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RESUMO:

Prais (1992) enfatiza que a função essencial de uma escola pública é a consistência na
socialização de um saber sistematizado, com o exercício da cidadania desenvolvido com a
produção de um novo saber nascido da prática social. O que é observado é que a apropriação
da produção do saber da classe dominante, ocorre muito mais em virtude da desqualificação
do trabalho escolar, do que pela falta de escolas públicas, o que está impedindo o
atendimento com qualidade à classe trabalhadora. Ao dinamizar os diversos segmentos da
comunidade escolar, num projeto totalizador e solidário, Prais (1992) afirma que é uma forma
de cumprir o papel de força auxiliar na transformação histórica da escola e da sociedade. A
utilização da perspectiva histórica-crítica de educação, especificamente nas contribuições de
Gramsci e Saviani, sendo uma forma de utilizar categorias de análise dialética, permite
compreender a prática educativa escolar como uma prática social crítica.

Palavras-chave: Administração colegiada. Cidadania. Escola Pública.

RESUMEN:

De Prais (1992) hace hincapié en que la función esencial de la escuela pública es la
consistencia en la socialización de un conocimiento sistematizado, con el ejercicio de la
ciudadanía desarrollado con la producción de nuevo conocimiento nacido de la práctica social.
Lo que se observa es que la propiedad de la producción de conocimiento de la clase
dominante, es mucho más debido a la descalificación del trabajo de la escuela, que por la falta
de escuelas públicas, que es la prevención de una atención de calidad a la clase obrera. Al
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racionalizar los diversos segmentos de la comunidad escolar, un proyecto totalizador y la
solidaridad, de Prais (1992) afirma que es una manera de cumplir con el papel de una fuerza
auxiliar en la transformación histórica de la escuela y la sociedad. El uso de la perspectiva
histórico-crítica de la educación, específicamente las contribuciones de Gramsci y Saviani, una
forma de utilizar las categorías de análisis dialéctico da una idea de la práctica educativa de la
escuela como una como una práctica social crítica.

Palabras clave: Administración colegiales. Ciudadanía. Escuela Pública.

1.INTRODUÇÃO

Prais (1992) enfatiza que a função essencial de uma escola pública é a consistência na
socialização de um saber sistematizado, com o exercício da cidadania desenvolvido com a
produção de um novo saber nascido da prática social. O que é observado é que a apropriação
da produção do saber da classe dominante, ocorre muito mais em virtude da desqualificação
do trabalho escolar, do que pela falta de escolas públicas, o que está impedindo o
atendimento com qualidade à classe trabalhadora.

Ao dinamizar os diversos segmentos da comunidade escolar, num projeto totalizador e
solidário, Prais (1992) afirma que é uma forma de cumprir o papel de força auxiliar na
transformação histórica da escola e da sociedade. A utilização da perspectiva histórica-crítica
de educação, especificamente nas contribuições de Gramsci e Saviani, sendo uma forma de
utilizar categorias de análise dialética, permite compreender a prática educativa escolar como
uma prática social crítica.

Nessa perspectiva histórico-crítica, educação e sociedade possuem uma relação dinâmica em
que o processo da administração colegiada, surge como uma condição determinada e
determinante, com uma perspectiva transformadora de educação. A prática da administração
é resultado das contradições históricas de um período e também condição de possibilidade de
concretização da pedagogia progressista[1], no momento em que mediatizada em uma
prática de participação decisória, no interior da escola, efetivando estruturas de uma
coletividade escolar.

Os problemas educativos transformam-se progressivamente em uma função das
especificidades de cada momento histórico, segundo as formas em que se manifestam as
relações socioeconômicas de produção. É necessário pensar a administração colegiada na
caracterização de um processo de natureza histórico-cultural, contextualizada na dinâmica de
relações sociais históricas.

