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INTRODUÇÃO 

 

José Claudinei Lombardi1 

  

A palavra administrar, entendida em seu sentido etimológico (do Latim 

administrare), é o ato de gerir, de governar, de dirigir negócios públicos ou privados; por 

administração (do latim administratione) deve-se entender a própria ação de administrar. 

Nesse sentido geral, em todos os diferentes modos de produção, nos diferentes momentos 

da história e em todas as formações sociais, podemos encontrar a administração dos 

negócios públicos e privados, bem como o ordenamento e o controle dos fatores que 

garantem a produção e reprodução da vida material, social e política.  

A forma que conhecemos de administração surgiu e se desenvolveu 

acompanhando as transformações do modo capitalista de produção. Lentamente, seguindo 

os passos das mudanças que marcaram a longa transição do feudalismo para o capitalismo, 

a administração dos negócios públicos foi, por um lado, se confundindo com a gestão do 

Estado e com a de todo o aparato que tornava possível a acumulação primitiva de capital, 

como, por exemplo, os negócios vinculados à colonização e a seus agentes; por outro lado, 

como que revelando a outra face dessa mesma e única moeda, também foi se 

desenvolvendo a administração dos negócios privados, primeiro das corporações de 

ofícios, depois das empresas manufatureiras e, acompanhando o revolucionar da indústria e 

de toda a vida na sociedade, a gestão da fábrica e, depois,  das grandes corporações e 

sociedades anônimas. 

Tal como a conhecemos, a moderna administração somente surgiu nas últimas 

décadas do século XIX, com o objetivo de instituir estratégias organizacionais arquitetadas 

para disciplinar o trabalho e dele extrair maior produtividade. Essa administração, fundada 

numa lógica de racionalização do trabalho, visando ao aumento da produtividade e à 

ampliação da lucratividade, surgiu para coordenar os trabalhos dos operários nas fábricas e, 

por analogia ao trabalho fabril, para controlar as pessoas ou os órgãos nas mais diversas 

atividades sociais e políticas.  

                                                           
1 Doutor em Filosofia e História da Educação. Professor do Departamento de Filosofia e História da 
Educação, da Faculdade de Educação da UNICAMP. Coordenador executivo do Grupo de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR.  
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Era, portanto, uma administração fundada numa concepção ampliada da divisão 

do trabalho, em que essa era entendida como sendo, ao mesmo tempo, técnica e social, 

reflexo da divisão existente na sociedade e no Estado. Ou seja, era tanto uma divisão da 

sociedade em diferentes ocupações, podendo estar ligadas à produção ou à prestação de 

serviços (médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros e professores etc.), como uma 

divisão do próprio trabalho na produção, tendo como propósito ajustar os trabalhadores à 

produção, ao desenvolvimento de uma atividade específica. Essa divisão não é em si 

mesma negativa, pois pode levar ao fortalecimento do indivíduo e à  otimização de sua 

vida social; entretanto, quando o indivíduo não tem o controle sobre ela nem sobre os 

mecanismos a que acaba sendo obrigado a se submeter, quando a divisão e subdivisão do 

trabalho é “efetuada com menosprezo das capacidades e necessidades humanas, é um 

crime contra a pessoa humana e a humanidade” (BRAVERMAN, 1981, 72). 

A divisão do trabalho acabou levando ao parcelamento das várias atividades e 

esse, por sua vez, à necessidade da formação de especialistas nas diversas áreas de 

atividades, o que facilitou o domínio político e social exercido pelo capital, que impôs ao 

trabalhador uma condição de alienação e de parcelamento. Na medida em que a atividade 

de trabalho em sua totalidade foi sendo rompida pela transformação da força de trabalho 

em mercadoria, o controlador do capital passou a ter não somente controle do próprio 

capital, mas também do conjunto de condições que possibilitavam sua acumulação. Foi 

desse modo que o modelo de controle existente nas fábricas foi sendo ampliado e 

reproduzido para todas as demais dimensões da vida social e política, e acabou 

reproduzindo-se nos hospitais, nas universidades, nas escolas e nas diferentes instituições e 

organizações. Da mesma forma que ocorreu uma divisão entre trabalho individual e social, 

que culminou com a divisão entre trabalho intelectual e  trabalho manual, também foi 

sendo implementada a divisão entre saber e fazer, planejar e executar, mandar e obedecer.  

