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Resumo  
O presente artigo traz sucintamente algumas considerações sobre organização e gestão da 
escola entendidas como prática educativa. Trata-se do resultado parcial da pesquisa 
bibliográfica desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. Com base nos estudos realizados, foi possível depreender 
que o modo de organização e gestão da escola influencia os indivíduos que a compõem e que 
estes indivíduos influenciam a organização uma vez que a constituem e a definem com base 
em seus valores, práticas e procedimentos. Acreditar que o modo de organização e gestão 
escolar educa é acreditar na organização escolar como espaço de aprendizagem 
compartilhada, tendo presente as mútuas interferências entre organização da escola, sala de 
aula e aprendizagem.  
  Palavras Chaves: organização, escola, aprendizagem.  
   
   
 
 
Abstract  
This paper presents briefly some considerations about the organization and management of 
the school understood as educational practice. This is the partial result of literature developed 
in the Graduate Program in Education at the Catholic University of Goias Based on studies, it 
was possible to conclude that the mode of organization and management of the school 
influences the individuals who compose it and that these individuals influence the 
organization since the set up and based on their values, practices and procedures. Believing 
that the mode of school organization and management education is to believe in school 
organization as an area of shared learning, bearing in mind the mutual interference between 
school organization, classroom and learning.   
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A escola como organização transformou-se em objeto de investigação, em uma 

“macrotendência” das ciências da educação, resultado do interesse crescente que a 

comunidade educacional tem atribuído à escola-organização, aos propósitos  político-

educativos dessa instituição bem como as preocupações dos atores da educação 

contextualmente situados.  

Segundo Costa (1996), a escola vem ocupando destaque nas políticas educacionais em 

diversos países. São exemplos de políticas destinadas à escola: a descentralização dos 

sistemas educativos, a territorialização das escolas, a valorização dos estabelecimentos de 

ensino como unidades organizacionais de decisão, a participação social nas instituições 

educativas locais, a criação dos conselhos escolares, a investigação da figura do diretor das 

escolas.  

Os significativos desenvolvimentos ocorridos no âmbito das investigações relativas à 

análise organizacional e administrativa das escolas resulta de acordo com Costa (1996), de 

dois acontecimentos desencadeados a partir de meados dos anos 1970: o movimento das 

escolas eficazez
1 e o movimento de valorização da escola-organização, tendo o segundo 

movimento, provocado alterações nas teorias de organização e administração escolar 

(COSTA, 1996, p. 20).  

Para o referido autor, o primeiro movimento, das escolas eficazes, iniciou-se nos 

Estados Unidos como reação à tese segunda a qual “as escolas não marcam a diferença”, que 

teve como suporte teórico o Relatório Coleman2. Ao minimizar os efeitos produzidos por 

ETA instituição educativa, a referida tese provocou uma reação em sentido contrário, 

implulsionando a retomada do valor da escola na aprendizagem dos alunos. O segundo 

movimento, valorização da escola-organização, está relacionado às mudanças ocorridas  

   

no âmbito da construção teórica da administração educacional que se 
traduziu em profundas alterações do quadro epistemológico, conceitual e 
metodológico tradicional desta área disciplinar, cujas conseqüências 
levaram também a outra orientação do seu objeto de estudo que, a partir de 
então, passou a estar mais próximo das escolas como organizações, da 
direção e gestão dos processos organizacionais aí encontrados (COSTA, 
1996, p.22).  

   

Esses acontecimentos marcaram a adoção de novos paradigmas de análise da 

administração educacional fundamentados em novas concepções de organização e 

administração escolar, apresentando análises de feição interpretativa e crítica como alternativa 

de novos posicionamentos metodológicos. Nesta perspectiva, o exame dos fenômenos 
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educacionais retoma a escola na sua dimensão administrativa e organizacional. De acordo 

com Costa,  

   

Assistiu-se, então, durante a década de 70 e princípios de 80, a um conjunto 
de investigações que mudaram o sentido da tese inicial para schools make 
difference e que levaram a que, das investigações iniciais sobre os efeitos 
escolares, se passasse, progressivamente, para a identificação, 
caracterização e procura das escolas em que aqueles efeitos tinham um 
sentido positivo, ou seja, para o estudo das escolas eficazes. Durante este 
processo merece ainda destaque o investimento em novas orientações nos 
processos de investigação a que, preocupando-se mais com as exceções (as 
boas exceções) do que com a norma, os investigadores optaram 
maioritariamente pela utilização de metodologias de estudo de caso 
(COSTA, 1996, p. 21).  
   

