
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO PARTICIPATIVA PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA

Karine Gois da Paixão Santana[i]

Karine Melo Sales[ii]

Mônica de Gois Silva Barbosa[iii]

EIXO 13: Currículo escolar, gestão, organização do trabalho pedagógico

Resumo

O presente artigo procurou mostrar, através de uma pesquisa bibliográfica, a importância da gestão
participativa para a escola pública. Primeiro, realizou-se um breve histórico da gestão democrática, em
seguida foi feita uma demonstração dos aspectos relevantes para que a mesma seja colocada em prática. A
nova proposta de gestão participativa está fundamentada na participação efetiva de todos nas decisões da
escola, o que requer de gestores e professores o preparo para implementação desse novo paradigma, criando
assim meios inovadores e eficazes de participação. Conclui-se que a efetivação da democracia dentro das
escolas é um processo longo, lento e cheio de dificuldades, mas viável, porque é através da democracia que o
cidadão tem a oportunidade de exercer sua cidadania, cumprindo seus deveres e tendo os seus direitos
respeitados.
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Abstract

The present article tried to show, by a bibliographic research, the importance of the participatory
management for the public school. It was written a brief historic about the democratic management and after
showed some relevant aspects for this kind of management work in a school. The new proposal of the
democratic management is based on the strength participation of everybody in the school’s decisions, what
needs from the managers and teachers the right preparation to implant this new paradigm, looking for a
different and efficient way of participation. We conclude that to bring into effect the democracy in the schools
is a long and slow process full of difficulties, but it&39;s possible, because is trough the democracy that the
citizen has the opportunity to practice his citizenship fulfilling their duties and having their rights respected.
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Introdução

O tema gestão democrática surgiu a partir do despertar dos vários setores da educação para a gestão que
está sendo colocada em prática nos dias atuais. Foram levantados novos conceitos que fundamentam a
gestão, promovendo-se o repensar dos conceitos já existentes. Um dos conceitos que fundamentam essa
nova perspectiva é o de escola cidadã, o qual é inovador dentro da gestão escolar porque é calcado na
participação, não somente da equipe técnica da escola, mas também dos pais e da comunidade, na tomada
de decisões.

A gestão democrática da escola pública tem sido um grande desafio para gestores, professores, pais e
comunidade. O horizonte desse conceito de gestão é o da construção da cidadania que inclui a noção de
autonomia, participação, construção partilhada, mas envolve, também, a de responsabilidade, prestação de
contas, bem comum, espaço público. A questão da participação da população usuária na gestão da escola
básica tem a ver, em grande medida, com as iniciativas necessárias para a superação da atual situação de
precariedade do ensino público no país, em particular o ensino fundamental. (PARO, 1997, p. 53)

O interesse de trabalhar a importância da gestão participativa na escola pública deu-se pelo papel que essa
participação representa dentro da sociedade, uma vez que a mesma restabelece o controle social na educação
pública nos seus diferentes aspectos. Seja na eleição de diretores, na tomada de decisões e estabelecimento
de objetivos tendo em vista a melhoria da educação, auxiliando no direcionamento das verbas enviadas para
a mesma, a participação faz-se necessária porque a escola, com toda a autonomia que lhe é de direito, tem
que preparar cidadãos críticos, a partir da realidade em que vivem, para assim poderem atuar na mesma com
a capacidade de pensar, repensar e tomar decisões.

A questão que dá embasamento a esse projeto é identificar quais são as condições necessárias para que a
gestão democrática possa ocorrer dentro das escolas e sua relação com a melhoria da vida escolar. Estudos
anteriores mostram que para haver a reconstrução das escolas públicas do país é preciso que a democracia se
faça presente nas mesmas. Apesar de muitos diretores terem consciência da importância de tornar concreta
tal palavra, eles ainda insistem em continuar com um projeto de gestão voltado para o pensamento
neoliberal, tornando assim mais difícil a modificação da educação praticada na escola. Além disso, há também
uma inviabilização dessa modificação por parte das Secretarias de Educação que infelizmente, ainda insistem
em repassar para as escolas métodos e técnicas administrativas que não se relacionam com a necessidade da
escola e nem dos que fazem parte dela.

