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1. A DILEMÁTICA DO/A PALESTRANTE: A TÍTULO DE  INTRODUÇÃO 

 

A temátia da “educação na Contemporaneidade” é excessivamente geral e 

abrangente, seja no que diz respeito ao assunto, seja na dimensão espácio-temporal, 

dificultando a visualização de contornos mais nítidos para tratá-la. De outra parte, o 

recorte para a “gestão democrática e participativa e os desafios para a ação e relações de 

trabalho e ética” neste contexto, também pouco ajudam no sentido de proceder a um 

´afunilamento´ ou lançar um zoom sobre algo mais específico e próximo a nós, que 

pudéssemos olhar mais demorada e aprofundadamente. Temáticas gerais, abrangentes, 

particularmente quando enfocam um período de tempo, como é o caso da educação 

na/da contemporaneidade, favorecem uma visão e uma abordagem mais panorâmica, 

superficial e alongada, dificultando  a verticalização.  

Além disto, frente ao desafio do pouco tempo disponibilizado para a palestra e a 

complexidade do que é proposto tratar, o palestrante defronta-se com dilemas 

relacionados à necessidade de conciliar um leque de interesses que vão desde o assunto 

a abordar, aquilo que mais domina e que, no trato do tema, se  movimenta com 

segurança e familiaridade; aquilo que os responsáveis pelo seu convite pretendiam com 

a temática, a abordagem e a intervenção do palestrante e, por fim, não menos 

importante, no contexto do Congresso, as expectativas criadas por aqueles que dele 

participam e alimentam o desiderato de tirar proveito, para o seu trabalho, 

individualmente e para o coletivo da escola, daquilo que vão ouvir do convidado. 
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Em um trabalho desenvolvido anteriormente (Bianchetti, 1997) a respeito deste 

“dilema do palestrante” em relação às alternativas para abordar uma temática proposta, 

indicávamos saídas fáceis para alguém desincumbir-se da responsabilidade de falar para 

professores, coordendadores, gestores, enfim para todos os responsáveis por gerir e 

materializar o processo pedagógico, bem como, no oposto polarizado, de saídas mais 

complicadas para dar conta do convite e das expectativas criadas em torno da 

participação em eventos, por parte dos congressistas. Saídas fáceis, atrativas e que vão 

de imediato ao encontro daquilo que os participantes aspiram ouvir, de um lado, e 

abordagens mais complexas, que podem ser apreendidas como herméticas, de difícil 

compreensão imediata ou a médio prazo para os participantes, acabam por produzir 

efeitos pouco duradouros, seja pelo entusiasmo passageiro, no primeiro caso, seja pela 

aversão ou abandono da forma e do conteúdo tratado, em função da maneira como é 

abordado e da pouca aderência aos desafios com os quais os congressistas se defrontam 

no seu quefazer na escola. 

À época afirmávamos a necessidade de uma decisão entre tantas alternativas e 

apontávamos para uma opção alternativa, nos seguintes termos: 
O caminho mais difícil, porém mais promissor, é o de procurar partir 
da situação concreta das necessidades que provocaram o encontro 
entre coordenadores (organizadores), expositores e participantes do 
evento, em busca da construção, em conjunto, de alternativas quanti-
qualitativamente diferentes às tentadas e concretizadas até então ou de 
ratificar e/ou retificar posturas e ações em processo de implementação. 
O pressuposto que subjaz e permeia este posicionamento é o da 
dúvida ativa que leva à busca de novas alternativas ou ainda, é o 
pressuposto segundo o qual o encontro foi concebido e está se 
tornando realidade em função de um desconforto pessoal e 
profissional – e acrescentaria: institucional! – em relação a uma 
realidade dinâmica que insiste em se rebelar, não se deixando encaixar 
ou aprisionar pela rigidez dos planejamentos pessoais e institucionais. 
Nesta perspectiva, ainda de acordo com Freire (1988, p. 28), “é 
necessário que, na situação educativa, educador e educando assumam 
o papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto 
cognoscível que buscam conhecer”.  
 

