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As práticas de organização e gestão da escola exercem uma influência 

significativa na formação e na aprendizagem de professores e alunos. O texto 

procura mostrar que a organização escolar constitui-se como ambiente educativo, 

portanto, como lugar de práticas educativas. Desse modo, não é apenas na sala de 

aula que se educa e somos educados, também se aprende com o ambiente da 

escola, com as formas de organização e gestão, com as formas de relacionamento 

entre professores, entre professores e alunos, funcionários. Sendo assim, as 

pessoas da escola aprendem com a organização, mas a organização também pode 

aprender com as pessoas. Em face dessa relação, é preciso que as escolas 

reavaliem o papel das práticas de organização e gestão na formação de valores e 

atitudes de professores e alunos, e os professores compreendam o valor de sua 

participação na organização e gestão da escola.  

 1. As práticas de organização e de gestão como promotoras de melhor 

aprendizagem dos alunos. 

A organização e gestão da escola dizem respeito à estrutura de 

funcionamento, às formas de coordenação e gestão do trabalho, ao provimento e 

utilização dos recursos materiais e financeiros, aos procedimentos 

administrativos, etc. Mas a organização da escola constituem-se, também, num 

lugar de aprendizagem, ou seja, compartilham de uma cultura. Isso significa que, 

por um lado, as escolas precisam ser geridas, precisam funcionar bem, e para isso 

são necessárias boas condições de trabalho e meios providos pelas formas de 

organização e gestão. Por outro, essas práticas de organização e gestão são 

práticas educativas, elas influenciam os processos de aprendizagem dos alunos e 

as atividades profissionais dos professores, constituindo-se, dessa forma, em 

espaço de formação continuada dos professores e dos alunos. 

As práticas de organização e gestão existem para criar as condições para 

se atingir o principal objetivo das escolas: melhorar as aprendizagens dos alunos. 

Ou seja, elas visam promover a qualidade cognitiva e operativa da aprendizagem 

dos alunos, cognitiva no sentido de atuar no desenvolvimento mental dos alunos 

e operativa no sentido do saber fazer, do desenvolvimento Uma escola bem 

organizada é aquela que assegura as condições e os meios para melhorar a 

aprendizagem escolar dos alunos. 
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Pesquisas realizadas em vários países procuraram saber que fatores de 

uma escola faziam diferença quanto à melhoria de qualidade das aprendizagens 

escolares dos alunos. A conclusão é de que as características organizacionais 

representam cerca de 30% desses fatores. Entre essas características 

organizacionais destacam-se: a capacidade de liderança dos dirigentes 

especialmente do diretor, as práticas de gestão participativa, o ambiente da 

escola, a criação das condições necessárias para o ensino e a aprendizagem, a 

cultura organizacional instituinte, o relacionamento entre os membros da escola, 

oportunidades de reflexão conjunta e trocas de experiências entre os professores 

(Luck e outros, p.24; Barroso, 1996).  

2. Em que consiste a organização e gestão de escolas  

Organizar significa prover as condições institucionais, materiais, 

financeiras, físicas, para que objetivos possam ser realizados. Os especialistas 

nesse assunto destacam quatro atributos de uma organização: o planejamento, a 

organização, a direção e a avaliação. Podemos dizer, portanto, que organização 

escolar se refere aos princípios e procedimentos relacionados com as ações de 

planejar o trabalho, racionalizar recursos (físicos, materiais, financeiros, 

humanos), dirigir ou coordenar o trabalho das pessoas, avaliar o trabalho das 

pessoas, tendo em vista atingir os objetivos da escola. A gestão é uma das 

dimensões da organização que constituem as atividades de direção e coordenação 

do trabalho das pessoas. É a atividade pela qual são mobilizados meios e 

procedimentos de acompanhamento do trabalho das pessoas para atingir os 

objetivos. Como se sabe, há vários tipos de gestão: centralizada, autoritária, 

democrática, colegiada, participativa.  

