo redigido pelos integrantes do conhecido Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova, devido à necessidade educacional emergente, sendo seus 

integrantes Fernando de Azevedo e mais 25 signatários, no qual se formula um 

diagnóstico da educação pública no Brasil, propondo uma reconstrução educacional, 

marcando a preocupação da sociedade com a educação em âmbito nacional. 

Segundo Saviani (2007) se aproxima, aí, a ideia de sistema 

educacional, com uma organização lógica, coerente e eficaz do conjunto das 

atividades educativas levadas a efeito numa sociedade determinada ou, mais 

especificamente, num determinado país. 

 Influenciando, por certo, a Constituição Brasileira de 1934, que em 

seu artigo 150, estabelecia como competência da União "fixar o plano nacional de 

educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do 

país". 

Essa mesma constituição segundo o autor6 previu ainda no art. 152 

em 1934, a elaboração de um Conselho Nacional da Educação, para o qual seria de 

incumbência a elaboração do Plano Nacional da Educação, este já contendo em 

suas entrelinhas as intencionalidades liberais com vistas ao desenvolvimento 

presentes no governo Getulio Vargas para a educação. Fugindo quanto ao conteúdo 

da ideia dos pioneiros, o texto elaborado por tal conselho sob orientação do então 

ministro Gustavo Capanema, não chegou a ser levado em votação pelo parlamento 

devido ao advento do "Estado Novo", regime autoritário que se estenderia até 

outubro de 1945. Assim, 

 
[...] enquanto para os educadores alinhados com o movimento 
renovador o plano da educação era entendido como um instrumento 
de introdução da racionalidade científica na política educacional, para 
Getulio Vargas e Gustavo Capanema o plano convertia-se em 
instrumento destinado a revestir de racionalidade controle político-
ideológico exercido pela política educacional (SAVIANI, 2007, p.150). 
 

Se afastando da ideia expressa no Manifesto, apresenta-se uma 

tensão entre duas visões de Plano de Educação que, de certo modo, expressa a 

contradição entre as forças que defendem a bandeira do nacionalismo 

desenvolvimentista e os que defendem a educação com vistas a uma organização 

                                                
6 Ibid 
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lógica, coerente e eficaz do conjunto de atividades educacionais com vistas à 

emancipação do sujeito. 

Em prosseguimento ao contexto histórico no qual o planejamento 

surge no Brasil, segundo Saviani (2007) o ministro Clemente Mariani, constitui uma 

comissão de educadores que dará origem ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que será encaminhado em 1948, de tal processo originará a 

nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 

de dezembro de 1961 que se refere a  

 
[...] “plano de educação” no parágrafo 2º do artigo 92. Após 
estabelecer que “com nove décimos dos recursos federais 
destinados a educação, serão constituídos, em parcelas iguais, o 
Fundo Nacional do Ensino Primário, o Fundo Nacional do Ensino 
Médio e o Fundo Nacional do Ensino Superior” (parágrafo 1º), o 
parágrafo 2º determina que o Conselho Federal de Educação 
elaborará, para execução em prazo determinado o Plano de 
Educação referente a cada Fundo”[...] Nesse caso o conceito de  
“plano” já assume o significado estrito de forma de aplicação de 
determinado montante de recursos financeiros (SAVIANI, 2007, 
p.160-161)7. 
 

Segundo Horta (1982), em contraponto no governo de Juscelino 

Kubitschek, com a implantação de um Plano Nacional de Desenvolvimento 

apresentado por ele em 1955, quando assume em Fevereiro de 1956 o mesmo criou 

o Conselho de Desenvolvimento composto por ministros do Estado, chefes da casa 

civil e militar, também pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), elaborando com base em experiências anteriores um Plano de 