E esta, que considerávamos a terceira alternativa ou saída, a da construção 

coletiva, não é um caminho fácil, linear, que mostre resultados imediatos, pois ora 

poderá haver convergência entre os participantes, ora pontos de confronto e se estes não 

forem geridos adequadamente, mais contribuem para paralizar o processo do que para o 

avanço, no contexto de uma situação que é dialética, conflituosa e que precisa ser 

assumida pelo coletivo. E sintetizávamos: 
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A terceira saída, que é a da busca de uma interface possível e 
necessária para a construção de uma proposta nova, pressupõe um 
encontro entre  ouvintes-atuantes e expositores que ouvem. Neste falar 
ouvindo e neste ouvir ativo haverá momentos de convergência, de 
ratificação de pontos de vista e outros de oposição, momentos 
privilegiados estes, nos quais estão sendo confrontadas leituras, 
reflexões e experiências diferentes sobre a mesma realidade, em 
direção a uma nova síntese (Bianchetti, 1997, p. 28). 

 

Situar-se neste contexto de buscar saídas para a incumbência de utilizar 

qualificadamente o tempo da palestra, coloca-nos em uma ambiência experimentada, 

vivida por milhares de responsáveis por ocupar este espaço privilegiado de palestrante e 

ao mesmo tempo permeado pela imensa responsabilidade de ter que dizer algo que 

“faça sentido”1. E talvez ninguém tenha manifestado esta preocupação de forma 

magistral como o fez Nietzsche (2007, p. 48), quando fez uma série de conferências e 

esta especificamente tratava do “futuro dos estabelecimentos de ensino” na Alemanha. 

Ao iniciar sua fala, dirigiu-se aos ouvintes com estas palavras: 
O assunto sobre o qual vocês têm a intenção de refletir comigo é tão 
sério, tão importante e, num certo sentido, tão perturbador, que eu 
próprio, como vocês, me voltaria de boa-vontade para o primeiro que 
me prometesse ensinar algo a respeito disso, por mais jovem que ele 
fosse e por mais improvável que fosse que ele por si mesmo pudesse, 
com suas próprias forças, alcançar um resultado suficiente e 
proporcional à grandeza da tarefa. 
 

Pressupondo essa compreensão do desafio e das alternativas que se dispõem ao 

palestrante e a explicitação desse pressuposto de um trabalho coletivo, de um encontro 

de expectativas, seja para refletir sobre o já feito, daquilo que está em processo de 

materialização e de projetar aquilo que está por fazer, na sequência explicitaremos 

alguns posicionamentos, teceremos comentários, faremos algumas reflexões, 

indicaremos autores e obras que nos servirão de base para a exposição e apontaremos 

para algumas alternativas visando uma gestão mais democrática e participativa, uma 

praxis de trabalho mais respeitosas e criativas, como pressupostos para ações políticas e 

relações pautadas pela ética.  
                                                        
1 Referímo-nos aqui a uma instigante charge de Quino, o criador de muitos personagens, sendo o mais 
destacado, o de Mafalda, criança que tem dificuldades de suportar a (ir)racionalidade dos adultos. A 
charge trata de uma professora, em início de aula com seus alunos. Essa escreve no quadro: “Hoje é o dia 
das mães”. E passa a falar sobre as virtudes da mãe, as qualidades de que é portadora, do quanto gosta dos 
filhos etc., situando-se em uma abordagem idealista, mitificada e idealizada de mãe. A um dado 
momento, Mafalda interrope a professora, cumprimenta-a pela “excelente mãe que ela (professora) deve 
ter” e conclui: “Agora a senhora quer fazer o favor de começar a falar algo que faça sentido”.  
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2. A QUE NOS REFERIMOS QUANDO TRATAMOS DE “EDUCAÇÃO NA 
CONTEMPORANEIDADE”? 

 

 Ao falar de educação estamos referindo-nos a um processo, informal (que 

acontece sempre e em todos os lugares, desde tempos imemoriais) e formal 

(escolarizado, institucionalizado, mais recente, contudo). De qualquer forma a 

educação, seja informal ou com estratégias menos formais nos primóridios e 

formalizada, institucionalizada nos últimos séculos, compõe um longo, rico e 

contraditório processo histórico. Para o mundo ocidental judaico cristão, os seus 

primeiros passos sistematizados (portanto, com métodos e conteúdos próprios), teve 

espaço com os filósofos gregos, com especial ênfase, na figura de Sócrates, como nos 

mostra fartamente Platão, em particular, no Livro VII de A República2. 

 Dos útimos séculos antes do início da era cristã, até praticamente o século 

XVIII, podemos falar de uma forma única de concretização do processo ensino-

aprendizagem. Suchodolski (2002), devido ao caráter idelista desta forma de educação, 

vai denominá-la de “pedagogia da essência” em oposição a uma “pedagogia da 

existência”, mais ´encarnada´ no espaço-tempo e na vida das pessoas; Saviani (1984), a 

classificará como “pedagogia tradicional”, de caráter liberal, com configurações que vão 

materializar-se nas proposta das Pedagogias “Nova” e “Tecnicista”. E assim poderíamos 

continuar citando autores e classificações para dar conta de um processo que, em síntese 

se caracteriza, historicamente, como sendo o do preceptor, mestre, docente, professor, 

que sabe e ensina e o pupilo, discípulo, discente, aluno, enfim, que não sabe e aprende3. 