   

Ressalta-se que o movimento de valorização da escola-organização continua em 

expansão por meio de dupla vertente: como linha de investigação e como estratégia de 

intervenção nos contextos educativos, a fim de obter escolas de maior sucesso educativo. Por 

sucesso educativo entende-se a formação do aluno para a emancipação individual, para a 

reflexão acerca do mundo, das contradições presentes na sociedade, e autonomia para a ação, 

passível de contribuir para a formação de uma sociedade justa.  

No Estudo do Estado da Arte sobre a categoria “Gestão da Escola”, Pazeto (2001) 

levanta 134 pesquisas diretamente relacionadas com a gestão da escola, em Programas de 

Mestrado, Tese de Doutorado e Pesquisas Docentes. O referido pesquisador indica pelo 

estudo realizado,  

   

que a gestão da escola está se tornando um tema de expressão dentre as 
questões de investigação no meio educacional brasileiro. Constitui também, 
objeto de crescente preocupação por parte dos governos e dos dirigentes 
educacionais. Nesse sentido, o meio acadêmico está dando particular 
atenção à gestão da escola, tendo em vista que a grande maioria dos 
documentos com os dados levantados e analisadas tiveram por base 
pesquisas que deram origem a dissertações e teses em diferentes Programas 
de Pós-graduação em Educação em universidades brasileiras (PAZETO, 
2001, p. 260).  
   

   
            Estudos sobre gestão da escola estão sendo abordados de forma crescente em vista da 

relevância social e política da educação e da função da escola.  Segundo Pazeto (2001), a crise por que 

passam o Estado e as instituições da sociedade em relação aos novos papéis e funções diante dos 

novos direitos e responsabilidades, está apontando novos rumos aos modelos e estruturas em vigor. 

Essa mudança de paradigmas conceituais e dos modelos estruturais possibilita a construção de 
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modelos interativos sustentados em valores culturais que respeitam a diversidade e a solidariedade 

visando à autonomização. De acordo com Pazeto, 

   

A nova consciência que o homem esta formando enquanto ser em si e 
enquanto ser cósmico, indissociada da capacidade do devir que lhe é inata, 
mobiliza-o para a construção do novo e para o ilimitado, impulsionando-o à 
superação dos paradigmas culturais e dos limites espaço-temporais. O 
processo de autonomização e a nova consciência política e ecológica estão 
despertando no ser humano e em suas relações com o cosmos a perspectiva 
de associar sobrevivência e transcendência. Esta possibilidade desafia o ser 
humano a ampliar sua capacidade inventiva e criadora através da 
comunicação e da interação com os outros seres que participam do processo 
de interação social, superando as limitações individuais, associativas e 
ambientais geradas pelo individualismo e pela competitividade (PAZETO, 
2001, p. 262).  

   

O reflexo desses movimentos nas instituições educacionais solicitam características de 

gestão com base em modelos para a formação do humano e do cidadão, uma vez que o 

modelo burocrático adotado até então, não tem respondido às necessidades sociais. A análise 

dos resumos das 134 pesquisas levantada por Pazeto, é agrupada em quatro temas: 

democratização e autonomia, organização do trabalho escolar, função e papel do gestor e 

gestão pedagógica, em ordem de interesse. Esse trabalho elucida os problemas investigados 

demonstrando que a escola publica já não mais se contém com a presença apenas do Estado, 

e, para corresponder aos novos anseios e expectativas da sociedade, requer a intermediação da 

comunidade e de suas instituições para assegurar a dimensão pública e coletiva. Constata 

também, que a gestão da escola é uma categoria que se reveste de complexidade e de 

importância, em vista das estruturas e contingências a cercam e em função dos novos cenários 

e exigências a que a educação e a escola são chamadas a contribuir.  