Desenvolvimento Econômico, que reformulado se converte em Programa de Metas, 

cujo lema era “cinqüenta anos em cinco”, no qual pretendia desenvolver o país 

cinquenta anos em apenas cinco de governo, consistia no investimento em áreas 

prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente, infra-estrutura 

(rodovias, hidrelétricas, aeroportos) e indústria. Os conceitos que permearam tal 

programa com vistas ao desenvolvimento se fundavam em quatro bases, 

 
1 - Conceito de ponto de estrangulamento: percepção da existência 
de certas áreas de demanda insatisfeitas, que estariam 
estrangulando a economia [...] 2 - Conceito de ponto de germinação: 
pressuposição de que a oferta de infra-estrutura provocaria atitudes 
positivas [...] 3 - Conceito de ponto de estrangulamento externo: 
limitações á capacidade de importar [...] 4- Conceito de demanda 
derivada: necessidade de estabelecimento de certas metas para 

                                                
7 Ibid 
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atender a necessidade gerada pelas outras metas (HORTA, 1982, p. 
30). 
 

Este quarto item leva a percepção da interdependência da economia 

como um todo, levando a criação de um quarto setor relacionado às indústrias de 

base, o que levará há um quinto setor o da educação, sendo criada dentro do 

referido programa a Comissão de Educação e Cultura do Conselho de 

Desenvolvimento, tendo em vista a futura carência de mão-de-obra gerada pelas 

atividades produtivas do período, 

 
Assim, pela primeira vez, num programa de Governo, a afirmação 
clara da relação entre Educação e desenvolvimento sendo a 
Educação vista em sua função de formadora dos quadros técnicos 
exigidos pelo crescimento do país (HORTA, 1982, p.31). 

 
A citação acima se confirma no ano de 1964 quando a área do 

planejamento educacional é transferida de educadores para tecnocratas, se 

expressando na subordinação do Ministério da Educação ao Ministério do 

Planejamento, no qual o corpo dirigente técnico era composto em sua maioria por 

formação econômica, dessa forma os planos para área educacional decorriam dos 

Planos Nacionais para o Desenvolvimento (PND´s). Sendo assim  

 
[...] no período de 1932 a 1962, descontados os diferentes matizes, o 
plano era entendido, grosso modo, como um instrumento de 
introdução da racionalidade científica na educação sob a égide da 
concepção escolanovista, no período seguinte, que se estende até 
1985, a ideia de Plano converte-se num instrumento de racionalidade 
tecnocrática consoante à concepção tecnicista de educação 
(HORTA, 1982, p. 162). 
 

 Adiante no período compreendido entre 1986 e 1989 Kuenzer Apud 

Saviani (2007) aponta “o Plano como uma estratégia de repasse aos Estados e 

Municípios, com objetivos clientelistas (p. 162), passando segundo os autores de 

uma estratégia de formulação de políticas, planejamento e gestão tecnocrática, para 

o pólo oposto de fragmentação e descontrole justificado pela descentralização, 

sendo imposto e mantido por mecanismos autoritários. 

 E estas mesmas bases desenvolvimentistas se mantêm na 

atualidade, nesse sentido em 1993 sob coordenação do MEC, 

 
Procurou traçar um diagnóstico da situação do ensino fundamental e 
delinear perspectivas, identificando os obstáculos a enfrentar, 
formulando as estratégias para a “universalização da educação 
fundamental e erradicação do analfabetismo” e indicando as medidas 
assim como os instrumentos para a sua implementação. Tendo 
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tomado como referência a “Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos” proclamada na reunião realizada de 5 a 9 de março de 1990 
em Jomtien, na Tailândia (SAVIANI, 2007, p.163). 

 
Com as pressões externas nas quais os países subdesenvolvidos 

eram submetidos este plano acabou por limitar-se a orientar algumas ações na 

esfera federal, sendo formulado mais em função do objetivo pragmático ao atender 

as condições impostas por condições internacionais de obtenção de financiamento 

para a educação, desse modo  

 
As circunstâncias levaram para mão de liberais, a fim de que estes o 
manejassem, um instrumento de destruição da ideologia liberal. Más 
no primeiro round, os liberais que destruíram o instrumento. Aos 

ouvidos desse grupo – que representa a geração do novo século – a 
palavra plano brotava de uma velha semântica, e não significava 
nada de novo: não se tratava de articular a práxis educacional no 
país, mas de deixá-la desenvolver-se naturalmente apenas 
acompanhada pela ação supletiva do Estado (MENDES, 2000, p. 
18). 