A este tipo de Educação, como prescrição, talvez ninguém tenha sido mais contundente 

do que o clássico sociólogo Émile Durkheim (1978) ao reduzir a educação como 

                                                        
2 Em uma longa e fundamentada Introdução a esta obra, a professora portuguesa Maria Helena da R. 
Pereira (1972), em um das partes, assim expressa-se:  “Nos livros VI e VII assume grande papel a Teoria 
das Idéias, que é fundamental na epistemologia platónica, mas, além disso, não pode dissociar-se da sua 
metafísica e ética. Não esqueçamos que é para a idéia suprema do Bem que se orienta a formação do 
filósofo-rei”. E complementa: “O Livro VII formula uma teoria da educação, ilustrada com um esquema 
de curriculum de estudos superiores, que vem completar a formação elementar, que se preconizara no 
Livro III”. (Introdução ao livro A República, p. XLVI).  
3 Sem esquecer, é claro, das variantes, das metamorfoses que farão com que o professor, de 
imprescindível passe a ser mais um dos meios à disposição dos alunos, com atribuição da primazia aos 
métodos, às técnicas e aos recursos, alçados ao centro do processo ensino-aprendizagem, como 
propuganado, respectivamente pelas chamadas Pedagogias Nova, Tecnicista e, em outra perspectiva, 
embora complementar no que diz respeito à transformação do processo educacional, com à passagem da 
condição de ouvinte, para a de “centro do processo”, conforme preconizado por Rogers (1978), por 
exemplo, na perspectiva educacional que passou a ser conhecida como “não-diretiva”.  
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equivalente à tradição e ao propugnar que o papel das novas gerações era adequar-se às 

antigas. De outra parte, situando-se no campo da filosofia e da própria educação, 

ninguém foi mais arrasador do que Paulo Freire (2011), ao denunciar a “concepção 

bancária” desse tipo de processo educacional e ao anunciar a imprescindibilidade de 

uma Pedagogia da Autonomia (1997). 

 Nesse contexto dos últimos anos do século XX, desempenharam ainda papel 

sem precedentes, as denúncias das teorias denominadas de crítico-reprodutivistas, com 

destaque, entre outros, para Bourdieu e Passeron (1992) e Althusser (s.d.), favorecendo, 

involuntariamente a posturas de acomodação por parte dos docentes ao se aperceberem 

´instrumentos de reprodução´, sem desconhecer propostas mais radicais, como a de Ivan 

Illich (1977), no bojo das quais chegou-se a propor a “desescolarização da sociedade”. 

De outra parte, nesse processo eivado de contradições em relação à educação em 

particular e ao sistema educacional em geral – agravado no Brasil pela vigência do 

período ditatorial -, autores como Saviani (1984) e Snyders (2005) contribuiram com 

críticas às teorias reprodutivistas, não deixando de apontar-lhe aspectos positivos, 

porém denunciando-as no seu caráter imobilizador. Nesse contexto, contribuições 

importantes serão trazidas também pela chamada “Pedagogia marxista/socialista”, com 

destaque, entre outras, para obras como a de Manacorda (1989 e 2007), Makarenko 

(1980) e Pistrak (2009). 

Em síntese poderíamos dizer que, desde o início da Modernidade, mas com mais 

intensidade na Contemporaneidade4 e, no interior desta, imperou hegemônica uma 

concepção de educação e de escola à qual somente tinham direito e acesso os filhos de 

uma classe social – em função até das promessas da burguesia, contidas no seu ideário 

liberal – e para tanto a escola única, com uma só forma de organização e funcionamento 

era adequada. Na medida que os ideais republicanos foram ganhando espaço, a 

educação/escola – espaço disputado e de disputa - passou a ser advogada não apenas 

como um privilégio dos burgueses, mas de todos e assim os filhos dos trabalhadores e 