Para demonstrar o compromisso da administração colegiada para com uma prática pedagógica
transformadora é necessário admitir o processo determinado e determinante da pedagogia
progressista.
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Pedagogia progressista e avanços educacionais

Essa pedagogia, em oposição e superação à pedagogia do liberalismo, tem uma perspectiva
de formar um homem socialmente definido desempenhando um papel na transformação
histórica.

Compreender a superação das teorias “crítico-reprodutivistas” pelas
teorias “propriamente críticas” de educação envolve primordialmente,
conceber as relações entre escola e sociedade de classes, considerando
como princípio constitutivo da organização social a contradição dialética
(PRAIS, 1992, p. 29).

Na pedagogia progressista ocorre o interesse no processo de libertação das camadas
oprimidas com a proposta de democratização do saber. A concepção progressista decorre de
uma visão marxista do homem, sociedade e cultura.

[...] na medida em que a administração colegiada mediatiza decisões
estruturadas da coletividade escolar, ela passa a construir-se numa
condição determinada e determinante de uma teoria e prática
progressista da educação (PRAIS, 1992, p.42).

Como condição determinante de uma teoria da pedagogia progressista de educação, o
processo de administração colegiada decorre de uma necessidade histórica circunstanciada.
Diretrizes e linhas operacionais são definidas priorizando as descentralizações, articulação e
autonomia das diferentes instâncias da administração escolar, propondo a democratização do
processo pedagógico, resgatando o direito de participação de todos os cidadãos.

A instituição da administração colegiada, ao requer a participação de
toda comunidade escolar nas decisões do processo educativo,
democratiza as relações que se desenvolvem na escola, contribuindo
para o aperfeiçoamento de sua ação administrativa e pedagógica. Logo,
se o colegiado é entendido como instância de análise e decisão de
questões relativas ao processo educacional, torna-se evidente que ao
mesmo compete as deliberações a respeito da proposta educativa a ser
concretizada pela escola (PRAIS, 1992, p.60).

A administração colegiada tem a escola como um lugar de significação essencialmente
pedagógica na forma de administração, residindo aí à possibilidade de efetivação da função
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essencial da escola pública com a explicitação dos seguintes fatores: um fato educativo com
exercício participativo, prática democrática de decisões e inserção da comunidade escolar no
projeto educativo. Participação e democracia possuem significados indissociáveis na
construção de uma administração colegiada. Segundo Gramsci (1982) as definições sobre a
intelectualidade, evidenciam tratar-se de uma relação complexa, tendo como fundamento o
processo real da história em que ocorre o surgimento de várias categorias direcionadas à
intelectualidade, enfatizando duas dessas categorias, citando a primeira no mundo da
produção econômica, social e política:

Pode-se observar que os intelectuais “orgânicos”, que cada nova classe
cria consigo e elabora em subdesenvolvimento progressivo, são, no
mais das vezes, “especializações” de aspectos parciais da atividade
primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz (GRAMSCI,
1982, p.04).

A segunda categoria é denominada de intelectuais e está relacionada aos eclesiásticos que
exerceram durante muito tempo o monopólio de determinados serviços com a ideologia
religiosa, a filosofia e a ciência da época por meio de instituições como a escola, a instrução, a
moral, a justiça etc. Essa categoria pode ser considerada e denominada como uma categoria
orgânica e intelectualmente ligada à aristocracia fundiária, sendo equiparada juridicamente à
aristocracia na qual ocorria a divisão do exercício da propriedade feudal da terra, com o uso
de privilégios estatais associados à propriedade. “[...] todos os homens são intelectuais,
poder-se-ia dizer então: mas nem todos desempenham na sociedade a função de intelectuais”
(GRAMSCI, 1982, p.07). Na atividade humana não podemos excluir toda intervenção
intelectual, não pode acontecer à separação entre o homo faber e o homo sapiens.