 Em relação à temática da Organização do trabalho escolar, as 36 pesquisas analisadas 

pelo autor (IBID), abordaram as seguintes subtemáticas: 15  Fundantes e perceptivas; 10 o 

Cotidiano; 5  Relações de poder e 6 em Conflitos e problemas. Nos estudos sobre fundantes e 

perspectivas da organização do trabalho escolar o autor identifica a utilização de vários 

aportes teóricos para trabalhar criticamente a estrutura burocrática da escola e a abordagem da 

reorganização do tempo e do espaço escolares, incluindo analise da proposta e de experiências 

de escola em tempo integral. O tema do cotidiano escolar abrange estudos de clima 

organizacional, cultura, ritmos, símbolos e representações sociais na escola. Os estudos sobre 

organização do trabalho escolar abordam as relações interpessoais, relações de poder, 

conflitos e sua administração, problemas, como disciplina, violência e drogas, também estão 

presentes como objetos de estudo nesta temática.  
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Considerando a conjuntura, pode-se afirmar que o interesse no estudo da organização 

e gestão da escola não se restringe a uma causa única, mas um conjunto de fatores em 

conexão que provocaram a necessidade de estudiosos e educadores a convergirem seus 

estudos para a dimensão funcional da escola. 

Adota-se a perspectiva da importância da escola na contemporaneidade, entendida 

como local de formação e transformação com uma função social insubstituível, a de formar 

indivíduos para uma vida digna e para a compreensão e transformação da realidade. Sendo a 

escola uma organização singular e complexa, faz-se necessário a compreensão dos conceitos 

de organização e gestão escolar, a fim de  tornar perceptível o espaço instituído para ocorrer a 

formação humana e social.  

   

1. Aprofundando os Conceitos 

Na tarefa de elucidar o conceito de organização e gestão da escola, recorre-se a 

dicionários, estudiosos da Teoria Geral da Administração, à literatura, a fim de distinguir 

conceitos entre organização e instituição, administração e gestão, uma vez que são conceitos 

relacionados entre si.  

 Organização, segundo o dicionário Aurélio, é “ação ou efeito de organizar, de pôr a 

funcionar, estado do que se acha organizado, modo pelo qual as partes que compõem um ser 

vivo estão dispostas para cumprir certas funções. É a forma escolhida para arranjar, dispor ou 

classificar objetos, documentos e informações”. Organização é uma palavra que tem a origem 

no latim organizo, significa órgão, dispor de forma a tornar apto à vida, dotar de uma 

estrutura.  

O mesmo dicionário traz para a palavra instituição “ato de instituir, criação, 

estabelecimento, a coisa instituída ou estabelecida. Associação ou organização de caráter 

social, educacional, religioso, filantrópico, etc. Estrutura decorrente de necessidades sociais 

básicas, com caráter de relativa permanência, e identificável pelo valor de seus códigos de 

conduta, alguns deles expressos em leis”.  

De acordo com Ogbur e Nimkoff (apud Lakatos 1981, p.153), “as instituições sociais 

são um dos diversos tipos de organização social.” Como todas as organizações, as instituições 

constituem sistemas sociais, que têm como características: finalidade;  conteúdo relativamente 

permanente; estrutura (coesão entre os componentes); estrutura unificada (funciona como 

unidade, ainda que interligada às demais instituições); valores. Todas as instituições devem 

ter função e estrutura. A função é a meta ou o propósito do grupo, e a estrutura, composta de 
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pessoal, equipamentos, organização, comportamento, é a base onde se dá a concretização do 

objetivo do grupo.  

Em sua vida concreta as pessoas estão intimamente relacionadas com as organizações 

e essas dependem da atividade e do trabalho das pessoas. O mundo em que vivemos é uma 

sociedade institucionalizada em que predominam organizações, o esforço do homem como 

base fundamental da sociedade que é composta por organizações, ou como explicita 

Chiavenato, a sociedade moderna, as pessoas nascem, crescem, aprendem, vivem, trabalham, 

se divertem, são tratadas e morrem dentro de organizações (CHIAVENATO, 2003, p. 10).  

A Teoria das Organizações (TO) é o campo do conhecimento humano que se ocupa do 

estudo das organizações em geral. Pela complexidade de suas operações, as organizações 

precisam ser administradas. Para Chiavenato (2003, p. 2), a administração nada mais é do que 

a condução racional das atividades de uma organização seja ela lucrativa ou não lucrativa.  