 
Percebemos assim, um planejamento destituído de reflexão sobre a 

realidade a qual se apresenta, sendo concebido como um conjunto de definições 

genéricas de objetivos com vistas a questões orçamentárias, porém  

 
[...] o planejamento educacional é, nas diferentes circunstâncias, um 
instrumento de política educacional, isto é, a forma pela qual se 
busca implementar determinada política preconizada para a 
educação [...] a tentativa de operar transformações sociais pela ação 
do Estado sob a égide da ideologia do nacionalismo 
desenvolvimentista conduz à tensão entre a ideia de plano de 
educação como instrumento da ação do Estado a serviço do 
desenvolvimento econômico-social do país e a ideia de plano de 
educação como mero instrumento de uma política educacional que 
se limita a distribuir recursos na suposição de estar, dessa forma, 
preservando a liberdade de iniciativa no campo educacional 
(SAVIANI, 2007, p. 177). 
 

Essas intenções e recomendações fazem referencia a instituição de 

princípios de democratização nas escolas, onde são materializadas pelo Brasil tais 

intenções na Constituição Federal de 1988.    

Nesse clima após tramitar por nove anos no congresso é aprovada a 

Lei n° 9.394, de dezembro de 1996, contendo novas propostas para regulamentar à 

educação em consonância com as orientações dos organismos internacionais, esse 

caráter democrático a se expressa no Artigo 12 da LDB, que dispõe “Os 

estabelecimentos de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua 

proposta pedagógica.”; também no Artigo 13 que trata das incumbências dos 
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docentes: “I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino” e no inciso II se lê “elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do Estabelecimento de ensino”. Imprimindo certa “autonomia” 

às unidades de ensino, planejamento este que vai culminar com a elaboração de 

seu Projeto Político Pedagógico (PPP).  

O PPP é aspecto ou elemento que pode expressar uma forma de 

gestão democrática no meio escolar, este definido como projeto, uma vez que é 

construído reunindo propostas de ação concretas a serem executadas dentro de um 

período determinado, chamado também político por considerar a escola um espaço 

para formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão 

coletivamente ou individualmente na sociedade, é pedagógico porque define e 

organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino 

e aprendizagem, sendo considerado por vários a identidade da Instituição Escolar, 

pois em sua construção levam-se em consideração os anseios dos sujeitos no 

contexto escolar. 

Em épocas não muito distantes o projeto pedagógico escolar era 

entregue já pronto as escolas por especialistas em planejamento estratégico 

administrativo sem levar em consideração a realidade escolar ou da sociedade, era 

considerado apenas uma forma de controlar os gastos do Estado, segundo Paro 

(2008) é necessário que haja uma superação da visão empresarial que se tem da 

administração escolar, com ações efetivas que aproximem a teoria da prática e leve 

os profissionais da educação a se apropriarem de uma consciência crítica elevada 

de forma que os instrumentalize em sua pratica escolar. 

Assim o plano em sua trajetória foi composto por quatro tipos de 

racionalidades, de inicio com o manifesto dos pioneiros logrando para educação o 

caráter cientifico para sua implementação, pós-1964 como instrumento de 

racionalidade tecnocrática na educação, 1985-1989 pauta-se na racionalidade 

democrática para justificar práticas clientelistas, e finalmente a partir de 1990 a 

racionalidade financeira “[...] cujo vetor é o ajuste aos desígnios da globalização 

através da redução dos gastos públicos e diminuição do tamanho do Estado, 

visando o país atraente ao fluxo do capital financeiro internacional (SAVIANI, 2007, 

p.177).” 