Na concepção de modernidade, a educação técnica ligada ao trabalho industrial, mesmo do
primitivo ao desqualificado, deve construir a base de uma nova definição de intelectualidade.
A escola passa a ser um instrumento para elaborar os intelectuais dos vários níveis, a
complexidade da função intelectual em vários Estados pode ser avaliada pela quantidade das
escolas especializadas e pela sua hierarquização, envolvendo “graus” “verticais” nas escolas
envolvendo a complexidade da cultura e da civilização em um determinado Estado.

A relação entre os intelectuais e o mundo produtivo não ocorre de forma imediata, “como é o
caso nos grupos sociais fundamentais, mas é “[...] mediatizada”, em diversos graus, por todo
o contexto social, pelo conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente
os “funcionários” (GRAMSCI, 1982, p.10).

Na civilização definida como moderna, as atividades práticas passaram a ser complexas e as
definidas ciências se mesclaram ao modo de vida, sendo que toda atividade prática passou a
criar uma escola voltada para os próprios dirigentes e especialistas de nível mais elevado que
trabalham nessas escolas. Nesse processo de educação a escola que poderíamos chamar de
humanista (modelo antigo) se apresenta da seguinte forma:
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Destinado a desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral
ainda indiferenciada, o poder fundamental de pensar e de saber se
orientar na vida, foi-se criando paulatinamente todo um sistema de
escolas particulares de diferente nível, para inteiros ramos
profissionais ou profissões já especializados e indicados mediante uma
precisa individualização (GRAMSCI, 1982, p.117).

A crise escolar que atualmente se torna perspicaz tem uma relação com o fato de que esse
processo de diferenciação e particularização se desenvolve de modo caótico, sem a
objetividade da clareza e da precisão ou ausência de um plano bem estudado consciente e
fixo. A decadência do programa e da organização escolar e da organização de uma política
para formação dos modernos quadros intelectuais é um aspecto na realidade de uma
complexificação da crise orgânica mais ampla e geral.

Como a base industrial, tanto na cidade quanto no campo, tem provocado o crescimento de
um novo tipo de intelectual urbano, desenvolveu-se, ao lado da escola clássica, a escola
técnica (profissional, mas não manual), o que colocou em discussão o próprio princípio da
orientação concreta de cultura, gerando uma discussão sobre a tradição greco-romana; esse
modelo de orientação em discussão foi eliminado, pode-se dizer que a capacidade formativa
em geral está baseada no prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de uma determinada
forma de civilização.

A tendência no cotidiano é abolir ou reduzir os tipos de escolas de formação geral, sem
interesse e formativa, apenas para manter um reduzido público com destino a uma pequena
elite (senhores e mulheres) que não pensam em um futuro profissional, bem como difundir
escolas de especialização em que o futuro dos alunos é predeterminado por sua situação de
classe social dominada.

A escola unitária, proposta na perspectiva socialista, tem um ponto importante em relação à
carreira escolar, envolvendo vários níveis de acordo com a idade e com o desenvolvimento
intelectual-moral dos alunos e com os fins propostos da escola. A definida escola unitária ou
de formação humanista (em sentido amplo e não tradicional) ou de cultura geral deveria se
propor à tarefa de inserir os jovens na atividade social com maturidade e capacidade
intelectual e prática, com uma certa autonomia na orientação e iniciativa em relação ao
trabalho como princípio educativo[2]. A escola unitária requer que o Estado assuma as
despesas que estão com a responsabilidade da família, material escolar, evitando divisões de
grupos e castas.

A escola unitária deveria corresponder ao período representado pelas
escolas primárias e médias, reorganizadas não somente no que diz
respeito ao conteúdo e ao método de ensino, como também no que à
disposição dos vários graus da carreira escolar (GRAMSCI, 1982, p.
122).
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Na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como uma fase de decisão,
com o objetivo de criar valores fundamentais do “humanismo”, como autonomia e disciplina,
apontando para posterior especialização de caráter científico (Universidade) ou de caráter
prático-produtivo (indústria, burocracia, organização das trocas, etc.). O advento da escola
unitária é o início de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial, não se
restringindo à escola, mas em todos os aspectos sociais, o princípio unitário se reflete em
todos os organismos da cultura.