Resumindo, a organização escolar possui três características: 

a) é uma unidade social em que pessoas trabalham juntas (interação, lugar de 

relações) para alcançar determinados objetivos. No caso da escola, o 

objetivo prioritário é o de promover a aprendizagem dos alunos.  

b) é o conjunto de condições e meios de garantir o funcionamento da escola. 

Ou seja, a organização escolar se concretiza como conjunto de normas, 

diretrizes, ações, procedimentos, práticas, que asseguram a racionalização 

do uso de recursos humanos, materiais, financeiros, intelectuais e a 

coordenação e acompanhamento do trabalho das pessoas, em função de 

objetivos. 

c) É um espaço onde as pessoas aprendem coisas, um lugar de aprendizagem 

tanto para alunos como para professores. A organização escolar é um 

espaço educativo, um espaço de aprendizagem, por isso podemos dizer 

que a escola pode vir a ser uma comunidade de aprendizagem. As formas 

de organização da escola são pedagógicas, elas educam. 

 Essa terceira característica corresponde ao entendimento de que a escola é 

lugar de formação continuada, que passa a ser uma das atribuições da 

organização e gestão da escola. As tarefas da formação continuada (ou do 

desenvolvimento profissional dos professores) são as ações que instrumentalizam 

o professor para continuar sua formação profissional. São aquelas práticas 
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formativas que se dão do contexto do trabalho que se destinam ao 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores tais como: a participação 

na gestão, os encontros para troca de idéias e experiências, os cursos, os grupos 

de estudo, os projetos de pesquisa, as entrevistas com a coordenação pedagógica, 

etc. A direção da escola, portanto, assegura a formação continuada mediante: a) 

instituição de práticas de gestão participativa; b) criação de momentos de 

reflexão e troca de experiências; c) suprimento de ferramentas cognitivas e 

operacionais para que as pessoas da equipe aprendam a participar nos processos 

de tomada de decisões; d) estabelecimento, em conjunto com a equipe, de 

objetivos e modos de funcionamento (práticas institucionais) da escola que se 

constituam em práticas educativas influenciadoras do desenvolvimento e da 

aprendizagem dos alunos, no sentido de transformar as pessoas.  

A idéia-chave é, portanto, esta: as práticas institucionais e as práticas 

pedagógicas são condições para promover o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos professores e dos alunos. Para que isto ocorra, faz-se necessária a formação 

continuada. Primeiro, porque a preparação profissional de professores nunca 

termina, sempre estamos precisando atualizar nossos conhecimentos, nossos 

métodos, nossas técnicas, e reavaliar nosso modo de ver as coisas. Isso vale para 

qualquer profissão, mas com maior razão para os professores, precisamente 

porque nós lidamos com a ciência, com a cultura, com o conhecimento. Segundo, 

porque os profissionais aprendem muito de sua profissão no trabalho, no nosso 

caso, na escola, na sala de aula, razão pela qual se diz que a escola como todo é 

um espaço de aprendizagem profissional continua. Por isso, dizemos que as 

práticas de gestão e de formação continuada se dependem mutuamente. 

A gestão democrática na escola é processo fundamental para a formação 

de professores e está a ele diretamente ligado. (...) O exercício da 

participação na gestão do processo de formação docente passa própria 

formação como fator de viabilização de tal participação. São eixos de 

ligação extrema, pois é a própria formação quem dá condições para que 

os professores saibam e exerçam a participação no processo de gestão 

democrática, ao mesmo tempo em que tal processo de gestão é 

fundamental para que a formação reflexiva dos professores configure-se 

como formação dos professores em coletividade buscando, inclusive, 

sua articulação diante das dificuldades hoje existentes nas organizações 

escolares. Compreende-se, assim, a gestão e a formação contínua como 

práticas articuladas da organização escolar”. (Nadal, 2000, p. 26) 

 

 3. A organização escolar como lugar de práticas educativas. Os conceitos 

de cultura organizacional e de comunidade de aprendizagem. 