7

Para a consecução dos objetivos de investigação será desenvolvida uma profunda pesquisa bibliográfica, a
qual é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos na busca
de informações já elaboradas e publicadas por autores conceituados no assunto. Através desta pesquisa
bibliográfica visando mostrar em que aspecto diretor, professor e aluno podem viabilizar e dar maior
importância a integração de todos tanto na tomada de decisões como na melhoria da vida escolar. Dessa
forma, tal tema irá me proporcionar um amplo aprofundamento na questão da gestão escolar, levando-me a
conhecer melhor os caminhos para chegar à sua democratização e a efetivação dessa democratização na
gestão.

Gestão democrática e sua importância

A gestão democrática da educação é reivindicada desde o período da ditadura militar, pelos movimentos
sociais, a qual se tornou um dos princípios da educação na Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 206,
inciso VI, embora limitada apenas ao ensino público. Desde então, a gestão pública passou a assinalar o
caráter público que a escola deve possuir, mostrando a fundamental importância de se concretizar esta
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participação dentro das instituições públicas do país.

Na década de 1970, vários movimentos democratizantes da administração do sistema educativo lutaram
fortemente pelo aumento de vagas e pela eleição de diretores na rede pública, obtendo êxito em algumas
cidades e estados do país.

Estudos anteriores indicam que na reconstrução das escolas públicas do país é necessário à existência de uma
democracia que se faça presente nas mesmas. Apesar de muitos diretores terem consciência da importância
de tornar concreta tal palavra, eles ainda insistem em continuar com um projeto de gestão voltado para o
pensamento neoliberal, tornando assim mais difícil a modificação da educação praticada na escola. Além
disso, há também uma inviabilização desta alteração por parte das Secretarias de Educação que, infelizmente,
insistem em repassar para as escolas métodos e técnicas administrativas que não se relacionam com a
necessidade da escola e nem dos que fazem parte dela.

Os educadores, em geral, precisam estar atentos aos vários aspectos que conduzem a educação do nosso
país, sob pena de ficarem completamente incapazes de mudar os quadros alarmantes de déficits econômicos
na história das escolas públicas.

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas “originais”; significa também, e,
sobretudo, difundir criticamente verdade já descobertas, “socializá-las” por assim dizer; transformá-las, portanto, em
base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. (GRAMSCI, 1981, p.13)

A gestão democrática proporciona uma substituição da ideologia da burocracia como um fim em si mesmo
pela de organização que tem a finalidade de levar a escola a desempenhar com êxito o seu papel. A questão
da administração competente da escola pública, sem dúvida, está articulada com a capacidade técnica,
humana e política, que vai assegurar uma adequada percepção da realidade concreta que cerca a escola.

A gestão participativa traz consigo vários pontos que visam à melhoria da escola pública, como: eleições dos
diretores, participação nas decisões, o restabelecimento da confiança da população na escola pública etc. A
importância social de se trabalhar este tema, resulta do fato de que o mesmo engloba as classes menos
favorecidas que compõem o quadro de alunos das escolas públicas. Acredita-se que é a partir da
conscientização da importância da participação que essa classe irá lutar por uma maior democratização na
gestão e na educação.

Entende-se por gestão participativa o envolvimento dos funcionários de uma organização no seu processo
decisório. Nas escolas, ela acontece através do envolvimento de professores e demais funcionários,
especialistas, diretores, pais, alunos e a comunidade. Todos envolvidos na tomada de decisões, no
estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, visando o desenvolvimento e a melhoria da escola,
para o benefício de todos que de forma direta ou indireta fazem parte dela. As vantagens de uma
Administração Escolar participativa, em que as decisões são tomadas pelo grupo, não se referem apenas à
democratização interna da escola, mas também ao fortalecimento da unidade escolar externamente. (PARO,
2001, p.26)

Com a participação da comunidade o poder de decisão da escola deixa de ser centralizado apenas nas mãos
do diretor, pois passa a envolver toda a equipe técnica, os pais de alunos e a comunidade onde a escola está
inserida. No entanto, antes disso é preciso que haja, primeiramente, uma preparação dos mesmos com o
intuito de absorver este novo paradigma. Isso poderá ser feito através de reuniões onde haverá a interação
entre as partes, a troca de ideias, o planejamento, a busca de inovações, atualizações e de progresso do
trabalho desempenhado, que terá como consequência o melhor aprendizado dos educandos, além de um
aumento, significativo, na qualidade do ambiente escolar.