Como proposta alternativa, Saviani aponta o Plano Nacional de 

Educação como um instrumento de política educacional, porém deve ser introduzida 
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a racionalidade social, que diz respeito à necessidade educacional da população 

como um todo com vistas à realização do valor social da educação.  

Pressupondo a concordância entre os autores, Horta (1982) critica o 

fato da utilização de instrumentos de medição com os quais a realidade é julgada, 

sendo acrescida de outros instrumentos de um tipo de racionalidade formal técnica 

inadequada pra traduzir a espessura do real em nossa sociedade, assim apesar da 

LDB 9.394/ 96 expressar que cada escola possui autonomia para construção de sua 

proposta pedagógica observando suas particularidades, torna-se ilusória, o que 

pode causar segundo a autora dois tipos de alienação nos educadores uma no que 

diz respeito aos métodos de ação e outra no próprio pensamento  

Neste segundo grupo onde a alienação se dá no pensamento, a 

educação estaria desprovida de preceitos fundamentais de política, filosofia e 

economia desligada de seus fins e valores adquiridos em condições históricas e 

socioculturais. Dessa forma 

 
[...] a atividade dos pedagogos passa a girar em torno dos aspectos 
instrumentais e regulamentares da educação, enquanto a política de 
fins, de que eles desertaram, é desenvolvida por administradores 
sujeitos a pressões de toda ordem, que eles não são capazes de 
disciplinar pelo critério da criticidade do processo educacional 
(HORTA, 1982, p.36). 
 

A figura dos profissionais da educação se converte em mera 

reprodução, baseados em pensamentos normativos, empenhados em regulamentar 

a educação de forma técnica, vivendo uma relação intima com a administração em 

sua essência concreta sem pensar na especificidade do campo em que atuam. 

Pressupomos que  

 
[...] á medida que a ação do planejador de educação (educador em 
nossa compreensão) é exercida democraticamente, torna-se uma 
prática social transformadora que se explicita na vida, no trabalho e 
na sociedade, articulada a teorias que a fundamentam e a explicitam 
historicamente (CALAZANS, 2003, p.14). 

 
Considerando que o planejamento, como ferramenta administrativa, 

é um ato de intervenção técnica e política por parte do Estado, pressupõe-se como 

essencial que o profissional por ele responsável esteja preparado para manter uma 

articulação permanente entre a esfera técnica, o nível político e o corpo burocrático, 

tornando-se indispensável que o mesmo possa manter uma postura autônoma na 

estrutura e no sistema de relações das instituições para com a sociedade.  
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O PPP é ferramenta essencial no desenvolvimento de tal processo, 

definindo junto à sociedade que cidadão se quer formar? Qual a finalidade da 

educação neste contexto? Que tipo de sociedade quer se construir? Estas devem 

ser perguntas norteadoras no processo de construção e execução do projeto 

pedagógico da escola para que as ações sejam sempre executadas visando o 

coletivo, afinal pressupomos que às instituições por si mesmas não fazem nada e 

não planejam nada, não decidem nada e não planejam nada, são os indivíduos que 

decidem e planejam. Padilha (2001) alerta que 

 
É preciso resgatar a dimensão pedagógica do planejamento como 
uma atividade que propicia a aglutinação em torno da escola [...] 
superando a prática taylorista de planejamento segundo o qual quem 
planeja não executa quem decide não faz e quem faz não decide 
(PADILHA, 2001, p. 67). 