                                                        
4 Estamos aqui nos situando nos marcos históricos aceitos, em cujo contexto a Modernidade extende-se 
dos fins do século XV ao século XVIII e a Contemporaneidade vem do período da Revolução Francesa 
aos dias atuais. Sabemos que esta é uma divisão arbitrária e contraditória, uma vez que consideramos que 
os potenciais da Modernidade ainda não se esgotaram e até por isto não nos agregamos àqueles que 
defendem que estamos no domínio de uma suposta pós-modernidade 
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outras categorias, com demandas diversas e específicas5 passaram a reivindicar o direito 

a acessar e manter-se nesse espaço que era exclusivo dos (poucos) filhos da classe 

dominante. Com a concretização gradativa desses direitos à escola como sendo de 

todos, instaurou-se a crise da educação e da escola e ganharam centralidade os 

posicionamentos mencionados nos parágrafos anteriores, indo da denúncia da escola 

como meio de reprodução da sociedade; da pregação à sua extinção; de obras que 

apontavam na direção, bem como da necessidade do seu engajamento de todos em um 

projeto contra-hegemônico, até a compreensão de que, sendo uma instituição inserida 

em um contexto de sociedade de classes, era um espaço contraditório onde as 

possibilidades, nos extremos da reprodução e da transformação estavam colocadas, 

ficando na dependência de como esse espaço-tempo chamado educação escolarizada era 

gerido e assumido por todos aqueles que nele estavam e estão envolvidos direta ou 

indiretamente. Enfim, se a sociedade é de classes e detém uma lógica própria para sua 

manutenção é indispensável que o contraditório seja percebido e exacerbado na direção 

da superação dessa condição que ´naturalmente´ inclui uns e exclui outros ou na 

estratégia ideológica refinada dessa contradição, mantendo a dualidade estrutural do 

sistema, jogando, como denuncia Kuenzer (2005) com a inclusão excludente e a 

exclusão includente6. 

 

3. O CONTEXTO DA CONTEMPORANEIDADE: DO RÍGIDO AO ´LÍQUIDO´ 

 

Essas transformações pelas quais a educação e a escola foram passando somente 

podem ser entendidas se forem inseridas no contexto histórico-social mais amplo. Se 

damos ênfase a uma espécie de ´congelamento´ a que foram submetidas a educação e a 

forma de organização e funcionamento da escola no decorrer do tempo, atendendo 

apenas a um grupo reduzido e praticamente homogêneo de discentes e em períodos mais 

recentes, a educação como processo e a escola, como instiuição, foram questionadas e 

submetidas a situações que modificaram radicalmente seu quefazer, precisamos nos 

questionar como esse processo pode ser explicado e entendido. 

                                                        
5 No texto “Educar en y para la diversidad: entre lo prometido y lo realmente ejecutado”, analisamos 
pormonorizadamente essas novas demandas e a forma como a diversidade ínvade  ́a escola e essas novas 
categorias sociais são atendidas. Para mais detalhes, cf. Bianchetti (2011). 
6 Tanto no texto da autora quanto na análise de Saviani (2007, p. 440) estão claramente explicitadas as 
estratégias de como funciona  a “exclusão includente” no trabalho e a “inclusão excludente” no terreno 
educativo. 
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Para começar podemos afirmar que o ocorrido com a escola e suas 

responsabilidades históricas e sociais, está diretamente relacionado a uma forma de 

organização social que traz as marcas da burguesia que fez promessas, via ideário 

liberal, para manter-se e não pode cumprí-las – igualdade, liberdade, democracia, 

propriedade etc. (cf. Cunha, 1975) – e por isso lançou mão de estratégias ideológicas 

para tentar – e muitas vezes com sucesso! – convencer de que o prometido foi ou vem 

sendo cumprido. Nesta perspectiva é que a crise da educação e da escola, explicitam 

uma crise maior, que é a da sociedade de classes, contraditória e excludente e que 

precisa estar constantemente modificando sua forma de organização e funcionamento 

para passar a idéia de mudança, visando sua manutenção. Porém, como muito bem 

explicita Harvey (1992), a mudança é aparente, como estratégia ´gatopardesca´7 

exatamente para garantir a continuidade do status quo. 