Isso porque o trabalho realizado em larga escala exige um direcionamento que 

harmonize as atividades individuais, articulando-as ao processo produtivo como um todo, 

tarefa que requer a direção e a superintendência de um especialista. Nas palavras de Marx: 

Todo o trabalho diretamente social ou coletivo, executado em grande escala, exige, 
com maior ou menor intensidade, uma direção que harmonize as atividades 
individuais e preencha as funções gerais ligadas ao movimento de todo organismo 
reprodutivo, que difere do movimento de seus órgãos isoladamente considerados. 
Um violinista isolado comanda a si mesmo, uma orquestra exige um maestro. Essa 
função de dirigir, superintender e mediar assume-a o capital, logo que o trabalho a 
ele subordinado se torna cooperativo. (MARX, 1989, p. 379-380) 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p. 5 –10, ago. 2006 - ISSN: 1676-2584 

 

7

 

Gradativamente, foi sendo implementado um sistema de controle social visando 

ao aumento da produtividade que dotou, tanto o trabalho manual como o trabalho 

intelectual, de uma rigidez tal que, se por um lado, propiciou de fato o aumento da 

produtividade, por outro, tornou toda forma de trabalho vinculada à especialização. O 

trabalho tornou-se ocupação e a rigidez ocupacional tornou-se uma característica do século 

XX. Na produção, a adoção de uma “administração científica” (como propõe o taylorismo) 

foi altamente funcional; entretanto, fora do âmbito  empresarial, facilitou o domínio do 

capital sobre a sociedade como um todo. O resultado disso, como acima explicitado, levou 

à especialização do trabalho, permanentemente impondo a todos os profissionais à busca 

desenfreada de seu aperfeiçoamento. A perversidade dessa construção não reside somente 

em tornar o sujeito responsável por seu aperfeiçoamento ou pelo seu fracasso, mas em 

vender a ilusão de que o conhecimento especializado, sendo eficiente, estimula a 

produtividade da organização e promove a ampliação do bem-estar para toda a sociedade.  

Com isso, os métodos e as técnicas originariamente empregados nas empresas 

capitalistas, passaram a ser considerados como princípios administrativos válidos para 

todas as organizações, de uma maneira geral. Foi assim que, embora adaptados a cada 

circunstância, foram empregados na organização das instituições escolares, pois na medida 

em que se ampliou a rede escolar, surgiu a necessidade de estabelecer um modelo 

burocrático de funcionamento, ou seja, a necessidade de impor às instituições escolares 

regras semelhantes às existentes nas empresas: normas escritas, divisão de trabalho 

hierarquizado por cargos e responsabilidades etc., com o intuito de fazer a  educação 

alcançar maior eficiência e produtividade, identicamente ao que ocorria em relação às  

atividades empresariais. O pressuposto lógico-formal adotado é o de que “[...] enquanto a 

Administração de Empresa desenvolve teorias sobre a organização do trabalho nas 

empresas capitalistas, a administração escolar apresenta proposições teóricas sobre a 

organização do trabalho na escola e no sistema escolar” (FÉLIX, 1985, p 71). Na 

administração escolar, portanto, podem ser identificadas as diferentes teorizações da 

administração de empresa, nada mais se fazendo que a mera aplicação dessas teorias à 

educação (idem, ibidem). 

Em suma, acompanhando as transformações da sociedade como um todo, a 

instituição escolar também foi se modificando, se ajustando, se adaptando e se tornando 
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cada vez mais complexa, em função da necessidade de atender às novas demandas 

produzidas por essas transformações. Portanto, compreender o processo histórico em que 

se deram tais transformações na sociedade brasileira é condição necessária para 

compreender a organização e as transformações do sistema educacional brasileiro; a forma 

como se constituíram as instituições escolares, com seus regulamentos, normas e leis 

criados para organizar e controlar seu funcionamento; as concepções filosóficas e 

pedagógicas que, em cada período, nortearam as inúmeras propostas de reformas 

educacionais; as diferentes maneiras como se concebeu e se concretizou a Administração 

Escolar no Brasil, bem como a evolução histórica do cargo de Diretor de Escola e do papel 

social e político a ele atribuído. 