Dissemos que as práticas de gestão são práticas educativas e a escola é um 

lugar de aprendizagem e de formação profissional. Podemos, pois, compreender 

a escola como uma comunidade de aprendizagem, no sentido de que as pessoas 

aprendem com as organizações e as organizações aprendem com as pessoas, num 

sistema de interações baseado no compartilhamento de objetivos, valores e 

práticas. Nessa perspectiva, as práticas de organização e gestão do trabalho 

escolar são vistas como espaço de formação e de aprendizagem, construído pelos 
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seus componentes, um lugar em que os profissionais podem decidir sobre seu 

trabalho e aprender mais sobre sua profissão.  

Se a escola como um todo é um ambiente educativo, compreende-se que 

todas as pessoas que trabalham na escola participam de tarefas educativas, ainda 

que estas não sejam da mesma natureza. Por exemplo, são práticas educativas as 

relações da direção com os professores, o modo como a secretaria escolar atende 

aos pais e aos alunos, a distribuição da merenda escolar, a higiene da escola, as 

reuniões pedagógicas, etc. Ou seja, as formas de organização e gestão também 

educam, as escolas são ambientes formativos, de modo que os profissionais e 

usuários da escola aprendem com as formas de organização.  

Qual é a importância de se saber que as práticas de organização e gestão 

são práticas educativas? A principal razão está em que o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos dependem das práticas institucionais e das práticas 

pedagógicas que provêem as condições motivacionais e as condições intelectuais 

dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Como sabemos, o 

desenvolvimento e a aprendizagem referem-se a mudanças que ocorrem na 

personalidade e na capacidade de agir das pessoas, sendo que essas mudanças 

não acontecem apenas na sala de aula, mas também, nas práticas institucionais, 

ou seja, nas ações, nas interações, nos contextos sociais e culturais providos pelas 

práticas de organização e gestão da escola. Em outras palavras, as pessoas 

respondem, com suas ações, a um contexto institucional e pedagógico preparado 

para produzir mudanças qualitativas na sua personalidade e na sua aprendizagem. 

Dessa forma, podemos compreender que a escola se constitui e se 

organiza como espaço de aprendizagem, comunidade de aprendizagem, em que 

professores e alunos aprendem participando das interações que nela ocorrem. É 

isso que ocorre nas salas de aula, é isso que deve acontecer, também, na 

instituição escolar. Muitos professores já interiorizaram a idéia de que as salas de 

aula são comunidades de aprendizagem. Quem conhece propostas pedagógicas 

inspiradas em Vygotsky sabe que, segundo esse pedagogo, a aula é um lugar de 

trocas de significados, de representações, de negociação, de debate. Não é um 

lugar apenas de adquirir cultura, ou de imposição de cultura, mas de compartilhar 

significados e culturas.  

Esse mesmo raciocínio pode ser formulado para a organização escolar. A 

organização escolar é um espaço de compartilhamento de significados, é um 

espaço compartilhado de conhecimento e de ação, é um lugar de recriação ativa 

da cultura, razão pela qual é utilizada essa expressão comunidade de 

aprendizagem. Conceber a escola como comunidade de aprendizagem equivale a 

transpor para a organização escolar os mesmos referenciais que a didática atual 

utiliza para compreender a sala de aula. Segundo Perez Gómez (2000, p.97), toda 

aprendizagem relevante é um processo de diálogo com a realidade natural e 

social, supondo participação, interação, debate, trocas de significados e 

representações, envolvendo professores e alunos e alunos entre si. Nesse sentido, 

a sala de aula é um lugar de construção, reconstrução e compartilhamento de 

culturas. Também a organização escolar é um espaço de compartilhamento de 

significados, conhecimento e ações entre as pessoas. A organização escolar 
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entendida como comunidade democrática de aprendizagem, transforma a escola 

num lugar de compartilhamento de valores e práticas, por meio do trabalho 

conjunto e da reflexão compartilhada sobre planos de trabalho, problemas, 

soluções, relacionados com a aprendizagem dos alunos e o funcionamento da 

escola. Para isso, a escola precisa introduzir formas de participação real dos 

membros da escola nas decisões como reuniões, elaboração do projeto 

pedagógico-curricular, atribuição de responsabilidades, definição de modos de 

agir coletivos, definição de formas de avaliação e acompanhamento do projeto e 

das atividades da escola e da sala de aula, junto com outras ações de formação 

continuada, visando o desenvolvimento profissional dos professores em função 

de seu aprimoramento profissional.  

