
 1

PROPOSTA POLITICO-PEDAGÓGICA DA ESCOLA, 
UMA CONSTRUÇÃO SOLIDARIA 

 
 

Mário Osório Marques  
Departamento Pedagógico da UNIJUI 

 
 

As aprendizagens exigidas pela concidadania responsável na sociedade contemporânea plural e 
diferençada assumem na escola forma explícita, proposital e sistemática, institucionalizada pela esfera 
política em que se articulam a família, o Estado e a sociedade civil e determinada, em sua originalidade 
distintiva e particularizada, pelo entendimento compartilhado e atuação solidária de seus instituintes 
próximos, sujeitos coletivos organizados: os profissionais da educação e os educandos, juntamente com a 
comunidade dos nela interessados. 

 
Desde sua significação original, constitui-se a escola em tempo liberado e espaço reservado, isento 

das injunções diretas e imediatas da vida cotidiana e das instituições e organizações conduzidas por 
interesses e preocupações outras que a das aprendizagens formais e sistemáticas. Enfrenta ela, assim, o 
dilema de instituição de objetivos universalizantes e permanentes posta a serviço de grupos sociais 
específicos, por onde a penetram interesses conflitantes fora dela gessados e onde se insere a dinâmica 
instituinte de suas relações internas e externas e dos meios para sua ação conseqüente. 

 
Elemento de um sistema de educação ao mesmo tempo que instituição individualizada pelo serviço 

que presta a determinada comunidade, resulta a escola de entendimentos alcançados em determinadas 
situações e condições e que dela fazem um processo de acertos negociados, não um ser de natureza fixa. 
Mas, contra esse caráter histórico atenta a forte tendência de ela, uma vez constituída, consubstanciar-se em 
si mesma e passar a desenvolver seus próprios objetivos de conservação e expansão, esquecidos os fins que 
lhe deram origem, sempre necessitados de se retomarem e recomporem em novo entendimento 
compartilhado pelos seus instituintes presentes em cada conjuntura outra e por eles co-responsavelmente 
traduzidos em proposta de atuação conseqüente. 

 
Desta forma, a intencionalidade política traduzida em proposta pedagógica não é apenas constatativa 

ou descritiva, mas é constitutiva do ser da escola, que se define, assim, em sua especificidade e identidade, 
por se fazer elucidativa da vontade coletiva e relevante para os fins a que oferece as condições de se 
cumprirem. 

 
PROPOSTA PEDAGÓGICA, PROPOSTA ÉTICO-POLÍTICA 

 
Vemos a Pedagogia como entendimento compartilhado pelos interessados em educação, segundo 

determinada direção política que vincule as práticas educativas a uma segura condução teórica (Cf. 
Marques, 1990:52-3; 79-161; 1992: 199-201). Desta forma, a proposta pedagógica é, eminentemente, 
proposta ético-política, isto é, articulação da natureza intersubjetiva da formação da vontade coletiva 
segundo "o universalismo do respeito igual em relação a todos e da solidariedade com tudo o que tenha o 
semblante humano" (Habermas, 1993: 304) e, ao mesmo passo, coordenação e condução da ação coletiva. 

 
Na base da proposta pedagógica está, por isso, a questão ética, ou questão dos valores em seu 

enfrentamento prático. A própria proposta política se fundamenta na questão dos valores, pois é 
primordial a definição de qual cidadão pretende a educação formar para qual sociedade. Sem esta 
definição, a ação política se restringe à luta por vantagens individuais ou grupais. 

