
Complexidade e a qualidade do que e complexo, do latim complexus (cercado, abarcado,
compreendido, abrangido) e tamoom de plecto, plexi, complector, plexus (tran\(ado, tecido; enla\(ado,
entrel~ado, cingido'). Deriva tambem do teJm() Iatino 'plicare', OOtnQ 'dobrar' e 'desdobrar'; dai os verbos
'duplicar', 'triplicar', 'multiplicar' e os adjetivos 'duplo' e 'dobravel', 'triplo', 'quadruplo', 'multiplo'.

o termo complexo, no senso comum, e empregado no sentido de complicado, incompreensivel, diftcil,
confuso. 0 que e complicado, entretanro, pode reduzir-se a urn principio simplificado ou simplificador COIlID

urn emaranhado de corda ou urn nO cego incapaz de ser desfeito. Urn computador, por exemplo, e urn
equipamento complicado, mas nao propriamente complexo, pois, para se-Io, precisaria agir seletivamente,
prerrogativaexclusivamente hurnana. 0 computador se resume a funcionar por e6digos reversiveis e definidos
previa e externamente. Assim, urn computador funciona, urn animal reage ou e treinado e condicionado a se
comportar de determinada maneira, mas so 0 ser hurnano e capaz de agir e co-agir.

A complexidade e urn fenomeno intrinsecamente ambiguo e ambivalente e sua n~ao representa a
superayao da visao que pretendeu descobrir principios simplificadores em urna realidade essencialmente
complexa, estando no centro de urn paradigma emergente que supera a racionalidade mecanicista e contribui
para estirnular novas ideias para explicar urn universo (ele proprio urn sistema) constituido de sistemas
complexos (fisicos naturais, vivos, projetados e sociais e culturais).

Nesse contexto, a escola e reconhecida como urn sistema social complexo porque se apresenta como
urna totalidade identificada e organizada em que cada pessoa age e pode coagir (ou ser coagida).

A nilo-linearidade, a dinamicidade, a ambivalencia e a ambigfiidade da escola insinuam urn
funcionamento sistemico desordenado. No entanto, e possivel constatar organizayao quando se vislurnbra, a
despeito dessa aparente desordemem nivel elementar, algum padriio em seu funcionamento ao longo de urn
deterrninado periodo de tempo, 0 que garante sua identidade.Mas 0 que de fato identifica a escola nilo eo seu
funcionamento como sistema, mas a ayilohurnana em seu interior.

Ayao e subsmncia do 'agir' (do latirn agere), no sentido de 'iniciar', 'empreender', 'tomar iniciativa',
sendo inerente exclusivamente a condiyao hurnana.

o problema da ayao se inscreve no dominio da vita activo, conceito resgatado por Hannah Arendt, que
entendia que a vida dependia de algumas condiyoes basicas que seriam garantidas por tres atividades
fundamentais: 0 labor, 0 trabalho e a ayao. Completando as atividades fundamentais da vita activa, 0 labor se
refere as atividades do processo biologico do proprio corpo hurnano (do Animallaborans), enquanto 0 trabalbo,
a atividade de nossas maos, correspondea prod~o de urn mundo de objetos artificiais (comoHomo faber).

A a\(ao e a categoria fundamental da vida hurnana, constituindo a forma da expressiio de sua
singularidade, bem como sua capacidade de iniciar 0 novo que revela sua identidade. Mas a ayoo precisa do
discurso para que a pessoa mostre quem ela e - mais do que ela e - aprescntando-se assim ao sistema social
humane e agindo nele. A ayao e 0 diSCUTSOemergem das atividades mentais basicas da existencia racional - 0
pensar, 0 querer e 0julgar - inscritas na trama inextricavel da escola.

A ayao e 0 discurso, contudo, nao bastam como explica\(ilopara 0 funcionamento da escola. Nesse
caso, a co-ayilo, exercida pelo pader, garante a atividade do sistema, alem de redefinir os padroes da
compreensao das pessoas, compativeis com a extrema complexidade do contexto escolar.

o poder e gerado pela convivSncia entre as pessoas, que so 0 retem quando vivem mo pr6ximas umas
das outros que as potencialidades da ayao estao sempre presentes. 0 que mantem as pessoas unidas, portanto, e
o poder como potencialidade de convivencia. Ter 0 poder, porem, e diferente de exerce-Io. A escola, como
instituiyao, tern 0 poder, mas pode delegar sen exercicio a gestores ou Hderes para a realizayao de sens
objetivos. 0 poder, entiio,exercido por coa9ilolegitima, organiza 0 sistema para a realiza9ao de sens objetivos,
mediante planejamento, organizayao de processos, julgamento, arbitragem de disputas, deliberayoes e defini9ilo
de direyOes.

A tomada de decisoes, nesse caso, submete-se a urn complexo jogo de interesses, altemando-se ou
concorrendo pressoes das redes formais com aquelas informais, com resistencias veladas ou explicitas,
demandas e solici~oes (lobbies), pedidos satisfeitos ou ftustrados e apoios desinteressados ou visando a
resultados pessoais. 0 poder, portanto, representa urn condicionamento fundamental das complexas relayoes
internas do sistema e a rela9ao do sistema com seu entomo na realizayao (ou nilo) de seus objetivos e de sua
finalidade.