Se tanto a escola quanto a sala de aula são comunidades de aprendizagem, 

pode-se deduzir que valores e práticas compartilhados no âmbito da organização 

escolar exercem efeitos diretos na sala de aula, do mesmo modo que o que ocorre 

na sala de aula tem efeitos na organização escolar. 

Mas, como dissemos, a organização escolar é uma unidade social em que 

pessoas trabalham juntas, interagem, para desenvolver melhor o ensino e a 

aprendizagem dos alunos. Sendo assim, ganha relevância a consideração das 

práticas culturais e da subjetividade das pessoas que dão uma configuração ao 

que chamamos de cultura da escola ou cultura organizacional.  

A cultura é um conjunto de conhecimentos, valores, crenças, arte, moral, 

costumes, modos de agir e de se comportar, adquiridos pelos seres humanos 

enquanto membros de uma sociedade, de uma comunidade e que caracteriza o 

modo como nos comportamos. Ao fazermos parte de uma organização, toda esta 

carga cultural trazida por cada pessoa contribui para se definir a cultura 

organizacional dessa organização. Isso significa que as organizações – a escola, 

família, a empresa, o hospital, a prisão, etc. – vão formando uma cultura própria, 

de modo que os valores, as crenças, os modos de agir das pessoas, a sua 

subjetividade, constituem-se elementos essenciais para compreender sua 

dinâmica interna. É a cultura organizacional de uma escola que explica, por 

exemplo, a aceitação ou resistência frente a inovações, certos modos de tratar os 

alunos, as formas de enfrentamento de problemas de disciplina, a aceitação ou 

não de mudanças na rotina de trabalho, etc. Essa expressão corresponde, de certa 

forma, a clima organizacional, ambiente, clima da escola, termos já utilizadas na 

análise das organizações escolares. Destacar a cultura organizacional como um 

conceito central na análise da organização das escolas significa buscar a relação 

das práticas culturais das pessoas e sua subjetividade com sua influência nas 

formas de organização e gestão escolar. Segundo o sociólogo francês Forquin 

(1993, p.167): 

A escola é, também, um mundo social, que tem suas características de 

vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, 

seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio 

de produção e de gestão de símbolos. 

Quando falamos, portanto, de cultura organizacional, queremos dizer, no 

caso da escola, que para além daquelas diretrizes, normas, procedimentos 
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operacionais, rotinas administrativas, que identificam as escolas, há aspectos de 

natureza cultural que as diferenciam umas das outras, sendo que a maior parte 

desses aspectos não são claramente perceptíveis nem explícitos. Esses aspectos 

tem sido denominados freqüentemente de “currículo oculto” que, embora oculto, 

atua de forma poderosa nos modos de funcionar das escolas e na prática dos 

professores. Tanto isso é verdade que os mesmos professores tendem a agir de 

forma diferente em cada escola em que trabalham. 

 Em resumo: a partir da interação entre diretores, coordenadores 

pedagógicos e professores, funcionários, alunos, a escola vai adquirindo, na 

vivência do dia-a-dia, traços culturais próprios, vai formando crenças, valores, 

significados, modos de agir, práticas. Essa cultura da escola se projeta em todas 

as instâncias: nas reuniões, nas normas disciplinares, na relação dos professores 

com os alunos na aula, na cantina, nos corredores, na confecção de alimentos e 

distribuição da merenda, nas formas de tratamento com os pais, na metodologia 

de aula etc. Essa cultura própria vão sendo internalizada pelas pessoas e vai 

gerando um estilo coletivo de perceber as coisas, de pensar os problemas, de 

encontrar soluções. É claro que isso não se dá sem conflitos, diferenças, 

discordâncias, podendo haver até quem destoe dessa cultura. Mas há em cada 

escola uma forma dominante de a ação e interação entre as pessoas que poderia 

ser resumida nesta expressão: “temos a nossa maneira de fazer as coisas por 

aqui”. Isso nos permite entender que cada escola tem uma cultura própria que 

permite entender tudo o que acontece nela, mas essa cultura pode ser modificada 

pelas próprias pessoas, ela pode ser discutida, avaliada, planejada, num rumo que 

responda aos propósitos da direção, da coordenação pedagógica, do corpo 

docente.  