Desta forma, o gestor abrirá a sua escola para a ocorrência de mudanças inovadoras e benéficas na
instituição. Contudo, para que essas tenham continuidade, é preciso que na medida em que a gestão for
modificando o ambiente escolar, o trabalho seja renovado, repensado e aperfeiçoado, pois desta forma não

16/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_importancia_da_gestao_participativa_para_a_educacao_publica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



cessará por completo.

O diretor escolar, consciente da importância da gestão participativa, deve ser um facilitador e estimulador da
participação dos pais, alunos, professores e demais funcionários, na tomada de decisões e na implementação
de ações. Além de ser um construtor de equipes participativas; criador de um clima de confiança e
receptividade; mobilizador de dinamismo e entusiasmo; incentivador do desenvolvimento de todos os
funcionários etc.

A gestão da escola pública passa, necessariamente, pelo entendimento de que administrar uma instituição
escolar é possibilitar que crianças e jovens, de quaisquer camadas sociais, se apropriem do conhecimento e
construam valores, porém, isso só ocorrerá se ela se organizar pedagogicamente. A escola, que deseja
assumir um papel democrático, deve possuir autonomia escolar juntamente com a descentralização do poder,
assim proporcionará uma maior facilitação na tomada de decisões e soluções de problemas. Além de possuir
uma identidade coletiva e controle social, afinal a gestão precisa ocorrer de maneira transparente, levando
em consideração a importância do processo coletivo de acompanhamento e avaliação de todos.

Para que não seja destituída de sentido, a gestão do processo educacional deve entender que ela faz parte,
sobretudo, de um processo maior, que é o de tornar o ensino financiado pelo Estado, um ensino efetivamente
público de qualidade, superando práticas de privatização da escola pública que é, afinal, de toda a população
brasileira. Esta é que mantém o Estado através do pagamento de impostos e é precisamente a ela que a
escola estatal deve servir, procurando agir de acordo com seus interesses. (PARO, 1997, p.10)

A eleição de diretores, de per si, não é indicador de que a gestão da escola seja democrática. É fundamental,
para que esta se instale no sistema público de ensino, que seja assegurado a todos os discentes o acesso ao
conhecimento, sejam eles provenientes de qualquer parte do país, originários desta ou daquela classe social,
deste ou daquele grupo étnico. É preciso que o poder público assuma, verdadeiramente, a sua obrigação, ou
seja, oferecer as condições materiais e pedagógicas aos professores para que estes realizem bem seu
trabalho de educar as novas gerações. Além de desenvolver políticas públicas concretas de capacitação dos
profissionais da educação, como também criar mecanismos institucionais para um eficiente e eficaz
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da ação educativa e de controle da aplicação dos
recursos públicos de que a escola vier a dispor.

A escola só será uma organização humana e democrática na medida em que a fonte
desse autoritarismo, que ela identifica como sendo a administração (ou a
burocracia, que é o termo que os adeptos dessa visão preferem utilizar), for
substituída pelo espontaneísmo e pela ausência de todo tipo de autoridade ou
hierarquia nas relações vigentes na escola. (PARO, 2001, p.12)

A participação se tornará concreta quando promover a criação e a sustentação de um ambiente propício à
participação plena de todos os interessados no processo social escolar, uma vez que é através dela que se
desenvolverá uma consciência social crítica e um sentido de cidadania. Para isso, faz-se necessário criar um
clima de confiança no ambiente escolar, uma maior valorização das capacidades e aptidões dos participantes,
eliminação de divisões e uma integração de esforços, desenvolver a prática de assumir responsabilidades em
conjunto.