Dessa forma seria formada a classe trabalhadora na perspectiva de vir a ser dirigente na
sociedade, com a superação das relações de classe. Nesse sentido, o novo dirigente,
progressista, teria que avançar em relação à liderança.

Ianni (2003) demonstra que no contexto da história da política, desenvolvida como teoria e
prática, existem e existiram muitos “príncipes” que se sucedem e convivem nas mais variadas
situações de tempo e espaço com uma abordagem na monarquia, república, democracia,
tirania e nas revoluções e contra-revoluções, podendo se caracterizar como líder, patriarca,
ditador, presidente, religioso, intelectual etc.

Todos têm uma função que é a batalha pelo público e pelo privado, a ordem e o progresso, a
tradição e a modernidade, a vocação e a missão, a soberania e a hegemonia, a biografia e a
história, o literal e o metafórico. A denominação do “príncipe” é, na realidade, uma figura
importante na teoria e na prática da política, com diferentes denominações e figurações nos
tempos definidos como modernos. “O príncipe de Maquiavel, com o qual se inaugura no século
XVI o pensamento político moderno, é a sua expressão mais conhecida, notável, influente e
controvertida” (IANNI, 2003, p.141).

O príncipe de Maquiavel apresenta-se como um pensamento político moderno com uma forma
notável, influente, mas controvertida. São muitos os governantes e candidatos a assumirem
um governo que tomam o livro de Maquiavel, como uma leitura indispensável no processo
político. Não importam os meios, que são justificados pelos fins.

Provavelmente todos, os pensadores e governantes, buscam esclarecer o
enigma do contraponto fortuna e virtù[3]. Buscam criar, desenvolver ou
inventar a sua virtù, simultaneamente ao empenho de descobrir como se
constituem, formam e transformam as condições político-econômicas e
socioculturais ou os jogos das forças sociais que constituem a fortuna.
Em todos os casos, estão em causa às figuras e as figurações possíveis e
impossíveis do príncipe, como dirigente, governante, tirano, presidente,
monarca ou patriarca (IANNI, 2003, p.142).

Quando acontece a realização como príncipe existe toda a preparação para pensar, decidir,
negociar, dirigir e administrar com ações de agir, conciliar, dividir, premiar e punir,
constituindo-se como símbolo para uns e outros, indivíduos e coletividade. No século XX
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Gramsci formula uma teoria diferente para o Moderno príncipe, agora simbolizado no partido
político com a condução e interpretação de indivíduos, coletividade, grupos e classes sociais.
O Moderno príncipe é o intelectual coletivo, com a capacidade de interpretação dos seguidores
do partido, setores da sociedade, indiferentes e adversários. O Moderno príncipe tem uma
capacidade de construção, realização e desenvolvimento da hegemonia de um projeto de
Estado-Nação com o envolvimento, organização, desenvolvimento e transformação da
sociedade.

O príncipe de Maquiavel como O Moderno príncipe, de Gramsci estão em
causa figuras e figurações fundamentais da política. Tudo o que pode ser
específico da política neles se polariza, sintetiza ou galvaniza. Nesse
sentido é que, em última instância, esses tipos ideais ou arquétipos
estão referidos à capacidade de construir hegemonias, simultaneamente
à organização, consolidação e desenvolvimento de soberanias (IANNI,
2003, p.142).

Existe a possibilidade de encontrar ressonâncias do príncipe maquiavélico no Moderno
príncipe gramsciano, sendo inegável que os dois tipos ideais ou arquétipos possam apanhar
aspectos da política envolvendo a teoria e a prática.

O dilema a ser analisado é o de saber se no fim do século XX, continuam convincentes os
significados dos tipos ou arquétipos desenvolvidos por Maquiavel e Gramsci, enfatizando que
esses conceitos e figurações, ocorrem com outros autores possuindo diferentes perspectivas
históricas. Existem indícios de que os “príncipes” de Maquiavel e Gramsci e outros teóricos
da política estão envelhecidos e se tornaram anacrônicos, em um período da globalização,
ocorreram modificações quantitativas e qualitativas nas formas de sociabilidade e nos jogos
das forças sociais.