Com efeito, a cultura organizacional aparece de duas formas: como cultura 

instituída e como cultura instituinte. A cultura instituída refere-se a normas 

legais, estrutura organizacional definida pelos órgãos oficiais, rotinas, grade 

curricular, horários, normas disciplinares etc. A cultura instituinte é aquela que os 

membros da escola criam, recriam, nas suas relações e na vivência cotidiana. 

Cada escola tem, pois, uma cultura própria que permite entender muitas coisas 

que acontecem no seu cotidiano. Mas essa cultura pode ser modificada pelas 

pessoas, pode ser discutida, avaliada, planejada, num rumo que responda mais 

de perto os interesses e as aspirações da equipe escolar.  

Levar em conta a cultura organizacional da escola é uma exigência prévia 

que se põe por ocasião da formulação do projeto pedagógico-curricular, em todos 

os momentos de desenvolvimento e avaliação desse projeto e em todas as 

atividades que envolvem tomadas de decisão: o currículo, a estrutura 

organizacional, as relações humanas, as ações de formação continuada, as 

práticas de avaliação. A cultura organizacional é, como já mencionamos, 

elemento condicionante do projeto pedagógico-curricular, mas este também é 

instituidor de uma cultura organizacional. Daí a importância da preparação dos 

professores para participar da gestão e organização da escola, incluindo a 

elaboração do projeto pedagógico, já que ele representa a concretização das 

intenções das pessoas. 
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Estas considerações fortalecem a idéia de que há uma intima relação entre 

o que acontece no contexto da organização escolar e o que acontece nas salas de 

aula, ou seja, de que a aprendizagem está vinculada aos contextos socioculturais 

e institucionais. É o que veremos no próximo tópico. 

 4. O papel das formas de organização gestão na aprendizagem dos alunos 

e professores. 

A tradição da teoria histórico-cultural considera a aprendizagem como um 

processo socialmente mediado, ou seja, as práticas de ensino e aprendizagem 

estão situadas num determinado contexto de cultura, de relações, de 

conhecimento. Isso significa que as formas de organização do ensino, também 

chamadas de práticas institucionais – que envolvem a escola e as salas de aula – 

são fatores determinantes do desenvolvimento e aprendizagem. Essas práticas 

institucionais, enquanto mediações culturais, têm um papel decisivo nas 

condições pedagógicas e motivacionais, tanto de alunos como de professores, à 

medida que influenciam na atribuição de significados e sentidos nas tarefas de 

aprendizagem. 

Os significados e sentidos subjetivos são internalizados a partir de práticas 

socioculturais e institucionais, ou seja, dependem de um sistema de significação 

socialmente compartilhado, que aparece no interior dessas práticas e na cultura 

da escola (cultura organizacional), tal como mencionamos anteriormente. Disso 

decorre o entendimento de que não é apenas na sala de aula que os alunos 

aprendem, eles aprendem também com as formas de organização e de gestão da 

escola, o que justifica a afirmação de que a escola é uma comunidade de 

aprendizagem.  

Nesse sentido, a melhor concepção de funcionamento de uma escola é 

aquela que a toma como uma organização educativa, que procura instituir um 

sistema de interações entre seus membros na base do compartilhamento de 

valores comuns, objetivos comuns, problemas comuns, por meio de práticas 

colaborativas: projetos comuns, elaboração conjunta de planos de ensino e de 

tarefas de aprendizagem. Como se vê, institui-se na escola um sistema de 

formação continuada em que o próprio ambiente escolar é formativo. Na prática, 

isso inclui a utilização de processos grupais eficientes de tomada de decisões, 

atividades interdisciplinares ou projetos de trabalho comuns, programas de 

tutoramento para professores iniciantes, momentos de reflexão sobre a prática, 

desenvolvimento de formas de comunicação. Mais especificamente, a formação 

docente continuada ocorre na atividade conjunta dos professores na discussão e 

elaboração das atividades orientadoras de ensino. Conforme Moura: 