A Teoria Geral da Administração − TGA trata do estudo da administração das 

organizações. Francisco Filho (2006, p. 59) entende  

   

que a Administração é a utilização de recursos humanos e materiais, de 
maneira racional, para a realização de determinados fins. Por esta ótica, é 
condição necessária à vida humana e organizacional e está presente em 
todas as organizações dirigidas pelos homens. A Administração Escolar não 
é exceção (FRANCISCO FILHO, 2006, p. 59).  

   

            A administração para o referido autor (ID.) é instrumento útil para transformar ou 

conservar a sociedade e por esse motivo deve ter objetivos específicos. Em relação à 

administração escolar derivar ou não da administração geral, Francisco Filho apresenta os 

argumentos de dois grupos de estudiosos que se posicionam em lados opostos quanto a 

questão. Para um grupo, a administração escolar não é uma forma decorrente da TGA, não 

herdando dela, objetivos, estratégias, princípios e condições históricas, uma vez que a escola 

busca a transformação social e não está a serviço do capital; para a administração escolar ser 

transformadora, é necessário desligá-la da Teoria Geral da Administração. O outro grupo 

considera que a administração escolar está inserida nas abordagens da TGA. Ainda que tenha 

um caráter subjetivo e especifico, está ligada ao conjunto de valores culturais de cada 

momento histórico, e que não existe educação fora do contexto. Defendem, assim, a idéia de 

que hoje é impossível administrar qualquer organização sem ter uma visão holística e crítica 

da realidade.  

Em relação à idéia de escola transformadora, Francisco Filho (2006, p.65) sustenta a 

tese de que a escola somente será transformadora, quando conseguir trabalhar o conhecimento 
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historicamente aceito e organizado sobre administração, desenvolvendo uma consciência 

critica sobre a realidade. Para o autor, a administração escolar está inserida no contexto global 

da sociedade, sendo parte, portanto, da TGA, e, a administração escolar precisa inserir-se na 

estruturação social para modificá-la.  

Desbastado o conceito de organização escolar, busca-se esclarecer os conceitos de 

administração e gestão. Recorre-se a Chiavenato a fim de identificar a origem e significado da 

palavra administração. Segundo este autor (2003, p.11), a palavra administração vem do latim 

ad ( direção, tendência para ) eminister ( subordinação ou obediência ) e significa aquele que 

realiza uma função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta serviço a outro. 

Administrar é o ato de governar, de pôr em prática um conjunto de normas e funções. "A 

administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos, a fim 

de alcançar objetivos organizacionais" (CHIAVENATO, 2003, p.11).  

Administração é a tarefa de administrar, gerir, organizar, dirigir, tomar decisões, 

portanto, essas tarefas remetidas à escola configuram administração escolar. A administração 

realiza-se no contexto da organização. Identificam-se como características da administração a 

ênfase na hierarquia de cargos e funções, as regras e procedimentos administrativos, 

eficiência, eficácia e o poder estruturado verticalmente.  

De acordo com Cury (1997), o termo gestão vem de gestio, que, por sua vez, vem de 

gerere (trazer em si, produzir), tornando mais claro que a gestão não só é o ato de administrar 

um bem fora-de-si (alheio), mas algo que se traz em si, porque nele está contido, sendo o 

conteúdo deste bem, a própria capacidade de participação.  

No sentido de contribuir para a compreensão e aplicação dos termos organização e 

administração, Libâneo (2008) salienta um grupo de autores que estudam as tarefas de 

administrar, gerir, organizar, dirigir, tomar decisões, reunindo-as todas no conceito de 

administração, e outros autores que reconhecendo a especificidade das instituições 

educacionais, atribuem ao termo organização maior abrangência, entendendo que a 

administração realiza-se no contexto de ma organização (LIBÂNEO, 2008, p 98). O autor em 

referencia, utiliza “a expressão organização e gestão da escola, considerando que esses 

termos, colocados juntos, são mais abrangentes que administração” (LIBÂNEO, 2008, p 100). 

A expressão gestão democrática, formalizada como principio na Constituição Federal 

Brasileira, no capítulo da Educação, resulta do movimento da sociedade civil e da 

reorganização do Estado ocorrido na década de 1970 e 1980, em face das exigências 

suscitadas pelas determinações sociais, políticas, econômicas. Depreende-se que o vocábulo 

gestão esta diretamente relacionado a aspectos sociais e políticos.  
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Autores como Sander (2007), Aguiar (1987), Lima (2003), fazem uso indistintamente 

dos termos gestão e administração. Costa (1996) atribui a expressão administração maior 

abrangência, entendendo que a gestão é parte da administração da organização.  