 
Neste sentido, colocam-se, na base da proposta pedagógica da escola, perguntas como as 

seguintes, ou outras assemelhadas: Quer a escola uma sociedade solidária constituída por cidadãos 
cooperativos, ou deseja ela uma sociedade competitiva, onde os homens se atropelem uns aos outros em 
busca do êxito de suas pretensões particulares? Busca a escola o predomínio da identidade de cada um, da 
criatividade, da diversidade, do convívio na pluralidade das preferências, das escolhas, das oportunidades? 
Ou prefere ela uma sociedade uniformizada sob o império de uma só maneira de viver e de uma única 
vontade? 
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Se a escola deu as costas à questão dos valores é porque não bastam mais os valores herdados, ou 

os valores decretados. No paradigma ontológico do ser desde sempre e para sempre, os valores eram 
imutáveis, eternos. No paradigma mentalista da consciência individual, os valores se tornaram questão 
particular, de fórum íntimo, e sobre eles nada tinha a escola a dizer. Mas, no paradigma da razão 
argumentativa dialogal ancorada na linguagem em que os atores sociais se entendem no mundo de 
suas vidas, os valores cobram efetividade e eficácia educativa à medida que consensualmente cons-
truídos e conseqüentemente vivenciados e aplicados às situações várias. 

 
Os valores por que opta a escola só podem ser consensualmente construídos e validados na livre 

conversação e na discussão argumentativa de toda a comunidade reunida na e em torno da escola. Mais do 
que por seu conteúdo intrínseco, valida-se a proposta pedagógica da escola pela forma dialogal, pelo 
consenso político em que se constrói e expressa, tarefa que não se limita ao âmbito das relações 
interpessoais, mas que exige se faça realisticamente presente nas estruturas e funções da escola, na 
organização das redes e fluxos de relações, nos recursos e limites que a singularizam, na continuidade das 
ações com prazos distintos e espaços escalonados segundo a progressão das aprendizagens e seus distintos 
níveis. 

 
A comunidade argumentativa dos interessados no projeto político-pedagógico da escola não se 

limita, porém, ao interior e ao entorno imediato dela. Lida ela com interesses relevantes para a sociedade 
toda, que perpassam as demais instituições sociais e os grupamentos humanos em articulações múltiplas e 
complexas. Dependem a concepção, a organização e a condução da escola de intenções políticas em 
interação dinâmica e conflitiva, que, embora articuladas fora da escola, a penetram, modelam e controlam. 

 
Dão-se as relações entre a escola e a sociedade pela mediação da família e dos grupos de 

iguais, das organizações locais, dos movimentos sociais, das demais instituições e organizações da 
sociedade civil e, em especial, pela ação do poder político organizado no Estado com seus níveis de 
município, de estados-membros e da Federação, em movimento ascendente desde que se concebe a 
democracia como o efetivo poder dos cidadãos no mundo de suas vidas, e desde que os recursos 
públicos são gerados nos processos do trabalho. 

 
Por outra parte, no contexto da sociedade ampla as escolas não existem isoladas e soltas; 

organizam-se elas em sistemas interdependentes e intercomplementares, no interior dos quais repartem-se 
em níveis e graus, ramos e especialidades, tornando-se transparentes, sob o ponto de vista legal e na auto-
identificação delas, a pertença e a posição de cada uma no respectivo sistema. Antes que por artifícios 
administrativos, importa se caracterizem elas por sua organicidade sistêmica geradora das formas que as 
assemelham entre si. Mas esta forma comum supõe e se consolida somente a partir da forma singular de 
cada escola, cuja realidade social fundamental está nela mesma como grupo social distinto em sua dinâmica 
interna determinante das aprendizagens sistemáticas em sua qualidade de processos criativos e 
criticamente reflexivos. 

 
Por essas razões todas, uma proposta política de educação escolar para todos pré-exige uma 

mobilização política da sociedade em suas diferençadas esferas e desde a articulação das propostas 
pedagógicas das escolas singulares. Cumpre, no entanto, alertar que não se trata de adotar a ótica neoliberal, 
que supõe suficientes a descentralização administrativa e a autonomia de gestão por parte das unidades 
escolares entregues a si mesmas, sem que a elas se dêem as condições efetivas de elaboração de seu 
projeto pedagógico, da gestão administrativa e financeira, da responsabilidade de decisões e de 
remuneração de seus profissionais segundo os critérios da proposta pedagógica (Cf. Girardi: 69-80). 