A formação do professor ao construir o projeto da escola passa pela 

construção de uma linguagem comum, movida por um objetivo de 

construir significativamente o conjunto de saberes que o projeto 

pretende desenvolver para a formação de seus alunos. (...) As nossas 

premissas sobre a formação do professor são que, ao interagir com 

outros sujeitos, ao ter que organizar suas ações pedagógicas, ele vai 

adquirindo novas qualidades que nos permitem afirmar que há um 

movimento na sua formação que vai de um ponto de menor qualidade a 

outro de maior qualidade no que poderíamos chamar de escala de 
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formação. (...) O projeto é o elemento mobilizador. É ele que harmoniza 

o conjunto de ações dos indivíduos com a necessidade do coletivo numa 

comunidade escolar. (...) A concretização do projeto é condicionada à 

realização de atividades pedagógicas, pois são elas que se articularão 

para a concretização da atividade mais ampla: o projeto da escola. (...) É 

na organizarão da atividade, na escolha dos conteúdos, o modo como se 

define a ação pedagógica e na escolha dos instrumentos que podemos 

avaliar e observar o movimento de formação do professor, 

compreendida como processo de negociação de projetos individuais que 

no espaço educativo se redimensionam em função da realização de um 

projeto coletivo. Este se concretiza por meio de ações compartilhadas e 

que exigem troca de significados que se realizam por meio do processo 

de análise e síntese, condição para a passagem de um nível de 

conhecimento a outro. (...) A coletividade de formação constitui-se ao 

desenvolver a ação pedagógica. É essa constituição da coletividade que 

possibilita o movimento de formação do professor. (2003, p.140-144) 

 Pode-se dizer, então, que as ações de formação continuada visando 

aprendizagem profissional não terão êxito se não se mudam as práticas de gestão 

escolar. Chaiklin lembra um importante principio da tradição dialética, “as 

formas de pensamento são determinadas por formas de prática” (2001, 425). 

Dessa forma, a formação continuada se articula com práticas de gestão da escola 

que valorizem o aprender em conjunto. Nesse caso, as ações de formação 

continuada estariam centradas em projetos conjuntos que favorecem redes de 

colaboração, intercâmbio de experiências e idéias por meio de aprendizagem 

colaborativa (Cf. Giovanni , p.220) 

 5. Uma revisão das práticas de gestão frente a novos problemas 

enfrentados pela escola. 

Com base nas considerações feitas até aqui, podemos concluir que não é 

possível à escola atingir seus objetivos sem formas de organização e gestão. Mas 

somente faz sentido melhorar as formas de gestão em função de melhorar a 

aprendizagem escolar dos alunos. Mas sabemos, também, que a organização e 

gestão da escola não é um problema apenas da direção ou da coordenação 

pedagógica, é uma tarefa dos professores, que precisam desenvolver 

competências para participar da gestão. 

Conforme procuramos mostrar, há uma íntima relação entre o que 

acontece na organização da escola e o que acontece na sala de aula, porque, 

sendo a aprendizagem uma atividade situada num contexto sociocultural e 

institucional, a cultura da escola e as formas de organização e gestão são práticas 

de aprendizagem que afetam os motivos dos alunos e suas disposições para 

aprender.  

Esse tipo de preocupação põe a questão do efeito do ambiente escolar e 

das condições organizacionais da escola sobre a aprendizagem dos alunos. Diz 

respeito, por exemplo, à mobilização do corpo docente em torno de objetivos 

comuns, a formulação do projeto pedagógico-curricular, a decisão de metas 

comuns em torno dos procedimentos didáticos, formas de organização e de 

gestão, entendendo que tudo isso tem um impacto nos resultados escolares.  
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A importância das práticas de gestão, e entre elas a formação continuada, 