 
Em um país como o Brasil onde estão presentes desde sua 

constituição ideais liberais de administração, em consonância com as orientações de 

terceiros organismos baseados em preceitos idênticos, os conceitos de gestão 

democrática acabam por ser deixados de lado, assumindo características da 

chamada democracia liberal, onde o poder e a participação são limitados a 

representatividade, daí a importância das ações políticas voltadas à educação, como 

o Projeto Político Pedagógico, que vai direcionar a gestão escolar no caminho da 

democratização, definindo a função social da escola. 
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5. SOBRE OS FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

Refletir sobre o papel da escola, no que tange a necessária 

instrumentalização abarcando o acesso, permanência e qualidade do sujeito que 

usufrui de um direito público e subjetivo, requer debruçarmos sobre os fundamentos 

do papel e sentido da educação para nos manter alerta num campo ideologicamente 

minado e de intenções veladas. Tomamos como princípio que esta qualidade  

 
[...] diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, mentais, 
afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições omnilaterias) 
capazes de ampliar a capacidade de trabalho na produção dos 
valores de uso em geral como condição de satisfação das múltiplas 
necessidades do ser humano no seu devenir histórico. Está, pois, no 
plano dos direitos que não podem ser mercantizados e, quando isso 
acorre agride elementarmente a própria condição humana 
(FRIGOTTO, 2003, p. 32). 
 

 As distrações constantes que envolvem o campo escolar, 

especificamente o da gestão e/ou administração, deve levar os profissionais a 

clarificar o papel da escola, bem como seu objetivo, que é a transmissão da cultura 

humana, tendo clara sua intencionalidade na busca de instrumentos que viabilizem 

tal humanização. 

Parece redundante afirmar que o homem constrói sua humanização, 

pois ao nascermos somos concebidos como seres humanos. Vázquez (1968) a esse 

respeito afirma que o homem é produto e produtor de sua existência, nada acontece 

na história que não possua intervenção do homem, posto que o homem produz sua 

existência, logo 

 
[...] os homens não só desenvolvem as forças produtivas, como 
também eles próprios fazem parte delas; os homens, igualmente 
situam-se no centro das relações de produção, já que estas, sem 
duvida, não passam de relação que eles contraem no processo de 
produção (VÁZQUEZ, 1977 p. 328). 

 
Esta existência histórica a que nos referimos segundo o Marxismo 

deve partir das condições reais da vida do ser humano que se dá através de suas 

experiências práticas, ou seja, pela sua própria ação no meio social em que vive, 

visando prover suas necessidades materiais, inerentes ao ser humano como se 

vestir, comer, entre outros. Severino (2001) a esse respeito afirma 

 
Sem dúvida, a existência real dos homens é profundamente marcada 
pelos aspectos econômicos, até porque esta dimensão econômica, 
devidamente entendida, constitui mesmo uma referência 



 39 

condicionante para as outras dimensões da vida humana, uma vez 
que ela se liga à própria sobrevivência da vida material (SEVERINO, 
2001, p. 65). 

 
Porém, este mesmo autor nos alerta que a função dos sistemas 

educacionais não se restringe a isso, não deve se pautar em meras facticidades, sua 

significação deve ir além, para que se legitime a incidência social. Toda esta 

concepção parte das modificações que a natureza sofre pela ação do homem em 

seu meio, logo “Ao produzirem os seus meios de vida, os homens produzem 

indirectamente (sic) a sua própria vida material” (p.45)8 

Para Marx & Engels (1986), o conceito de consciência aqui se 

determina também pelas condições materiais de existência, nos remetendo ao 

conceito de práxis, onde a construção da consciência se dá de forma intencional não 

alienada; logo,  

 
[...] o conceito de homem perde assim todo saber especulativo, 
toda generalidade vazia, se por ele entende - como Marx 
estabelece claramente - essa dupla e íntima relação entre o 
social e o individual (VÁZQUEZ, 1968, p.330). 
 

Devido as suas necessidades materiais, as formas de organização 

vão se modificando e acabam por tornar esta relação de práxis citada anteriormente 

alienada. Marx & Engels (1986), afirmam que estas relações se condicionam aos 

meios de vida encontrados pelo homem na natureza, o chamado meio material, 

sendo reproduzida de geração em geração, determinando seu modo de vida. 

Segundo Saviani (2005) ali se cria paralelamente e inseparavelmente o mundo 

humano (da cultura), esta é uma concepção filosófica que defende o ambiente, 

organismos e fenômenos físicos como modelos e modeladores da sociedade e 

cultura humana. 