A título de exemplo e devido à exigidade de espaço, apenas relacionamos algumas 

obras que evidenciam o quanto a idéia de crise, de mudanças, de passagem de uma 

condição de hegemonia sem concorrência para a percepção de que a burguesia e seu 

ideário não passam de uma contradição em processo. Enfim, passamos de uma situação 

aparentemente segura, hegemônica, de certezas, para uma de mudanças rápidas ou 

conforme veremos, onde tudo é proclamado ´líquido´, apresentando ríscos, gerando 

perplexidades, incertezas, de “fins”8 diversos etc. Conforme dissemos em outros texto 

(Bianchetti, 2012), onde graçavam pontos de exclamação, de certezas, passaram a 

predominar os de interrogação, os de dúvida. Nesse artigo relacionávamos alguns 

autores e obras que destacam aspectos relacionados à idéia acima exposta, bem como a 

contradição do sistema vigente: 
Fazemos referências aqui à extensa obra de Z. Bauman, ressaltando o 
adjetivo “líquido” (Modernidade, Tempo, Amor, Sexo, Vida etc.); à 
Era das incertezas (Galbraith, 1986); à Sociedade de risco (Beck, 
1999); à O colapso da modernização (Kurz, 1993) e a uma plêiade de 
autores que se filiam à denominada pós-modernidade, caracterizada 
pelo fim das metanarrativas, pelos inúmeros “ismos”, que apotam para 
um caminhar rumo a especificidades, a ´territórios micro´, ao 
relativismo e a tudo aquilo que denuncia Moraes (1996), no texto  “Os 
"pós-ismos" e outras querelas ideológicas”. De nossa parte 
estranhamos tantas adjetivações que apontam para incertezas, riscos, 

                                                        
7 Referência à obra O Gatopardo (Leopardo) de Giuseppe T. di Lampedusa, por meio da qual defende a 
idéia de que é preciso dar a impressão de mudança para garantir a ordem estabelecida. 
8 Dentre os muitos “fins” anunciados nesse período de crise, aquele que ganhou mais repercussão foi o 
anunciado Fim da história, obra de Fukuyama (1992). Porém para o centro da nossa discussão, não há 
como deixar de mencionar a obra O fim da educação, de Postman (2002). 
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quando, do ponto de vista dos ideólogos do sistema capitalista, como 
bem denuncia Mészáros (2007), nunca houve tanto empenho para 
mostrar que esta é a forma certa de a sociedade ser/funcionar e que 
sempre teria sido capitalista e continuará indefinidamente. E tudo 
estaria bem se Marx e Engels (1986) antes e outros autores como 
Berman (1988) e Mészáros (2007), mais recentemente, não 
´estragassem´ o banquete ideológico ao colocar na mesa o indigesto 
´prato´ do “Tudo o que é sólido desmancha no ar” 

 

 Não é o fato porém, de tantas obras e discursos tratarem de incertezas, dúvidas, 

“fins” etc., que nos autoriza a afirmar a proximidade do fim do sistema capitalísta. 

Os empresários, os próceres do capital estão seguros que continuarão ´pilotando´ a 

hegemonia do sistema vigente. E isto desenha um cenário de discursos de endereços 

trocados: de um lado, ênfase na crise, de outro, um sistema que se mantém, apesar 

das turbulências. E um dos resultados é que isto atinge dramaticamente uma maioria 

que está excluída do usufruto dos bens coletivamente produzidos. 

 Uma análise crítica, contudo, coloca-nos frente à frente com um cenário, para a 

educação em particular e para a vida coletiva em geral, que talvez ninguém tenha 

apreendido com tanta clareza quanto Hobsbawm (1996), ao afirmar que as 

transformaçõe são tantas que, metaforicamente falando, estamos à deriva, uma vez 

que o mapa e o território já não coincidem: 
 
No fim deste século, pela primeira vez, tornou-se possível ver como 
pode ser um mundo em que o passado, inclusive o passado no 
presente, perdeu seu papel, em que os velhos mapas e cartas que 
guiavam os seres humanos pela vida individual e coletiva não mais 
representam a paisagem na qual nos movemos, o mar em que 
navegamos. Em que não sabemos aonde nos leva, ou mesmo aonde 
deve levar-nos, nossa viagem (Hobsbawam, 1996, p. 25).  

 

 

4. DOIS FOCOS A PARTIR DE RECORTES: A QUESTÃO DA AUTORIDADE 
E DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 
COMUNICAÇÃO (NTICS) 
 

Diante de tema tão amplo e complexo, não há outra saída que não seja proceder a 

recortes e estes são sempre arbitrários. Poderíamos focar o olhar analítico para um leque 

de temas, mas nem o tempo de palestra e nem o espaço para o texto comportam essa 

opção. Por isto focalizaremos, muito mais a título de efeito-demonstração, duas 

questões que consideramos centrais na nossa temática e que, ao  mesmo tempo, 
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indicarão assuntos que estão no centro das preocupações de quem procura gerir 

qualificadamente o processo escolar-educacional e aqueles que estão tendo que 

materializar, no dia-a-dia, em condições geralmente adversas, o processo ensino-

aprendizagem. 