 
Torna-se, isto sim, necessário entender a escola como portadora de uma cultura determinada, 

cultura viva, cuja dinâmica se constrói na ação concertada de seus constituintes internos: os alunos, 
portadores da cultura do meio em que vivem, e os professores que, além de sua própria cultura, assumem 
compromisso profissional com a proposta pedagógica da escola, informada pelos valores consensualmente 
definidos e instrumentada pelos saberes e habilidades requeridas. 

 
À medida que a escola necessita abrir-se para os intercâmbios com seu contexto próximo e 

remoto, os saberes e poderes que a articulam internamente passam a rearticular-se com os saberes e 
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poderes locais e com as organizações dos profissionais da educação, uns e outros, por sua vez, 
necessitados das articulações políticas amplas das regiões, dos estados-membros com a respectiva 
sociedade civil e do Estado e sociedade nacional, soberanos na negociação de perspectivas e interesses 
com os demais países. Nossa soberania exige por aí se definam nossas políticas públicas de educação, sob 
pena de continuarmos apenas transplantando para nosso solo as perspectivas políticas e as soluções 
dadas por outrem a nossos problemas (Cf. Gusso: 22-59). 

 
O diálogo intergrupal na escola, entre as escolas no mesmo município, entre as organizações e 

instituições locais e regionais, e nacionais, e internacionais é sempre necessário e proveitoso, desde que se 
respeitem às condições de permutabilidade, compreensibilidade e aceitabilidade da comunicação 
ampliada, cujos construtos sejam generalizáveis, consensualmente produzidos, válidos para todos. 

 
Tendo presentes esses requisitos da construção consensual do projeto político-pedagógico de cada 

escola, do projeto comum a escolas vinculadas entre si por razões válidas e das políticas públicas de 
educação, cumpre-nos agora esboçar o quadro dos conteúdos em que se fazem concretas e operacionais 
as propostas ético-politicamente validadas. 
 
OS CONTEÚDOS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
Consensualmente construídos e validados os valores por que se devam pautar as aprendizagens 

mediadas pela escola importa sejam conseqüentemente vivenciados e aplicados: - na estrutura da escola, 
- na dinâmica curricular, - na especificação dos conteúdos do ensino-aprendizagem, - na mediação da 
docência em sala de aula, - na sistematização do aprender a aprender - na gestão democrática da escola - 
nas virtualidades da materialidade da escola. Não nos é possível, nos estreitos limites deste escrito, uma 
abordagem mais detida dos diferençados componentes da unidade da proposta pedagógica da escola. 
Faremos apenas breve menção a alguns traços que os distinguem. 

 
a) A estrutura da escola se constitui na ordem da totalidade implícita, isto é, na ordem das 

pressuposições que a fazem sistema de seus componentes todos, nela integrados de forma a serem o que ela 
é e a ser cada qual o que é por ser integrante dela. É ela a chave da constituição da escola enquanto 
estabelecida na ordem simbólica em que faz sentido e nos entendemos quando a ela, e não a outra coisa 
qualquer, nos referimos. Constituída, assim, na ordem simbólica da palavra com que lhe conferimos 
identidade própria confere ela também a identidade de seus componentes, de forma que não podemos 
referi-los a uma proposta pedagógica da escola sem a consideração das intencionalidades da escola como 
unidade indecomponível, onde mexer com uma parte é mexer com a escola, e mexer com a escola é mexer 
com cada um de seus componentes. 

 
Faz-se necessário ter sempre presente essa indecomponível constituição da escola na ordem das 

intenções que estruturam todos os seus componentes, para que não se tenha a ilusão de que bastariam 
alguns remendos, reformas parciais, providências fragmentadas em instâncias isoladas. 