Através dessas modificações e percebendo que pode modificar o 

meio em que vive, agindo sobre a realidade de forma intencional, o homem modifica 

o ambiente e se modifica, enquanto sujeito histórico em contínuo processo de 

construção se utilizando do conhecimento acumulado. Marx & Engels (1986), em 

relação às transformações a que se submete o meio em que o homem esta inserido, 

aponta os sujeitos como fruto do contexto sempre sendo modificados pelo contexto, 

no entanto temos autonomia de intervenção quando dominamos e superamos 

determinados conhecimentos.  

                                                
8 Ibid 
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Assim pressupomos a fundamental importância do domínio das 

Teorias administrativas e seus elementos enquanto instrumento na busca de uma 

educação de qualidade voltada à práxis individual, assim 

 
[...] nos países comandados pelo capitalismo monopolista, o 
processo de planejamento é reforçador de peculiaridades deste 
modelo e sofre restrições que lhe são próprias: nas relações sociais 
e seus desdobramentos – relações de produção, relações de 
trabalho etc. Estas restrições atingem diretamente a formação e a 
postura do planejador, que passa a se comportar como um 
funcionário que fala e age pelo sistema (na medida em que ele não 
toma consciência da gravidade de tal situação) (CALAZANS, 2003, 
p.15). 

 
Sendo o homem um ser social, pressupõe-se que sua consciência 

seja produto construído socialmente e continuará enquanto existir essa possibilidade 

de relação, primeiramente concebida como religião condicionada pela forma de 

sociedade e vice-versa.  

Segundo Marx & Engels (1986), não há liberdade sem um mundo 

material no qual os indivíduos não possam manifestar na prática sua liberdade 

individualmente junto com outras pessoas, em que transformam suas circunstâncias 

objetivas de modo a criar o mundo objetivo de suas faculdades, sentidos e aptidões. 

Logo; 

 

A individualidade do ponto de vista histórico-cultural não é ponto de 
partida é algo que o homem conquistou e enriqueceu num processo 
histórico – social. A individualidade e as formas de indivíduos se 
relacionarem estão condicionadas histórica e socialmente 
(VÁZQUEZ, 1977, p. 331). 
 

Ou seja, a liberdade humana só pode ser encontrada de fato pelos 

indivíduos na produção prática das suas próprias condições materiais de existência. 

Desse modo, se os indivíduos são privados de suas próprias condições materiais de 

existência, isto é, se suas condições objetivas de existência são propriedade privada 

(de outra pessoa), não há verdadeira liberdade, e a sociedade se divide em classes 

dominadas e dominantes, a manifestação prática da vida humana, a atividade 

produtiva, se torna coerção, trabalho assalariado; as faculdades, habilidades e 

aptidões humanas se tornam mercadoria, força de trabalho, que é vendida no 

mercado de trabalho. Pressupomos dessa forma que, 

 
O planejador, teoricamente despreparado e desengajado da 
realidade, não dá conta de historicizar, de ter presentes os aspectos 
conjunturais e estruturais que poderão ser colocados no centro das 
articulações; enfim, de informar, coordenar e estabelecer uma 
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disciplina de planejamento compatível com os interesses dos sujeitos 

da prática educativa (CALAZANS, 2003, p.15-16). 
 

Assim se a educação visada é apenas aquela voltada às aptidões 

que a sociedade exige de cada individuo para suprir o mercado econômico, dessa 

forma nunca conquistando sua liberdade de fato, em suas escolhas e vivências, o 

sujeito apenas responde aquilo que a sociedade lhe condiciona, posto que 

 
[...] se a máquina viabiliza a materialização das funções intelectuais 
no processo produtivo, a via para se objetivar a generalização das 
funções intelectuais na sociedade foi à escola. Eis por que foi sob o 
impacto da revolução industrial que os principais países se 
entregaram à tarefa de constituir os seus sistemas nacionais de 
ensino, generalizando, assim a escola básica. Dir-se-ia, pois que à 
Revolução Industrial correspondeu a uma Revolução Educacional 
(SAVIANI, 1994, p. 163). 
 