Nossa escolha recaiu sobre o tema da autoridade e da inserção das Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação no espaço escolar. 

 

4.1 A questão da autoridade que emana do exercício da gestão legitimada pelo 
escrutínio/escolha da maioria 

 

Ao focar a autoridade colocamo-nos no centro de uma questão candente, de um 

território disputado e de disputa: a escola como instância do exercício e da gestão dos 

interesses de coletividades. Nesse processo dialético do gerenciamento da escola, nos 

seus aspectos institucionais, burocrático-administrativos e acadêmico-pedagógicos e da 

relação desta instituição com a comunidade mais próxima e com a sociedade em geral, 

explicitam-se uma série de questões que cada vez se revelam mais complexas. É um 

locus e uma praxis onde emergem questões éticas, axiológicas e teleológicas. E um dos 

principais desafios dos agentes educacionais nesse locus espácio-temporal é a distinção 

entre autoridade e autoritarismo. A autoridade legítima pela sua origem e legitimada na 

praxis de gerir um coletivo e de o coleivo gerir-se, garante as (pré)condições para o 

exercício do debate, do diálogo, da democracia, do acordo, mesmo quando nem todos 

pensam convergentemente. Em outras palavras, falar em autoridade legítima e 

legitimada é pressupor eleições para todas as instâncias da escola concebida como 

instituição e não como empresa a ser gerenciada9. 

 Pensar em autoridade na escola é pressupor a livre escolha das autoridades 

educacionais, de quem vai gerir o processo educativo e garantir as condições 

indispensáveis para que os responsáveis pelo ensinar-aprender, tenham à sua disposição 

                                                        
9 Vai aqui a compreensão da distância que, como explicitava Chauí (2003), existe entre uma instituição e 
uma organização. A escola é uma instituição; a “universidade (compreendida como instituição), não é 
uma empresa” (Laval, 2004). Gerir uma Instituição escola, supõe a autonomia dos gestores, assegurada 
desde a sua forma de eleger aqueles que assumirão a incumbência de gerenciar todo o processo 
educacional. Qualquer outra forma de gestão-direção, que traz a marca das determinações do mercado, da 
ingerência, fica na dependência de apelar para o autoritarismo, a imposição, a sedução, de um lado, e a 
submissão dos componentes do outro polo. No caso da gestão pelas regras do mercado, procura-se 
eliminar o conflito ou o sujeito conflitante; no gestão institucional, legitimada pela eleição, pela 
autonomia, pela liberdade, o próprio conflito é encarado como propulsor de aprendizagens, de 
transformações.   
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o que necessitam para concretizar esse processo. Quando Georges Steiner pergunta:   “O 

que dá a um homem ou a uma mulher poder de ensinar a um outro ser humano? 

De onde provém essa autoridade”? (2003, p. 07), não temos dúvidas em responder que 

esta autoridade emana da legitimidade conquistada, seja no processo de gestão, seja no 

trabalho pedagógico de ensinar e aprender. A legitimidade não pode ser ´doada´ por 

uma autoridade, autoritariamente concedida ou arrancada por meios duvidosos, mas sim 

legitimada pela conquista pelas vias democráticas. 

O problema é que durante um longo período histórico e mesmo até recentemente, o 

exercício da autoridade ou mais adequadamente explicitado, do autoritarismo, era 

garantido pela concepção tradicional de educação ou mesmo da forma de organização e 

funcionamento da sociedade. Althusser (s.d.) torna isto mais claro ao falar de “aparelhos 

ideológicos de estado”, explicitando que sejam eles “repressivos” ou “ideológicos” 

(Saviani, 1984) garantiam o status quo, a ordem vigente, o funcionamento ´harmônico´ 

das instituições, dado que a uns cabia o comando e a outros a obediência. E pouca ou 

nenhuma discussão ou discordância havia. As instituições convergiam e, de certa forma, 

davam segurança, fazendo com que os saudosistas dessas diversas formas de 

autoritarismo afirmem que “naquele tempo é que era fácil” gerir uma escola, concretizar 

o processo ensino-aprendizagem e manter a ordem, em termos gerais.  

Ao perceber que um grande contingente de pessoas sentem falta desse período em 

que as instituições convergiam é que fica esgarçado que estamos frente a uma grande 

crise, com manifestações em amplo espectro. A crise é da ética, de valores, de objetivos, 

enfim, é generalizada, uma vez que tudo é relativizado: a autonomia é concedida; a 

liberdade é escamoteada, a democracia é de fachada, os limites são permeabilizados, 

não pela discussão que busca um acordo, mas pela desistência/ausência da/de discussão, 

o que acaba gerando uma situação de anomia, que se revela em uma crise de ´n´ 

matizes.  