 
Havemos, os interessados na atuação da escola, de nos entendermos sobre ela mesma enquanto 

tal, sobre a proposta político-pedagógica dela, essencialmente constituída por esse nosso entendimento, 
para daí derivarmos nossa compreensão dos conteúdos manifestos da proposta pedagógica. Importa 
repense a escola o impensado que a comanda e controla, tematizando, isto é, erigindo em explícita questão 
de reflexão e discussão seus paradigmas recônditos, necessitados de reexame na práxis política, vale dizer, 
gerada e articulada em ampla publicidade crítica. 

 
b) A dinâmica curricular explicita e integra os pressupostos estruturais da atuação da escola na 

unidade processual das práticas educativas referidas à sistematização das aprendizagens por elas mediadas. 
Não é compatível com as aprendizagens formais e sistemáticas, de todos exigidas na sociedade 
contemporânea, a idéia de um currículo concebido como programa estabelecido de vez em elenco de 
disciplinas sujeitas a objetivos e métodos definidos em outras instâncias e lugares sociais, que não os da 
educação mesma. 

 
Enquanto curso de todo o processar-se do ensino-aprendizagem, a dinâmica curricular requer se 

estabeleçam regulares e vastos circuitos de comunicação criadora entre pais, professores e estudantes, 
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empenhados todos na permanente discussão/implementação de uma consensual proposta da educação que 
querem (Cf. Habermas, 1990: 1013). Devem ser consensualmente validados sempre de novo os critérios 
sobre o que se tem de ensinar e aprender, quando e como, numa sociedade que se quer democrática e 
pluralista, atenta aos valores e interesses de indivíduos e grupos em igualdade de oportunidades e sensível 
à incorporação dos avanços científicos e tecnológicos. Patenteia-se no currículo a práxis pedagógica e 
nele se organizam e estruturam os espaços, tempos e rituais da aprendizagem, não numa linearidade 
mecânica, mas nas intensidades de duração e nas rupturas, nas fases distintas e desdobramentos sucessivos 
com seus lugares próprios e momentos fortes, tematizando-se e questionando-se as interligações e 
interdependências, a própria seqüência de fases e tempos (Cf. Marques, 1992: 103-6). 

 
c) Os conteúdos do ensino-aprendizagem não são os objetos em si; são discursos que recortam 

os objetos para inseri-los na urdidura de redes ou tramas de conceitos e teorias e diferenciadamente deles se 
apropriarem. É na unidade da dinâmica curricular que ganham forma as diversas áreas do saber, não no 
soberbo isolamento delas e, muito menos, no enclausuramento em disciplinas compartimentadas. A 
produção do conhecimento, por mais especializada que seja, não pode desconhecer sua qualidade básica 
de produção humana inserida no universo que compõe com as demais formas de ser e agir, realizando-se 
em cada elemento as determinações concretas em que coopera com os outros. 

 
Os conteúdos específicos trabalhados nas diferençadas situações adquirem o esclarecimento e 

realizam o próprio sentido ao se inserirem no universo amplo do que se ensina e aprende, a partir do 
mundo da vida em seus processos de aprendizagens sociais ancoradas nas tradições culturais e nos projetos 
de futuro. Referência básica da dinâmica curricular é a concretude histórica em que se situam os 
educadores/educandos com suas vinculações aos respectivos modos de vida, vivências culturais e 
anseios, com suas lutas inseridas no universo das lutas pela hegemonia cultural e ética de uma sociedade 
posta a serviço da emancipação humana. 

 
Constitui-se a forma pedagógica dos conteúdos do ensino-aprendizagem pela inserção neles de 

uma racionalidade plural ativa, pela qual se inter-relacionam nos temas e conceitos de cada ciência as 
regionalidades múltiplas/complementares do saber. As ciências formais (as Matemáticas, a Lógica) 
trabalham com símbolos referidos a entidades ideais que, porém, não se podem desvincular de suas origens 
históricas e permanente referência às circunstâncias sociais e aos interesses e valores com que são produ-
zidas e utilizadas. As ciências histórico-hermenêuticas dedicam-se à interpretação da ação humana em 
sua concriatividade projetada nos signos em que se configuram as ações e intenções dos atores aos 
acontecimentos e respectivas significações. As ciências histórico-criticas, por sua vez, pressupõem o 
contexto corrupto e as patologias sobre que se exercem, no intuito de dissolver as motivações 
inconscientes e os interesses reprimidos, o que implica na auto-reflexão que libere os sujeitos de sua 
sujeição a poderes substantivos em si mesmos. 