Nesse caso, deve-se considerar tamoom 0 poder informal da lideran9a, legitimado como autoridade
'moral' que transcende a cargos e p~es formais,. acolhida por sua credibilidade e repousando na sua



capacidade de convencer as pessoas e catalisar seus anseios, mediante adesao voluntitria e obediencia
consentida.

o poder exercido de uma maneira real on simb6lica sobre a vontade das pessoas, todavia, ocorre na
escola como uma concorrencia dessas formas todas, incluindo outra difusa, espontfutea e assistematica que
surge na escola, mas reflete a pressao do seu entomo, que age eficazmente no sentido de motivar e inspirar as
pessoas no seu interior na realiza~ao de sens objetivos e da finalidade do sistema.

A escola, portanto, so se realizara se submeter 0 poder, sob qualquer forma, a alteridade, 0 que implica
o empenhamento etico das pessoas na condu~ao da sua a~ao. Na alteridade, as pessoas se reconhecem para nao
permanecerem diferentes, sendo a a¢o e 0 discurso a maneira como elas se manifestam umas as outras para
agirem juntas visando a re~ao da finalidade da escola. Essa manifes~ao depende da iniciativa para a
reciprocidade, de que nenhuma pessoa pode se abster sem deixar de ser gente e agente.

Sem essa condi~o, a vida humana "esta marta para 0 rnundo; deixa de see uma vida humana", pois ja
nao e vivida por pessoas humanas nem entre elas. Mas com ela, as pessoas se inserem no Mundo como um
renascimento em que "confirmamos e assumimos 0 fato original e singular do nosso aparecimento fisico
original" que nao e imposto pela necessidade, como no labor, tampouco pela utilidade, como no trabalho, mas
como ayao nascida na reciprocidade. (Arendt, 2002, p. 189)

Desse modo, as pessoas resgatam ou preservam sua capacidade de se revelar como agentes, ainda que 0
seu conteitdo esteja voltado para 0mundo 'objetivo' em que as pessoas se movimentam e se intet'pOe entre elas
e do qual se origina 0 que de fato lhes inter-essa, isto e, 0 que se coloca entre as pessoas, relacionando-as e
vinculando-as organicamente (do latim 'essere', que deu origem tambem a 'essencia', 'presenra').

Tal medi~ resulta da ~o comunicativa que as pessoas estabelecem entre si de uma maDeira muitas
vezes intangivel, constituindo no entanto uma teia de relayoes humanas que indica, pela metlifora, sua
qualidade tangivel, 130 real quanto as coisas tangiveis do Mundo fisico. (Arendt, 2002, p. 195)

No entanto, a a~ao pode implicar perigo (como 'ensmo', tentativa', 'prova'). 0 radical per (do latim
pericu!um) compoe palavras como 'experiencia' (tambem do grego 'empeiria') e 'perito' ('0 que tem
experiencia'). 0 que e perigoso esta, assim, submetido a duas contingencias: de beneficio e de adversidade. 0
perigo corresponde a duvida, a incerteza ou a inseguranya quanto a tentativa ou escolha diante do improvavel
ou imprevisivel destas duas alternativas. A outra pessoa sempre representa um perigo, fazendo com que
hesitemos em confiar nela. E, dependendo da nossa experiencia, podemos tender sempre a imaginar 0 pior, seja
porque ja tivemos alguma experiencia adversa nesse sentido, ou porque 0 outro e sempre "formalmente,
constitutivamente perigoso". (Ortega-y-Gasset, 1973, p. 193-194)

A a~ao tambem provoca conseqiiencias imprevisiveis e irreversiveis que so podem ser superadas por
poderes hum.anos inusitados: 0 de perdoar - que reverte ayOes passadas, contradizendo a con~ao de
irreversibilidade -, e 0 de prometer e curnprir promessas - que garante a continuidade nas reI~oes. E nao e
so 0 amor que tem esses poderes. No dominio coletivo, institucional ou comunititrio, como e 0 caso da escola,
tambem os sentimentos de miserioordia, admir~ao e respeito mUtuo execcem esse podee. (Arendt, 2002, p.
248-259)

o poder de perdoar nos reporta a um outro correspondente: 0 das virtudes. A virtude e hist6rica como e
a humanidade, e am~, virttide e bistOria, sempre coitwidem na pessoa virtuosa: a virtude de uma pessoa e0

que a toma ainda mais lmmana, e constitui 0 poder especifico que ela tem de afmnar sua propria humanidade.
A virtude, como poder, acontece no encontro do Animallaborans com 0Homo faber (como hominiza~ao) e do
HotnQ faber com a pessoa (como humani~ao). E a maneira que 0 see humano encontra de poder see e agir
humanamente, isto e, de agir bem, sendo etico.

A ~iio hurnana na escola constitui, portanto, a essencia do seu magist6rio que, discernindo a evolu~iio
tin insignific3ncia de um tempo impregnatk> de resign~iio desumana e de desumani~ao, usara 0 antidoto da
signific~ao, isoo e, da a~ao consentida e com senti do. E sera esse magisterio da a~o que podera edificar e
transformar em conteudo e media~ao escolar urn estatuto etico cujo compromisso crucial e a condi¥iio de vida e
de dignidade da pessoa humana, como bem supremo e origem primordial dos valores que permitem 0 encontro
do conhecimento com a consciencia.
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