Toda inovação é desafiadora, e assim sendo, a inovação da gestão escolar em direção à gestão participativa
também o é, uma vez que esta só irá realmente representar uma mudança, quando houver uma
conscientização por parte dos gestores e educadores de que a mesma deve ocorrer de maneira
descentralizada, ou seja, com a participação de todos e sempre tendo em vista os objetivos traçados. Afinal, a
escola é um órgão público que não deve ser apenas fiscalizado e controlado, mas dirigido pelos seus usuários.
A causa positiva pela qual a família deve ser convocada a trabalhar e lutar não pode ser outra senão a da
criação de condições que contribuam para que cada criança e adolescente que passem pela escola tenham
sucesso na sala de aula e na vida.
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Para que a democracia da gestão saia do papel, os educadores precisam adotar medidas energéticas e
eficazes, buscando os meios que possibilitem a efetivação desta democracia. Um dos meios é a interação
entre os professores, diretor, coordenadores da instituição com os pais e a comunidade onde a escola se
localiza. Através desta união, possam traçar e alcançar objetivos que visem à melhoria da qualidade no
processo de ensino-aprendizagem, permitindo que a sociedade em geral tenha acesso a uma educação mais
igualitária.

A gestão democrática da educação inclui a dimensão de um processo coletivo de construção e participação
efetiva que possa criar novas formas de organização do trabalho e de exercício de poder, com respeito aos
espaços de cada um que faz parte deste processo. Os componentes educativos que se relacionam com a
gestão democrática e complementam a sua intencionalidade política e pedagógica são: a) qualidade do
ensino, entendida como a democratização do acesso e do conhecimento; b) avaliação da educação com o
objetivo de redirecionar propostas e corrigir lacunas; c) formação profissional, uma vez que são os
educadores os principais agentes mobilizadores da democratização da gestão.

Os instrumentos facilitadores de democratização da gestão são: 1. Projeto Político Pedagógico, uma vez que o
mesmo é o norteador da organização da escola em seus múltiplos aspectos; 2. Conselho Escolar, que atua
diretamente na gestão com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar; 3. Grêmios
Estudantis que são organizações livres dos alunos; 4. Eleições de diretores escolares; 5. Assembleias
Escolares, as quais são instâncias de discussões mais ampla do projeto da escola. Esses instrumentos devem
ser usados de forma que façam a diferença, contribuindo para o fortalecimento da gestão democrática.

O MEC possui programas oficiais para a gestão dos municípios. Tais programas objetivam submeter a
destinação de recursos à sua implantação. No âmbito da gestão estão em curso o Plano de Desenvolvimento
Escolar (PDE), constituído por metas estabelecidas pelo FUNDESCOLA, de cunho gerencial e que vem
secundarizando o debate e a implementação do projeto político pedagógico. Outro projeto de gestão são as
Unidades Executoras (UEX), organismos que se confundem com os conselhos escolares, pela sua constituição,
mas com finalidades distintas, por serem entidades de direito privado para gestão dos recursos públicos.

A educação não pode mais desempenhar o papel conservador que algumas instituições insistem em realizar
nos dias atuais. A escola tem que estar aberta a inovações, para assim, poder adequar-se ao contexto em que
está inserida. Uma escola que visa à inovação demonstra que possui como objetivo maior a melhoria da
educação que está sendo colocada em prática por ela. Desta forma, viabilizará o acesso e a permanência de
pessoas no sistema educacional, para que em conjunto, trabalhem pelos objetivos traçados.

Considerações finais

O presente artigo trouxe como tema “A importância da gestão participativa para a escola pública”, buscou-se
fazer uma análise crítica sobre o tema em questão, abordando os pontos inovadores e beneficiadores da
gestão participativa para aqueles que a absorvem como prática transformadora.

Procurou-se mostrar que o objetivo da gestão participativa e democrática é o de envolver todos os segmentos
da escola e da comunidade na solução de problemas, tomada de decisões, visando ao desenvolvimento e a
melhoria da vida escolar. Quebrando-se, assim, todo o poder centralizador exercido por muitos gestores no
decorrer da história da gestão das escolas públicas.

Além disso, apresentaram-se os pontos necessários para concretizar a gestão participativa no ambiente
escolar, enfocando a importância do gestor em desempenhar o papel de facilitador, estimulador, construtor,
mobilizador e incentivador neste processo. No entanto, é preciso que os gestores se conscientizem da sua
importância diante da democratização da vida escolar, sem perder de vista a especificidade da escola.
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Desta forma, conclui-se que para os indivíduos assumirem as suas funções na gestão democrática, faz-se
necessária paciência, dedicação, busca de novos conhecimentos, uma vez que a efetivação desta democracia
nas escolas se conceberá de maneira lenta e conflituosa, porém não se pode desistir diante dessas
dificuldades.
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