 
A forma pedagógica dos conteúdos é, dessa maneira, a forma como na unidade do saber humano 

se correlacionam suas regionalidades, exigência quer da construção dos conhecimentos em suas 
especificidades, quer da configuração deles na formação do cidadão competente. 

 
Cabe à proposta pedagógica da escola estabelecer os critérios de seleção/priorização, de 

ordenação/seriação e da gradualidade dos temas e respectivos conteúdos, para que se façam sistêmicos em 
a nova totalidade de que passam a participar desde que se integram na dinâmica de um currículo que se 
quer sensível às dimensões todas da racionalidade plural e que contemple o direito de todos ao 
alargamento e intensidade das aprendizagens necessárias à concidadania responsável. (Cf. Marques, 1992: 
105, 141-2, 154-71). 

 
Não basta, ainda assim, atentar apenas para a proposta curricular formal e explícita, exige-se 

permanente atenção crítica ao currículo oculto nas formas como são os conteúdos tratados, nas normas, 
valores e crenças, nas rotinas do ensino, nos meandros da burocracia, nos recursos e tecnologias utilizadas, 
nos procedimentos cartoriais de avaliações, exames e registros escolares etc. (Giroux: 65-111; Apple: 19-
54). 

 
d) Na mediação da docência em sala de aula é que se efetivam as aprendizagens formais e 

sistemáticas e os conteúdos delas adquirem vida ao serem assumidos na qualidade de elementos 
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determinados do conhecimento de professores e alunos, sujeitos/ atores do seu ensinar e aprender. 
 
Reconstroem-se as aprendizagens em processo contrário ao desgaste da vida e à decadência e 

imune às fantasias não fundamentadas nas possibilidades historicamente construídas. O já aprendido pelo 
docente torna-se revelação criadora ao confrontar-se com a situação existencial problematizadora do 
aluno como força ativa interrogante. Dá-se, assim, a aprendizagem no quadro de uma intersubjetividade 
específica, que supõe sujeitos diferençados que buscam se entenderem sobre si mesmos e sobre seus 
mundos e progridem na direção da igualdade da relação política, em que se constituem em cidadãos 
capazes de se conduzirem com a autonomia exigida por suas co-responsabilidades. 

 
Constituem-se as relações sociais do aprender a aprender juntos na proximidade, na imediatez, no 

encontro face a face, ou melhor, ouvido-a-ouvido, pois mais do que no mundo que os olhos percebem, 
funda-se a aprendizagem no mundo dos homens que ouvem uns aos outros, postos à escuta das vozes que 
os interpelam. Ao educando cabe, a palavra da realidade nova interpelante; ao educador, a palavra 
alicerçada na experiência de vida, no discernimento, no compromisso com o estatuto da verdade, com a 
precisão, a disciplina do estudo, a interpelação ética da vontade coletiva, da fidelidade ao projeto da 
emancipação humana (Cf. Marques, 1988: 160-5). 

 
Transcendem, no entanto, as aprendizagens ao quadro das intersubjetividades individualizadas. 

Realizam-se elas na concretude de grupos humanos plurais e diferençados, quer em sua composição de 
atores sociais em interação, quer nas dimensões espaço-temporais de ordem material/simbólica, de 
ordem psicossocial e de ordem pedagógica, interpenetradas e interatuantes. E na escola, o lugar-tempo 
mais significativo e decisivo é o da sala de aula: clima psicossocial, carregado de desejos e motivações, de 
intenções e virtualidades, onde ganha efetividade e sentido o quadro delineado por planos e programas, 
métodos e procedimentos, objetivos traçados, regulamentos e normas. 