nos levam a pensar ações concretas para transformar a gestão nas escolas. Se 

ocorre nas organizações uma prática educativa, se por meio de práticas 

institucionais se passam valores, atitudes, modos de agir, conhecimentos que 

alteram a visão de mundo, os comportamentos, as atitudes das pessoas, então é 

preciso rever essas práticas, considerando que é a escola como um todo que se 

responsabiliza pela aprendizagem dos alunos e professores. Por isso, a 

organização da escola requer atender a duas necessidades: a participação na 

gestão, enquanto requisito democrático, e a gestão da participação, como 

requisito técnico. Por um lado, as escolas precisam cultivar os processos 

democráticos e solidários de trabalho, convivência e tomada de decisões. Por 

outro, precisam funcionar bem tecnicamente, a fim de poder atingir eficazmente 

seus objetivos, o que implica a gestão da participação. 

Basicamente, a gestão participativa significa alcançar democraticamente 

os objetivos da escola. A participação é o principal meio de tomar decisões, de 

mobilizar as pessoas para decidir sobre os objetivos, os conteúdos, as formas de 

organização do trabalho, o que ambiente de trabalho desejam para si próprios e 

para os outros. A participação se viabiliza por interação comunicativa, diálogo, 

discussão pública, busca de consensos. Nesse sentido, a melhor forma de gestão 

é aquela que criar um sistema de práticas interativas e colaborativas para troca 

de idéias e experiências para chegar a idéias e ações comuns. Implica a 

participação de todos os membros da escola na gestão, como forma de 

aprendizagem. Como escreve Barroso, à medida que os professores vivenciam 

situações que integram formação, investigação e ação, eles mudam e mudam 

também o contexto em que trabalham (in: Giovanni, 2003, p.213). 

Já a gestão da participação implica repensar as práticas de gestão, seja 

para assegurar relações interativas, democráticas e solidárias, seja para buscar 

meios mais eficazes de funcionamento da escola. A gestão da participação refere-

se à coordenação, acompanhamento e avaliação do trabalho das pessoas, num 

sistema de relações interativas e democráticas. Para isso, faz-se necessária uma 

bem definida estrutura organizacional, responsabilidades claras e formas eficazes 

de tomada de decisões grupais. A articulação entre formação continuada de 

professores e as formas de gestão requer uma avaliação realista das condições 

concretas de funcionamento das escolas hoje.  

Sabemos que as escolas vêm enfrentando problemas de várias ordens. 

Consideremos, por exemplo, problemas decorrentes de fatores sociais e 

econômicos trazidos para a escola como crianças vítimas de violência doméstica, 

crianças com pais separados ou vivendo sem um dos pais, além de pobreza 

crônica. Freqüentemente, esses fatores resultam em problemas disciplinares 

relacionados com comportamentos inadequados de alunos tipo agressão verbal, 

uso de armas, uso de drogas, ameaças a professores. Tudo isso mostra a 

heterogeneidade social e cultural de alunos na escola e nas salas de aula, 

problemas de integração com a comunidade, dificuldade de integração dos alunos 

na vida escolar. Em face desses problemas, muitos professores mostram 
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inexperiência ou formação pedagógica precária, dificultando o manejo da sala de 

aula, o exercício da autoridade, o diálogo com os alunos.  

Constatar esses problemas implica que não pensemos apenas em 

mudanças curriculares ou metodológicas, mas que pensemos em novas formas de 

organização do trabalhado escolar, novas práticas de gestão, novas formas de 

integrar nos processos de decisão alunos e professores. As práticas colaborativas 

que vimos mencionando ao longo deste texto podem ser concretizadas em ações 

como: mudança nas formas de fazer reuniões, retomada de sessões de orientação 

educacional em grupo de alunos para tratar de questões de formação moral, 

proposição de regras disciplinares definidas coletivamente para prevenção de 

violência física e agressões verbais e, assim, garantir o ambiente de trabalho na 

escola e possibilitar a convivência grupal, rever as formas de trabalhar com as 

famílias e as comunidades, envolver os professores nas ações formação 

continuada, investir em novas formas de integrar os alunos na vida da escola e 

nas atividades de classe. 