Sobre gestão da escola Libâneo esclarece que    

   

gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para 
se atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os 
aspectos gerenciais e técnico-administrativos do processo na tomada de 
decisões da organização voltado para realização de seus objetivos. Todas as 
demais funções da organização (o planejamento, a estrutura organizacional, 
a direção, a avaliação) estão referidas ao processo eficaz de tomada de 
decisões (LIBÂNEO, 2008, p. 101).  

   

Depois de aproximadamente meio século de vigência estudados de perspectivas 

unitária e consensual das organizações e de insistência nas lógicas da racionalidade técnico-

instrumental, linear e unidimensional, a década de setenta e oitenta do século passado 

trouxeram uma outra visão do funcionamento organizacional, permitindo alternativa para 

além do foco na burocracia e técnica formal. 

Com efeito, Lima (2003) adverte que as políticas educacionais em destaque na década 

de 1990, tiveram o foco voltado para a escola, como, por exemplo, a descentralização 

mediante a autonomia, o projeto político pedagógico e a gestão centrada na escola.  

Em relação à gestão centrada na escola, recorre-se a Brzezinski (2010), que assim se 

expressa:  

A gestão democrática da educação é um principio republicano e foi 
estabelecida na Constituição de 1988, em seguida incorporada às 
Constituições Estaduais e Municipais (Leis Orgânicas) e, posteriormente, à 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20-12-1996 (Lei n. 
9.394), ao Plano Nacional de Educação de 09.01.2001 (Lei n. 10.173), aos 
Planos Estaduais e Municipais e aos Projetos Políticos Pedagógicos das 
Escolas e dos cursos universitários (BRZEZINSKI, 2010, p. 02).   
   
   

Assim, cabe dizer que a gestão democrática da escola no Brasil, resulta do processo de 

reorganização de vários setores da sociedade civil, ocorridos na década de 1980, os quais 

exerceram uma pressão organizada no sentido de exigir maior participação na vida política do 

País, ampliando o processo de democratização em curso naquele momento. Isso se verifica 

em articulação com setores da sociedade política.  

Quanto à descentralização que respalda as reformas empreendidas pelo governo 

brasileiro na década de 1990, Cabral Neto (1999), destaca que foram pautadas nos princípios 
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de assegurar a eficiência; garantir a eficácia, buscar a qualidade, redefinir o papel do Estado, 

polarizar Estado-mercado como estratégias neoliberais.  

Nesse cenário, ganharam destaque as propostas de descentralização das 

responsabilidades, chamando-se a sociedade a participar da tarefa educacional. Nessa nova 

ordem, a participação inclui, também, a assunção de responsabilidades materiais, 

incentivando as chamadas parcerias com empresas, organizações não governamentais e 

comunidades (Cabral Neto, 1999 p.9).  

O referido autor alerta que a descentralização, em princípio, sugere uma dimensão de 

democratização, esta contudo pode funcionar em dupla perspectiva: a) como um mecanismo 

de redistribuição de poder entre o Estado e a sociedade civil pela edificação de mecanismos 

de participação popular mecanismos que permitem influenciar nos processos decisórios e no 

controle da execução e tais decisões e b) como uma estratégia de desconcentração de tarefas, 

representando uma transferência de responsabilidades, sem, contudo, redistribuir o poder 

decisório. Desse modo, a gestão centralizada na escola alinha-se ou ao ideário neoliberal ou à 

perspectiva sociocrítica.   Libâneo (2008) distingue no estudo dos processos de organização e 

gestão da escola duas concepções: a concepção científico-racional e a concepção sociocrítica. 

As duas concepções referidas diferenciam-se em relação às finalidades sociais e políticas da 

educação (IBIDEN).  

Neste artigo adota-se a perspectiva sociocrítica para estudo da organização e gestão da 

escola por considerar que esta perspectiva pode responder às exigências postas para a 

organização da escola, pelo entendimento de que o espaço escolar não é neutro, mas, sim, um 

lugar a ser construído com o envolvimento dos trabalhadores da escola, dos alunos e pais. 