 
Necessita ser entendida a sala de aula, sobretudo, como atuação integrada de uma turma de alunos 

e uma equipe de professores, em que não existam cada um por si, nem as disciplinas e os temas apareçam 
isolados, mas em que se correlacionam os conceitos trabalhados, em função da aprendizagem deles, desde 
as aplicações na vida cotidiana, até à exploração autônoma das possibilidades que descortinam segundo 
os critérios de generalização, isto é, da abrangência e articulação integradora com os conceitos correlatos 
no seio mais amplo de uma teoria aplicável a universos mais extensos e, ao mesmo tempo, mais precisos e 
coerentes em suas relações abstratas, isto é, passíveis de análise, de síntese e transferência a contextos 
diversificados (Cf. Marques, 1992b: 05-10). 

 
Não se pode ocupar a docência com a mera transmissão de conhecimentos. Ensinar não é repetir; é 

reconstruir as aprendizagens. Trata-se de realizar a tradução dos conceitos reconhecidos no estado atual das 
ciências para o nível das práticas sociais contextualizadas e conjunturais. Traduzir aqui significa realizar 
uma inversão do plano da idealidade do conhecimento abstrato para o terreno em que firmam os pés 
as práticas cotidianas e concretas dos sujeitos/atores em causa. Nesta tradução pedagógica dos conceitos 
e valores, importa integrem-se os respectivos conteúdos na racionalidade prática embasada na linguagem 
cotidiana, de forma que a compreensão e o consenso não sejam conduzidos de fora, mas validados 
pelos participantes da comunicação educativa, satisfeitas as condições do entendimento compartilhado, 
em que o ensino começa quando professores e alunos redefinem juntos suas aprendizagens (Cf. Marques, 
1990: 50,94-5, 118-9; 1992a: 79-80). 

 
e) A sistematização do processo do aprender a aprender se distingue das práticas denominadas 

de avaliação, consideradas como um julgamento de etapas concluídas, sobre se atenderam a objetivos 
pré-traçados. Não bastam os juízos sobre as práticas realizadas. Exige a condução delas algo mais, no 
sentido de uma reconstrução que supere o entendimento que delas se tinha e lance bases para novas 
aprendizagens em novo patamar teórico. 

 
A sistematização das aprendizagens não se refere a uma realidade posta como campo de 

investigação, mas as tematiza, como tais em processo, formulando perguntas que visem a reconstruir-lhes 
os referenciais teóricos, a ampliá-las e relacioná-las em novo patamar de reflexão e discussão. As 
aprendizagens enriquecem, desta forma, a teoria e a prática e as realimentam uma da outra, fazendo com 
que a prática não apenas seja descrita e narrada, mas compreendida e explicada, melhor organizando e 
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aprofundando os saberes que nutre ao deles nutrir-se. 
 
O ensino-aprendizagem não se dá por simples acúmulo de informações, nem pela transmissão de 

"noções já empacotadas e como se fossem a última palavra" (Cunha: 30). Dá-se a aprendizagem pelo 
desenvolvimento das competências de relacionar, comparar, inferir, pela estruturação mais compreensiva, 
coerente e aberta às complexidades das articulações entre dados, fatos, percepções e conceitos. A 
conceituação progressivamente estruturada e estruturante é instrumento de análise das complexidades e, 
ao mesmo tempo, instrumento de síntese que recomponha as análises em quadros mais amplos de 
referenciamento e interação. Trata-se de perceber tanto as alteridades distintivas, quanto a unidade dos 
componentes em interação. A totalidade deve tornar-se menos confusa e caótica pela percepção das 
distintas alteridades em seu seio; e a unidade necessita recompor-se na síntese dos múltiplos 
elementos/processos que a tecem e trabalham. 

 
No processo da aprendizagem, certos teóricos modernos do desenvolvimento mental acentuam em 