Assim a escola em seus primórdios promoveu e promove a 

socialização dos indivíduos em suas formas de convivência, capacitando-os a 

integrar o processo produtivo, sendo estes determinados diretamente pelas 

necessidades do processo desenvolvimentista, percebe-se assim que os objetivos 

do mercado se sobrepõem aos objetos da educação, se tornando imprescindível o 

desvelamento do papel da escola em nossa sociedade atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A administração como é entendida e efetivada, é produto de longa 

evolução histórica e traz as marcas de contradições sociais e interesses políticos em 

jogo na sociedade. Os princípios defendidos pela Teoria Geral da Administração 

largamente utilizada no passado e aperfeiçoados a luz das necessidades atuais se 

tornaram imprescindíveis às variadas formas de organização presentes em nossa 

sociedade. Considerando este cenário, buscou-se neste trabalho clarificar as 

possibilidades da administração no ambiente escolar, bem como pontuar o potencial 

transformador presente no planejamento como instrumento administrativo de 

potencial técnico-político. 

Através desta pesquisa fica claro esta mesma ideia de instrumento, 

quando o Estado utiliza-se do campo administrativo, influenciando o sistema 

educacional com concepções que se distanciam do processo humanizador que 

requer a um processo educacional, pois se apropria de concepções de cunho 

empresarial, por uma abordagem eficientista, distanciando a escola de sua 

finalidade humana, sendo o mesmo caracterizado como uma instituição que 

influência diretamente o projeto de escola, esta acaba por se converter na maioria 

das vezes em veículo das intencionalidades e necessidades implicadas pelo modo 

de produção vigente.  

A pesquisa empreendida nos leva a percepção que as possibilidades 

da administração no meio educacional se configura nas mãos dos que exercem tal 

função, o embate que se apresenta relaciona-se com a utilização da administração e 

seus elementos a favor do campo educacional à luz dos objetivos e necessidades 

que emergem do coletivo na instituição escolar. O que se torna imprescindível 

reconhecer é que no campo da administração ainda não há um campo teórico 

consistente para educação, pois este sempre foi influenciado pela Teoria Geral da 

Administração.  

As reiterações de tais aspectos pelos profissionais se tornam 

essenciais, uma vez que pode possibilitar e potencializar a intencionalidade da ação, 

bem como a compreensão dos determinantes históricos da condição atual, se 

constituindo como crucial na construção da consciência critica com vistas à 

transformação social, tão almejada, que se relaciona a emancipação cultural do 

sujeito histórico, que é o objetivo final da administração escolar. 

Na administração gerencial direcionada a escola pelo aparelho 

estatal fica clara a ideia de ser necessário um homem para planejar e outro para 
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executar, porém na educação, devido a sua especificidade esta ideia deve ser 

superada.  

Considerando o planejamento como uma ferramenta administrativa 

que se constitui como um ato de intervenção, pressupõe-se como essencial que o 

profissional por ele responsável esteja preparado para manter uma articulação 

permanente entre a esfera técnica, o nível político e o corpo burocrático, sendo tal 

postura indispensável para que o mesmo possa manter uma postura autônoma na 

estrutura e no sistema de relações das instituições para com a sociedade. 

A educação quando desprovida de preceitos fundamentais de 

política, filosofia e economia, de certa forma se desliga de seus fins e valores 

adquiridos em condições históricas e socioculturais, e os profissionais assim 

destituídos se convertem em veículos do poder, baseados em pensamentos 

normativos, empenhados em regulamentar a educação de forma técnica – 

supostamente neutra, vivendo uma relação intima com a administração em sua 

essência concreta sem pensar na especificidade do campo e em seu potencial 

político. 
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