Na sequência destacamos duas posições de autores, que se manifestam sobre a 

escola/educação. Piaget, apud Ruiz e Bellini (1998, p. 26) ressaltam: “El principal 

objetivo de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas, no 

simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron, hombres creativos, 

inventivos y descubridores”. Além destes, La Taille (1998), ao tratar da necessidade de 

limites, adequadamente gerenciados, afirma a necessidade de apreendê-los como 
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“fronteiras”, as quais, para o crescimento autônomo das crianças, precisam ser 

“transpostas”, “respeitadas” e “construídas”.  

Em um texto anterior, falando sobre os dilemas do professor-orientador hoje, frente 

a necessidades apontadas acima, explicitávamos o que segue: 
Sem dúvida é um dilema abordar a questão do ensino-orientação num 
contexto de um festivo e gelatinoso vale-tudo, característico da pós-
modernidade. De um lado, como e a partir de que pressupostos 
ensinar-orientar se no contexto da nova (des)ordem mundial a 
orientação já está dada, determinada em últimas instâncias pelos deus-
mercado? De outro, contraditória, mas também complementarmente, o 
caldo da pós-modernidade, no qual as metanarrativas não têm mais 
espaço, onde o que vale é o micro, o individual, o cotidiano, a única 
orientação válida e aceita é de que não se deve orientar. J. Sayad, faz 
referência ao "... paradoxo do pai que chama o filho, muito dócil e 
obediente, e ordena: 'seja desobediente'. Como responder? Se 
obedecer, desobedece". Já o filósofo Raul Seixas (mais Paulo Coelho), 
no confronto entre a sociedade convencional e a alternativa, davam a 
receita: "Se eu quero e você quer (... então vá...) faze o que tu queres, 
pois é tudo da lei..." (Bianchetti, 1997, p. 32) 

 

 

4.2 – O desafio das NTICs 

 

 Não bastassem as mudanças de paradigmas teórico-metodológicos, a forma de 

organização e funcionamento da escola e da sociedade em geral, agrega-se uma 

profunda transformação na base infraestrutural, na base técnica da sociedade, que altera 

profundamente as condições de realização do trabalho, das pesquisas, na organização 

das empresas, na gestão das escolas e na forma de ensinar e aprender. Enfim, toda a 

organização histórico-social da sociedade e das suas instituições é afetada, nas últimas 

décadas do século XX e neste iníncio de novo século. Tudo torna-se menor e mais 

complexo, as categorias de espaço e tempo são redimensionadas a ponto de o distante se 

tornar próximo, do esquecer/deletar ser elevado ao mesmo patamar o buscar 

informações/criar conhecimentos e aquilo que poderia caracterizar-se como “lá, 

depois”, transforma-se no “aqui, agora, online” (Bianchetti, 2008). 

 A questão central está focada na transformação de uma tecnologia, a analógica, 

de conhecimento e domínio da humanidade, há muitos séculos, para a criação e 

implementação da tecnologia digital, de descoberta e implementação recente. E isto traz 

repercussões profundas, uma vez que a mediação para trabalhar com a analógica são os 

sentidos humanos (ouve-se, vê-se, toca-se, experimenta-se etc.) ao passo que o trabalho 
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com tecnologia digital passa a exigir fortemente a capacidade de abstração das pessoas. 

E mudanças tão radicais, profundas não são assimiladas em pouco tempo, 

particularmente por uma geração que foi educada com base na tecnologia analógica – 

cuja aprendizagem era feita uma vez para a vida toda – e passa compulsoriamente a ter 

que trabalhar com os aparatos digitais, cuja característica básica é a “implosão do 

tamanho e a explosão da complexidade” (Clarke, 1979), sendo que um conhecimento de 

hoje poderá  não ser operacional amanhã, dadas as mudanças frequentes, com sempre 

novas e complexas descobertas. A distância entre o novo e o descartável, tornou-se 

exígua; a validade do conhecimento adquirido/construído é cada vez mais reduzida em 

função do aparecimento de novos softweres e hadweres. O conhecimento passa a ser 

confundido com informações, quando na verdade destas se demanda capacidade de 

estoque e daquele capacidade de estabelecer conexões, de reflexão e de estar disponível 

para abandonar conhecimentos construídos e assumir ou construir outros para fazer 

frente a sempre novos e complexos desafios. 