Esse envolvimento acarreta a participação dos sujeitos nas tomadas de decisões, promovendo 

o ato compartilhado com base nas necessidades da comunidade escolar. O agir participado 

promove o exercício de práticas colaborativas.   

 

 

2- A Organização e Gestão da Escola como Prática Educativa 

 

A instituição escolar é uma organização, uma unidade social em que interagem grupos 

sociais, fazendo parte da vida moderna. A definição de organização como unidade social traz 

da Sociologia a contribuição sob o ponto de vista, de um conjunto de pessoas trabalhando e se 

relacionando organizadamente na busca de um objetivo comum, formando, assim, uma 

unidade social.  
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Segundo Etzioni (1984), as unidades sociais (ou agrupamentos humanos) são 

intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos e se 

revestem de características conforme a natureza da instituição.  Cada organização tem sua 

especificidade, seus objetivos, seus problemas internos e externos, e, ainda, sua ideologia.  

No caso da organização escola, dada a complexidade de sua função social,  diferencia-

se de todas as outras organizações.   

Importa destacar que a análise que se realiza neste trabalho não se pauta em uma 

leitura linear dos estudos acerca das tarefas de administrar e organizar, reunidos na teoria da 

administração. Procura-se acentuar criticamente características de organização da escola 

como um espaço educativo, como prática educativa, voltadas para promover a formação 

humana. Esse aspecto das finalidades sociais e políticas da educação, para a perspectiva 

sociocrítica, a escola  

   

é vista como um espaço educativo, uma comunidade de aprendizagem 
construída pelos seus componentes, um lugar em que os profissionais 
podem decidir sobre seu trabalho e aprender mais sobre sua profissão. A 
organização e gestão da escola adquirem um significado bem mais amplo, 
para além de referir-se apenas a questões administrativas e burocráticas. 
Elas são entendidas como práticas educativas, pois passam valores, atitudes, 
modos de agir, influenciando as aprendizagens de professores e alunos 
(LIBÂNEO, 2008, p. 30-31).  
   

   
   

Em uma escola como espaço educativo, as ações concretas de seus profissionais, 

decorrentes de sua iniciativa, de seus interesses, de sua participação, são valorizadas no 

contexto sociocultural da escola, em função do interesse público dos serviços educacionais 

prestados sem, com isso, desobrigar o Estado de suas responsabilidades (LIBÂNEO, 2008).  

Lima (2003) por sua vez, ressalta que um dos desafios mais importantes no estudo da 

escola como organização educativa é o de atentar para o fato de esta instituição ser uma 

organização integrada a um sistema de ensino público, tradicionalmente centralizado. Por ser 

o espaço físico onde a educação formal sistemática acontece, apreender a escola é uma tarefa 

complexa, considerando-se sua finalidade, qual seja ensinar e formar. No processo de ensinar 

e formar,  

   
a organização educa os indivíduos que a compõem, por outro, os próprios 
indivíduos educam a organização, à medida que são eles que a constituem e, 
no final de contas, a definem com base nos seus valores, práticas, 
procedimentos, usos e costumes. Em síntese, por detrás do estilo e das 
práticas de organização e gestão está uma cultura organizacional, ou seja, há 
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uma dimensão cultural que caracteriza cada escola, para além das 
prescrições administrativas e das rotinas burocráticas (LIBÂNEO, 2008, 
33).   
   

   
O modo como é a organização e a gestão da escola consubstancia a cultura da 

organização que, por sua vez, revela a visão de mundo, de homem, de aluno que se quer 

formar, as relações de poder, os conflitos, a liderança, enfim, revela as práticas educativas que 

acontecem no espaço escolar. Vale a pena ressaltar que organização e gestão da escola, 

entendidas como espaço educativo, têm o sentido de que todas as pessoas que nela trabalham 

participam de tarefas educativas de formas diferenciadas e ao desenvolver o processo 

educativo, educam-se a si mesmas. Desse modo, compreende-se a organização escolar como 

“unidade social que reúne pessoas que interagem entre si e que opera por meio de estruturas e 

processos organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição” (LIBÂNEO, 

2008 p. 100).  