 Propiciar esta compreensão, ou, pelo menos, motivar os gestores escolares à sua 

busca, é o principal objetivo dos textos que compõem esta coletânea, voltada, por sua vez, 

ao atendimento dos objetivos da disciplina “Gestão escolar: abordagem histórica”. 

Para tanto, tendo em vista o caráter modular da disciplina, que prevê apenas dois 

encontros presenciais, impossibilitando uma abordagem mais profunda dos períodos 

históricos estudados, os autores optaram por fazer certos ajustes na periodização 

tradicionalmente aceita da história da educação brasileira, mesmo reconhecendo o caráter 

sempre problemático e controverso de uma opção dessa natureza, a fim de viabilizar a 

delimitação de alguns marcos referenciais, com finalidade exclusivamente didática.  

 Assim, a presente coletânea é composta de quatro unidades, cada qual referindo-se 

a períodos específicos da história da educação brasileira.  

 A Unidade I, denominada Antecedentes da administração escolar até a República, 

abrange o longo período que vai da chegada dos portugueses até a década de 1930, 

procurando analisar como se colocava a questão da administração escolar em cinco 

momentos distintos: na época dos jesuítas, na fase pombalina, no período joanino, na época 

Imperial e na Primeira República.  

 A Unidade II, intitulada A Administração Escolar na Era Vargas e no Nacional-

Desenvolvimentismo, abrange o período de 1930 a 1964, subdividindo o conteúdo em 

quatro tópicos, a saber: A Era Vargas e o planejamento da educação; Nacional-

desenvolvimentismo e o planejamento da educação; A regulamentação da carreira dos 

profissionais da educação e a formação do administrador escolar; e a Conclusão. 
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A Unidade III discute A Administração Escolar no Período do Governo Militar 

(1964-1984), e seu conteúdo apresenta-se subdividido em dois subtítulos: A legislação 

educacional para o cargo de Diretor de Escola e Outras considerações acerca da atuação do 

Diretor de Escola no período estudado.  

 Finalmente, a unidade IV, intitulada A Administração Escolar no Contexto da Nova 

República (1984...), dedica-se ao período mais contemporâneo, estando seu conteúdo 

subdividido em quatro tópicos: O contexto histórico e as mudanças sociais no Brasil; Os 

anos 80: a “década perdida” e a educação; e A educação nos anos 90: a Reforma do Estado 

e a Gestão Escolar e Considerações finais. 

 Vale registrar que, embora os textos tenham sido produzidos por diferentes autores, 

não resultaram do trabalho isolado e meramente individual de cada um ou de cada grupo. 

Ao contrário, foram fruto de inúmeras reuniões e discussões para levantamento 

bibliográfico, orientação de pesquisas, distribuição de tarefas, fixação de metas e princípios 

comuns, enfim, são produtos de um verdadeiro trabalho coletivo, cujo propósito maior era 

assegurar o rigor científico e, ao mesmo tempo, o caráter didático da exposição, além de 

conferir coerência e organicidade às unidades, a fim de possibilitar a consecução dos 

objetivos da disciplina. 

 Evidentemente, as considerações sistematizadas nas quatro unidades que se seguem 

estão bem longe de esgotar todas as possibilidades de uma abordagem histórica da gestão 

escolar, esgotamento que, de resto, seria humanamente impossível realizar. A intenção de 

seus autores é, na verdade, bem mais modesta, e terá sido satisfatoriamente alcançada se o 

estudo desses textos, acompanhado das demais atividades a serem desenvolvidas na 

disciplina, conseguirem, ao menos, provocar o debate e a reflexão crítica sobre a dimensão 

histórica da gestão escolar, propiciando aos gestores uma compreensão mais bem 

fundamentada e consciente do papel político e social, absolutamente relevante, que 

desempenham e que os leve a um comprometimento cada vez maior com a melhoria da 

educação pública no Brasil. 
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