Nessa época das tecnologias impregnam todas as esferas da sociedade nacional e mundial,
acentuando as estruturas de poder, as tecnoestruturas e as corporações da mídia. Esse pode
ser o clima em que se impõe, forma e sobrepõe o definido príncipe eletrônico “sem o qual
seria difícil compreender a teoria e prática da política na época da globalização” (IANNI, 2003,
p.143).

Na época da globalização, modificam-se mais ou menos radicalmente as
condições sob as quais se desenvolve a teoria e a prática da política. Em
primeiro lugar, a globalização do capitalismo, como modo de produção e
processo civilizatório, propicia o desenvolvimento de relações, processos
e estruturas de dominação política e apropriação econômica de alcance
mundial. Alteram-se as formas de sociabilidade e os jogos das forças
sociais, no âmbito de uma vasta, complexa e contraditória sociedade
civil mundial em formação (IANNI, 2003, p.144).
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Em segundo lugar nesse processo de globalização dos fatores político, econômico e social,
desenvolvem-se tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas que provocam mudanças
socioculturais em todo o mundo. Em terceiro lugar ocorre na realidade uma nova configuração
histórico-social de vida, trabalho e cultura.

Em lugar de O príncipe de Maquiavel e de O moderno príncipe de
Gramsci, assim como de outros “príncipes” pensados e praticados no
curso dos tempos modernos, cria-se O príncipe eletrônico, que
simultaneamente subordina, recria, absorve ou simplesmente ultrapassa
os outros (IANNI, 2003, p.145).

Em Maquiavel o príncipe é uma pessoa com caráter político, o líder ou condottiere[4], com
capacidade de articular suas qualidades de atuação e liderança (virtù) e as condições políticas
em processo de atuação. A virtù tem sua essencialidade, mas se defronta com a fortuna que
pode ou não ser favorável nesse contexto.

Em Gramsci o definido Moderno príncipe não é uma pessoa da política ou líder ou condottiere
definido como personificação, síntese e galvanização da política, mas sim uma organização. O
Moderno príncipe se cria na sociedade de classes, burguesa, capitalista, o partido político pode
realizar as transformações das inquietações e reivindicações sociais em sentido amplo da
política.

Cabe ressaltar aqui que a teoria de Gramsci diz respeito ao partido
político empenhado em expressar as inquietações e reivindicações dos
outros setores da sociedade. Quando se trata de luta pela conquista do
poder, no entanto, seu objetivo principal, mais ambicioso, é o desafio de
construir hegemonia alternativa, na qual se expressam as classes e os
grupos sociais subalternos em luta para realizar sua vontade coletiva
nacional-popular, alcançando a soberania (IANNI, 2003, p.146).

O Moderno príncipe não pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto, é um organismo
um elemento completo da sociedade, o qual já tenha se iniciado na concretização da vontade
coletiva da ação. Maquiavel e Gramsci trabalham as categorias de hegemonia e soberania; em
várias linguagens esses elementos reafirmam-se como essenciais da política.

O príncipe eletrônico, no entanto, não é nem condottier nem partido
político, mas realiza e ultrapassa os descortinos e as atividades dessas
duas figuras clássicas da política. O príncipe eletrônico é uma entidade
nebulosa e ativa, presente e invisível, predominante e ubíqua,
permeando continuamente todos os níveis da sociedade em âmbito local,
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nacional, regional e mundial. É o intelectual coletivo e orgânico em
escala nacional, regional e mundial, sempre em conformidade com os
diferentes contextos socioculturais e político-econômicos desenhados no
novo mapa do mundo (IANNI, 2003, p. 148).