De acordo com Lima (2003) a mesoabordagem da escola parece constituir uma forma 

de integração/articulação de objetos de estudo macroestruturais (sistema de ensino, políticas 

educacionais, etc.) e de objetos de estudo de tipo microestrutural (planejamento de ensino, 

sala de aula, relação professor-aluno, etc.). Isso significa que, entre o Estado e o sujeito 

presente no cotidiano da escola, existem ações e contextos organizacionais concretos,  que 

lidam com o caráter complexo da escola, a diversidade presente em seu espaço, as historias de 

vida de cada sujeito, suas experiências, vitórias, derrotas, frustrações, alegrias, expectativas, 

acrescido das questões que envolvem o planejamento da escola e da aprendizagem.  

Entender a escola como mediadora, espaço convergente de diversos objetos de estudo, 

exige compreendê-la como organização complexa, uma vez que essa instituição como 

unidade social abriga o cerne da contradição e da transformação, é espaço de conflitos, de luta 

política, de resistência, graças à negação de uma visão homogênea de sociedade.  

Para atingir, contudo, seus objetivos sociopolíticos, as organizações escolares 

precisam dispor de meios operacionais, isto é, criar e desenvolver estrutura organizacional 

(setores, cargos, atribuições, normas), tecnologia, uma cultura organizacional, processos de 

gestão e tomada de decisões, assim como suceder a análise dos resultados que contribuem 

para o processo formativo e para o aperfeiçoamento da gestão (Libâneo (2008, p. 21).  

A forma de organização e gestão da escola viabiliza o alcance do objetivo de ensinar e 

educar, que se cumpre pelas atividades pedagógicas, curriculares e docentes na prática 

educativa. Libâneo (2009, p.1) identifica prática educativa como processo da condição 

humana de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam 
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aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais 

e políticas da coletividade e, como núcleo básico das práticas educativas, a formação e o 

desenvolvimento humano em situações concretas, visando às mudanças qualitativas no 

desenvolvimento e na personalidade do ser humano.  

A organização da escola funciona como prática educativa, quando apresenta 

características que interferem no sucesso escolar dos alunos. Pesquisas sobre a organização e 

gestão da escola, embora respeitando a singularidade das escolas, indicam características 

organizacionais que reforçam a idéia de que a qualidade de ensino depende de mudanças no 

âmbito da organização escolar, dependem da presença ou ausência de certas características 

organizacionais da escola. Essas características que são úteis para a compreensão do 

funcionamento das escolas, envolvem desde a estrutura física e as condições de 

funcionamento, estrutura organizacional, cultura organizacional, relações entre os alunos, 

professores, funcionários, práticas colaborativas e participativas, estilo de direção, grau de 

responsabilidade dos seus profissionais, liderança organizacional compartilhada, participação 

coletiva, currículo, estabilidade profissional, nível de preparo profissional dos professores 

(LIBÂNEO, 2009, p. 03).  

Entender a organização escolar como unidade social, espaços de aprendizagem compartilhada 

conduz a refletir sobre o entendimento que se tem de ensino em um ambiente cooperativo.  

   

3- Ensino em Ambiente Cooperativo  

   

O ensino como atividade crítica é uma prática social impregnada de opções de caráter 

ético, na qual os valores que presidem sua intencionalidade devem ser traduzidos em 

princípios de procedimentos que dirijam e que se realizem ao longo de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor é considerado um profissional autônomo 

que reflete criticamente sobre a prática cotidiana para compreender tanto as características dos 

processos de ensino- aprendizagem quanto do contexto em que o ensino ocorre, de modo que 

sua atuação reflexiva facilite o desenvolvimento autônomo e emancipador dos que participam 

no processo educativo.  

Com efeito, a escola é espaço para a realização de uma proposta ética concreta de 

justiça, igualdade e emancipação social nos processos de ensino, de intencionalidades e 

procedimentos educativos democráticos.  

Recorre-se a Libâneo, que assim se expressa para apresentar a noção de ensino como 

“atividade situada em contextos”:  
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conforme a teoria histórico-cultural da atividade, a atividade humana 
mediatiza a relação entre o ser humano e o meio físico e social. Esta relação 
é histórico-social, isto é, depende das praticas sociais anteriores, de modo 
que a atividade conjunta acumulada historicamente influencia a atividade 
presente das pessoas. Ao mesmo tempo, o ser humano, ao pôr-se em contato 
com o mundo dos objetos e fenômenos, atua sobre essa realidade 
modificando-a e transformando-se a  si mesmo ( LIBÂNEO, 2009, p.05).  
   