demasia fases e estágios, como se independentes dos estímulos de agentes externos, entre os quais o 
ensino proposital. Mas, nas pesquisas de Vygotsky (95-103), assinala-se uma distância entre o 
desenvolvimento real e o nível do desenvolvimento proximal, em que se encadeiam os processos do ensino-
aprendizagem e do desenvolvimento mental, em fluxos ininterruptos e nunca em si esgotados. O conceito 
de sistematização incorpora esta visão de continuidade, em que os conteúdos curriculares se relacionam 
e se reorganizam de contínuo, articulando-se em estruturas outras, mais complexas a um tempo e mais 
adaptadas à interpretação das mudanças havidas e das relações percebidas. Aquilo que parecia enclausurar-
se num conceito adquire caráter de elemento dinâmico de um processo de conceituação abrangente e mais 
concretamente inserido no mundo da vida e numa história em continuidade. Por isso, a sistematização não 
pode se dar por completa, se permanecer fechada no seu próprio círculo imediato. Deverá ela expandir-se, 
colocando-se em interação e a serviço de outras práticas, que visem ao mesmo projeto político de 
construção das aprendizagens necessárias à emancipação humana (Cf. CEAAL: 42-53). 

 
Este caráter de concretude histórica retomada a cada passo e continuada, essa processualidade da 

sistematização das aprendizagens intensifica-se sem romper-se em certos momentos fortes, como são os 
das exercitações práticas em que se inter-relacionam abordagens e variáveis multidimensionais. Nesta 
perspectiva, os próprios exames e provas tornam-se momentos fortes de sistematização, em que os 
conteúdos conceituais trabalhados sejam vistos em interações múltiplas/determinadas sobre sua incidência 
nas questões em que impliquem. Torna-se, então, menos discriminante oportunizar a cada aluno perceba 
ele seu próprio amadurecimento, a compreensão mais ampla dos fenômenos de sua experiência e a 
capacitação para agir no sentido do entendimento comum e da eficácia operativa dos seus empenhos. 

 
f) A gestão democrática da escola exige uma pedagogia da organização e condução 

administrativas, no sentido de como se vão dar as relações internas de poder e do poder social 
internalizado na escola, mediadas pela infra-estrutura de recursos e controles, e de como se vão relacionar 
a gestão da organização como tal, a dinâmica das relações interpessoais e a produção/circulação dos 
saberes e.dos bens produzidos. 

 
"A perspectiva do mundo da vida traduz a vivência da sociedade a partir de atores concretos, 

envolvidos em situações específicas, na sua práxis cotidiana", mas não se pode ignorar a perspectiva do 
sistema, que transcende os interesses e motivações de atores individuais. Necessitam ambas as 
perspectivas confrontar-se para se articularem na ação comunicativa (Freitag: 16 -260). 

 
Segundo Habermas (1988, v.11; 124), o potencial da racionalidade da ação orientada para o 

entendimento mútuo pode ser liberado e transformar-se em racionalização dos mundos da vida dos grupos 
sociais, à medida que a linguagem cumpra suas funções do entendimento, da coordenação das ações e 
da sociabilidade dos indivíduos, tornando-se, dessa forma, um meio através do qual se concretizam a 
reprodução cultural, a integração social e a socialização/individuação. 

 
Administrar a escola é articular a unidade dela na pluralidade dos elementos que a compõem, dos 

processos que se desenvolvem e dos recursos que se exigem, evitando-se o fechamento de cada 
componente nos próprios automatismos pela dinâmica da ação comunicativa em que se cumprem as 
aprendizagens fundadas na linguagem com vistas ao entendimento amplo. Submetem-se, assim, a gestão 



 7

democrática do trabalho educativo e a direção administrativa da escola aos imperativos da racionalidade 
de múltiplas vozes, uma racionalidade vivida e sustentada pelos atores concretamente envolvidos nas 
situações específicas de sua práxis cotidiana resistente à automação e mera "tecnificação" e resistente às 
manobras da manipulação estratégica. 

 
A ação diretiva da escola realiza-se, portanto, como processo de entendimento comum sobre o que 

fazer e como fazer e sobre as tarefas que a cada um competem, a ele atribuídas por consenso. E, entre 
essas tarefas, está a da direção administrativa, como representação da unidade e da identidade da escola. 
Não podem os membros do universo escolar colocar-se numa atitude indiferençada onde todos seriam 
tudo. É necessário que se coloque a visibilidade do todo em alguém que assuma, desta forma, o papel da 
representação do coletivo de frente a si mesmo e dele de frente ao sistema de ensino a que se vincula a 
escola, à comunidade a que ela serve, às demais instituições e à sociedade global. Torna-se o 
representante, indivíduo ou equipe diretiva, um desigual a si mesmo, enquanto expressa a unidade do todo 
de que ele mesmo é parte (Cf. Gianotti: 17-9). 