 Um segundo aspecto a complexificar a situação - e este diretamente relacionado 

à educação -, refere-se ao fato de uma espécie de novo “conflito de gerações” estar 

ganhando contornos crescentemente mais nítidos, uma vez que a geração educada no 

predomínio da tecnologia analógica, em sua maioria, tem dificuldades de acompanhar 

as inovações, enquanto as gerações mais novas caracterizam-se pela sede da novidade e 

com a maior facilidade aderem e descartam conhecimentos, informações e 

equipamentos, aspecto este que outras gerações ou não resistem e/ou não conseguem 

aderir às novidades ou até opoem-se a elas. E o conflito fica estabelecido 

predominantemente entre professores e alunos, gestores e professores, alunos e pais, 

fazendo predominar acusações mútuas, ao invés da colaboração, da convergência. Na 

literatura até consagrou-se a expressão “nativos digitais”, como sendo estas novas 

gerações para quem não há problemas ou dificuldades para aderir ao novo e os 

“migrantes digitais” (Prensky, 2001), que resistem e no limite, desistem. 

 Isto vai criar uma situação de difícil solução no imediato que é o choque entre 

um currículo analógico X um mundo digital (Matos e Bianchetti, 2008). Isto é, alunos 

querendo que se implemente uma forma de transmitir conhecimentos adequados ao seu 

rítmo e necessidades e professores e escola, com dificuldades de dar conta dessas 

demandas. E as dificuldades não se resumem a uma questão de querer ou não querer de 

uns e de outros, mas também e principalmente na questão de um desencontro entre o 
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discurso no investimento na escola e uma prática que se caracteriza pelo fornecimento 

do mínimo – e muitas vezes nem isto! – necessário para o funcionamento dessa 

instituição. Quer dizer, a questão não é somente de adesão acrítica às NTICs ou de 

rejeição sem análise, mas efetivamente de falta, de pouco investimento, de tal forma 

que, na maioria das vezes, a maior parte dos estudantes contam com mais meios de 

conexão do que os próprios professores. E com isto o polo de quem sabe e ensina e 

quem não sabe e aprende passa a ser invertido, gerando conflitos, uma vez que 

conhecer, deter informações está relacionado mais à disponibilização dos meios 

informacionais do que da muita ou pouca vontade. 

 Assim sendo, gestores e professores passam a defrontar-se com a seguinte 

situação: “Nós, trabalhadores da educação, formamos/orientamos a partir de uma 

formação que não recebemos e a formação que protagonizamos não está mostrando-se 

adequada ou contemporânea aos desafios próximo-futuros que nossos alunos estão 

tendo e terão que enfrentar” (Bianchetti, 2012, p. 73). E com isto ficam dadas as pré-

condições para o contencioso, para o conflito que polariza, exclui e não o saudável e 

necessário conflito que dialeticamente propicia, desde que haja diálogo, o surgimento 

do novo. Eis o porquê não é somente a forma de organização e funcionamento da escola 

que são questionados, mas a própria justificativa da existência da escola, caso não se 

torne coetânea ao tempo presente. 

 

5. CONCLUSÃO? 

 

A questão básica a ter presente, não para concluir o trabalho, mas para desencadear 

a reflexão diz resepito ao fato de que o problema da educação na contemporaneidade 

não se restrige a uma crise da escola ou da educação. É a sociedade em geral que está 

em crise e a escola, como dissemos, transforma-se na privilegiada caixa de resonância 

dessa crise mais geral. Isto significa dizer que não será por falta de desafios que os 

trabalhadores da educação necessitarão trocar de profissão. 

E em relação à gestão neste contexto, basta ter presente que para os gestores 

indicados, não eleitos, o conflito é anomalia que precisa ser extirpada, ao passo que para 

gestores eleitos, representantes com poder outorgado pelo voto, pela escolha, o conflito 

carrega um potencial pedagógico, cujo proveito advirá da gestão coletiva. E neste 

sentido o conflito não é um problema a ser contornado para ´agradar´ quem indicou o 
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gestor/gerente, mas uma possibilidade a ser aproveitada para qualificar o trabalho 

pedagógico e a presença da escola na comunidade. 

Portanto, falar em gestão democrática e participativa carrega o pressuposto de que o 

gestor/coordenador seja eleito por seus pares e comunidade escolar. A eleição é o ponto 

de partida da legitimidade da presença de alguém que formará sua equipe para gestionar 

o desafiador processo educacional que professores, alunos, pais e comunidade escolar 

em geral estão com a incumbência de assumir e desincumbir-se qualificadamente. 
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