É claro que o príncipe eletrônico não é homogêneo nem monolítico, no âmbito nacional e
mundial. Esse príncipe expressa a visão de mundo prevalecente nos blocos de poder
predominantes em escala nacional, regional e mundial de forma articulada. O fundamental da
“democracia eletrônica” acaba envolvendo a convergência e a mobilização de mercado e
marketing, mercadorias, ideias e opiniões e comportamentos, sendo dimensões psicológicas,
socioculturais e político-econômicas podendo polarizar em atividades e imaginários de
indivíduos e coletividade.

“A luta na qual estamos engajados é de natureza política e em âmbito político, mas ainda não
está claro se o futuro será de liberdade econômica, social, individual e política... O sucesso na
política não é mágico” (IANNI, 2003, p.151). A mídia torna a comunicação possível, ajudando
a sociedade a compreender as ideias culturais e políticas, contribuindo na formação da opinião
pública e do consenso democrático. São vários caminhos com o uso das redes que conduzem
a uma política eletrônica, à democracia eletrônica, à tirania eletrônica ou ao príncipe
eletrônico. No espaço da “democracia eletrônica” dissolvem-se as fronteiras entre o público e
privado, cultura e mercado, cidadão e consumidor, povo e multidão.

“Na ágora eletrônica, indivíduos isolados, anônimos, mas presumivelmente bem informados,
podem reunir-se sem o risco de violência ou infecção, engajando-se em debates, troca de
informações ou meramente não fazendo nada” (IANNI, 2003 p.154). O príncipe eletrônico é o
arquiteto da “ágora eletrônica” onde estão representados, refletidos e figurados, sem o risco
da convivência e experiência.

Considerações finais

A essencialidade de uma instituição pública é sistematizar a socialização da ciência,
promovendo a prática do direito a cidadania, incentivando o desenvolvimento do
conhecimento no contexto social, viabilizando a produção de novos saberes na sociedade. Em
todos os campos educacionais percebemos a influência da classe dominante, como forma de
controle social, direcionada para as ideologias relacionadas a produção econômica e o controle
mental, momento em que tentam atuar no setor educacional.

O modelo de produção histórica-crítica de educação nas contribuições de Gramsci e Saviani,
com a prática de categorias de análise dialética, possibilita o entendimento de uma educação
voltada ao sentido de uma prática educacional, visando o modelo crítico. A administração
colegiada possibilita o processo de transformação no setor educacional e democrático.

Com todas as transformações sociais e tecnológicas, a democracia passou a ter uma nova
forma de apresentação não determinada como contatos face a face, mas sim uma coletividade
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através de imagens, com uma prática de contatos imediatos. Maquiavel e os seus termos virtù
e fortuna, passaram a ter atributos da denominação príncipe eletrônico. O príncipe eletrônico
tem a capacidade de promover a metamorfose da mágica da pasteurização da política
relacionada à teoria e prática.
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[1] Por pedagogia progressista entende-se aquela comprometida com o progresso extensivo a
todos os cidadãos, conforme Snyders (1981), o que complementa a perspectiva gramsciana
em relação aos profissionais ou intelectuais orgânicos e tradicionais, evidenciando a
possibilidade de adesão à ótica e à doutrina do dominado, independentemente de ter berço
nessa classe.
[2] Sobre o trabalho como princípio educativo da escola unitária proposta por Marx e Gramsci,
Bezerra (2007) relata experiência vivenciada na rede municipal de educação de Aracaju no
período de 1989 a 1992, com indicações conceituais básicas.
[3] Virtus: vem do latim e significa o que é relacionado com virtude; Maquiavel utiliza a
palavra no sentido de “viril”, já que os indivíduos com virtù são definidos pelo fundamento da
sua capacidade de impor a sua vontade, em situações difíceis (ganha conotação de astúcia,
fraude e dissimulação).
[4] Na concepção de Maquiavel, é o chefe de um grupo que possui as características
determinantes de organização ou liderança, para que ocorra o processo de desenvolvimento
da política.
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