 
A direção administrativa da escola, como garantia da vida escolar integrada, torna-se legítima 

enquanto co-responsabilidade assumida pelo coletivo dos educadores / educandos. O verticalismo das 
decisões de cúpula e o particularismo das práticas individuais precisam ser superados na discussão 
coletiva que abra espaços para as vozes e os discursos habitualmente silenciados e estimule a livre 
expressão das pretensões de validez e a crítica das formas estereotipadas. Isto sem que se faça secundária 
a responsabilidade de cada um na vigilante defesa das especificidades de sua área de atuação e na 
execução de suas incumbências. 

 
Todo educador é um dirigente e, por isso, co-responsável pela direção geral dos processos da 

aprendizagem sistematizada e a todos acessível/oportuna, como tarefa coletiva, e pela formulação das 
políticas educacionais, desde sua concepção até a execução atenta e fiel, nas práticas efetivas dos que fazem a 
educação escolar no seu dia-a-dia. 

 
g) Na materialidade da escola insinua-se o currículo oculto a que nos referimos, sem o qual as 

propostas da dinâmica curricular intencionada repousariam no vazio do voluntarismo. Seria ingênuo não 
perceber quanto dependemos dos instrumentos materiais e dos meios culturais, entre os quais se situam a 
disseminação generalizada da microeletrônica e da racionalização sistêmica. Não é, porém, a posse e o uso 
material dos meios que os tornam decisivos, inclusive para as aprendizagens em que implicam, que sim a 
estrutura coletiva em que são produzidos e usados, exigente da reversibilidade das expectativas e da 
ampliação da discussão pública. 

 
Não existe prática efetiva sem o uso dos meios culturais, mas estes devem ser pedagogicamente 

reconstruídos e assumidos intencionalmente pelo coletivo neles interessado. Revelam e exercem eles 
mediação instrumental ao se submeterem às exigências do projeto político-pedagógico em que se definem a 
sociedade e a educação que se querem. Não são eles o que são em si mesmos, mas são o uso que deles 
se faça. O que importa é a leitura deles realizada nas práticas a que se aplicam, o que, por sua vez, exige o 
domínio da lógica interna deles e a compreensão da cultura que alimentam e em que se validam. 

 
Nossas escolas estão, em geral, mal aparelhadas, a começar pelo prédio e pela arrumação dos 

espaços físicos, pela biblioteca, laboratórios, recursos audiovisuais... Mas não podemos alimentar ilusões. A 
qualidade das aprendizagens vai depender não dos recursos almejados, que sim do efetivo aproveitamento 
dos meios disponíveis. Qual a potencialidade deles para os objetivos a que se destinam? Em que medida 
essas virtualidades estão sendo efetivadas? A indispensabilidade dos meios adequados aos fins pretendidos 
não pode derivar para a substantividade dos recursos como se por si suficientes. 

 
EM SÍNTESE: Na sociedade contemporânea, as aprendizagens de que todos os cidadãos necessitam 

para a vida com autonomia e dignidade passam a exigir peculiares formas de sistematização e organicidade 
que só se podem cumprir num sistema formal de educação proposital, isto é, articulada num consenso político 
de que participem a família, o Estado e as instâncias da sociedade civil. Tal é o sistema em que se articulam, 
por sua vez, as escolas singulares, cada qual como tempo/lugar e recursos reservados à mediação de 
profissionais socialmente qualificados para as interações exigidas por essa forma escolar de aprendizagem. 
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Por seu projeto político-pedagógico insere-se a escola no espaço público da práxis política, desde 
seu próprio espaço interno e daí para as esferas sociais diferençadas que cumprem as dimensões específicas 
das aprendizagens por elas supostas ao mesmo tempo que se inscrevem no espaço público exigente da 
permanente publicidade e debate crítico. 
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