Podemos dizer, finalmente, que a formação continuada está ligada 

diretamente ao desenvolvimento de competências profissionais para a gestão 

participativa. Visando orientações práticas para a articulação entre as práticas de 

gestão da escola e a formação continuada dos professores, propomos um 

conjunto de competências a serem desenvolvidas no âmbito da escola e do 

trabalho dos professores. (Cf. Libâneo, 2004, p. 260) 

Responsabilidades mais diretas da direção e coordenação pedagógica: 

a) Formar uma boa equipe de trabalho: um grupo de pessoas que trabalha 

junto, de forma colaborativa e solidária; 

b) Construir um clima saudável no trabalho e uma comunidade de 

aprendizagem, que coloca em prática na organização escolar os mesmos 

princípios e ações de aprendizagem realizadas nas salas de aula. A 

formação não se dá mais em cima de aprendizagens individuais, mas 

aprendizagem conjunta. 

c) Caracterizar como o centro da formação continuada a elaboração coletiva 

da atividade de ensino, ou seja, a atividade conjunta dos professores na 

discussão e elaboração das atividades orientadoras de ensino. 

d) Criar espaços e momentos de reflexão sobre a prática, troca de 

experiências e dúvidas. 

e) Envolver os alunos em processos de tomada de decisões e de solução de 

problemas. 

f) Instituir mecanismos de avaliação reflexiva e colaborativa do projeto 

pedagógico e do desempenho dos professores. 

Responsabilidades mais diretas dos professores: 

a) Compreender seu trabalho como atividade de ensino: projetar, escolher os 

instrumentos, agir, avaliar os resultados de minhas ações. 
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b) Saber formular planos e projetos de ação e desenvolver competências e 

habilidades para participar do planejamento escolar, da elaboração do 

projeto pedagógico e dos planos de ensino. 

c) Aprender a tomar decisões sobre problemas de sala de aula, problemas na 

equipe, superação de conflitos, relações humanas e sobre questões 

pedagógicas, curriculares, disciplinares.  

d) Aprender a trabalhar em equipe, a participar ativamente de um grupo de 

discussão, a argumentar, a comunicar-se, a compartilhar experiências. 

e) Adquirir conhecimento e informar-se sobre o conteúdo de um debate, de 

uma discussão, para ser um participante atuante e crítico dos processos 

decisórios. 

f) Desenvolver capacidades de liderança: de comunicação, de relacionar-se 

com as pessoas, saber escutar, expor com clareza suas idéias, de organizar 

e coordenar o próprio trabalho e o trabalho dos outros, formular soluções, 

ter sensibilidade para as características sociais, culturais, psicológicas do 

grupo em que está inserido. 

g) Aprender e dominar métodos e procedimentos de pesquisa para aprender a 

investigar o próprio trabalho. 

h) Participar das ações sistemáticas e informais de formação continuada para 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Para concluir. Os professores têm várias responsabilidades profissionais: 

conhecer bem a matéria, saber ensiná-la, ligar o ensino com a realidade do aluno 

e ao seu contexto social, ter uma prática de investigação sobre seu próprio 

trabalho. Mas há uma outra importante tarefa nem sempre valorizada: a de 

participar de forma consciente e eficaz nas práticas de organização e gestão da 

escola. Os professores, além da responsabilidade de dirigir uma classe, são 

membros de uma equipe de trabalho na qual discutem e tomam decisões e formas 

de ação, de modo que a estrutura e as práticas da organização e da gestão sejam 

construídos conjuntamente pelos que nela trabalham (professores, diretores, 

coordenadores, funcionários, alunos).  

Procuramos mostrar neste texto uma idéia fundamental: não educamos 

nossos alunos apenas na sala de aula, também as formas de organização e as 

práticas de gestão educam e ensinam. Dizendo de outra maneira, as crianças 

aprendem coisas na sala de aula e também aprendem muitas coisas com o 

ambiente da escola, com as formas de organização, com as formas de 

relacionamento, com as rotinas, com os modos de resolver problemas e 

solucionar conflitos. Portanto, a escola é um lugar de aprender nossa profissão 

uns com os outros, lugar de atividade colaborativa, compartilhada.  
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