As práticas sociais conforme o autor referido, dizem respeito ao contexto mais amplo 

da sociedade e ao mais próximo. Por contexto mais amplo, menciona o sistema econômico, as 

contradições sociais, etc. Exemplifica o contexto mais próximo a comunidade onde esta 

inserida a escola, as praticas de organização e gestão, o tipo de relacionamento entre as 

pessoas da escola, as atitudes dos professores, as rotinas cotidianas, o clima organizacional, o 

material didático, espaço físico, edifício escolar, etc. “A teoria da atividade possibilita 

compreender a influencia das práticas socioculturais e institucionais nas aprendizagens e o papel dos 

indivíduos em modificar essas práticas” (LIBÂNEO, 2009, p.05).  

Nessa perspectiva, o ensino é uma atividade situada, uma prática social que se realiza 

em um contexto de cultura, de relações e de conhecimento histórico e socialmente construído. 

A aprendizagem, portanto, não ocorre apenas na sala de aula, mas também nos contextos 

socioculturais, nas interações sociais, nas formas de organização e de gestão, de modo que a 

escola seja uma organização aprendente, uma comunidade democrática de aprendizagem  

No ensino, a presença de valores singulares e concretos devem desenvolver 

explicitamente a consciência social dos alunos para construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, propondo um claro processo de emancipação individual e coletiva para 

transformação da  sociedade atual. Nesse enfoque, essa instituição é crucial no processo de 

realização de uma sociedade mais justa. Para isso, deve propor como objetivo prioritário do 

processo educativo escolar o cultivo em estudantes e docentes da capacidade de pensar 

criticamente sobre a realidade social. Nessa perspectiva, o professor é considerado um 

intelectual transformador, que tem o claro compromisso político de provocar a formação da 

consciência dos cidadãos para a análise crítica da ordem social da comunidade em que 

vivemos. O professor é ao mesmo tempo um educador e um ativista político, no sentido de 

intervir abertamente na análise e no debate dos assuntos públicos.  

O ensino, por sua vez, constitui os propósitos intencionais, as práticas sistematizadas e 

o alto grau de organização e está  ligado intimamente às demais práticas sociais. O ensino 

abrange além do planejamento, organização, direção e avaliação da atividade didática, o 

entendimento da interação homem-mundo, imprescindível para que o ser humano se 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

14 

desenvolva e se torne sujeito, uma vez que são seres concretos, situados no tempo e no 

espaço, inseridos num contexto socioeconômico, político e cultural. O homem se torna sujeito 

pela reflexão sobre seu ambiente concreto.  

Em suma, percebe-se que as pesquisas sobre a organização e gestão da escola  

mostram que o modo como funciona uma escola faz diferença em relação aos resultados 

escolares dos alunos. Percebe-se que existem duas maneiras de ver a gestão centrada na 

escola. A primeira conforme o ideário neoliberal, colocando a escola como centro das 

políticas liberando boa parte das responsabilidades do Estado, dentro da lógica do mercado, e, 

a segunda, a perspectiva sociocrítica, valorizando as ações concretas dos profissionais da 

escola, decorrentes de sua iniciativa, de seus interesses, de sua participação dentro do 

contexto sociocultural da escola.  

Conforme as discussões e reflexões, a organização e gestão da escola, pautada pela 

prática educativa como espaço compartilhado, é possível, mas ainda encontra algumas 

implicações, prevalecendo, assim, a perspectiva do ideário neoliberal. Dessa maneira, a 

explicitação dessa realidade é importante quando de estuda a escola nos seus diversos 

aspectos para não incidir em análises equivocadas e simplistas da escola.  

   

NOTAS  

1. O movimento das escolas eficazes iniciou nos Estados Unidos como reação à tese 
de que os resultados acadêmicos dos alunos não tinham que ver com as escolas 
(com as suas características, com os seus recursos, com os efeitos provocados 
pelas variáveis organizacionais), mas estavam dependentes de variáveis sócio-
culturais e familiares exteriores à escola ( COSTA, 1996, p. 20).  

 
 

2. Relatório Coleman publicado em 1966, a pedido do governo americano, apresenta 
o resultado da relação entre as entradas (recursos disponibilizados) e saídas 
(sucesso/insucesso dos alunos). 
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