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RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
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achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA
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A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
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que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)
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Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
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qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-64,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?
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Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
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imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
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dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)

Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
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de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.
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O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.
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Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.
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Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
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entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)

Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.
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O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
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superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
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contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA
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A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
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que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)
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Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
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qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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GESTÃO PARTICIPATIVA: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DIAS DO
NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA – BA

MARIA DE FÁTIMA ANDRADE[i]

Eixo: Currículo Escolar, Gestão, Organização do Trabalho Pedagógico

RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
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escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?
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Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
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imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
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dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)

Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
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de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.
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O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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Eixo: Currículo Escolar, Gestão, Organização do Trabalho Pedagógico

RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.
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INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.
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Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.
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Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
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entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)

Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.
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O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
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superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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GESTÃO PARTICIPATIVA: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DIAS DO
NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA – BA

MARIA DE FÁTIMA ANDRADE[i]

Eixo: Currículo Escolar, Gestão, Organização do Trabalho Pedagógico

RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
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contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.40-64,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
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que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)
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Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
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qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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GESTÃO PARTICIPATIVA: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DIAS DO
NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA – BA

MARIA DE FÁTIMA ANDRADE[i]

Eixo: Currículo Escolar, Gestão, Organização do Trabalho Pedagógico

RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
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escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?
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Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
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imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
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dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)

Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
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de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.
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O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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Eixo: Currículo Escolar, Gestão, Organização do Trabalho Pedagógico

RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.
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Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.
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Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.54-64,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)

Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.
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O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
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superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Naura Syria Capareito. Projeto Político Pedagógico. Curitiba: FACINTER, 2006.

LUCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. 10ª ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, Série Cadernos de
Gestão. 2011.

__________ Gestão Educacional: uma questão paradigmática. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, Serie Cadernos
de Gestão, 2011.

PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 3ª edição. Editora Ática. São Paulo. 2008.

SILVA, J.M. A autonomia da Escola Pública. 3ª ed. – Campinas/SP. Papirus, 1996.

– (Coleção Práxis).

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.57-64,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



SZYMANSKI, Heloisa. A relação família/ escola: desafios e perspectivas. – Brasília: Liber Livro, 2007.
136p.

TARDIF, M; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de
interações humanas. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2005.

WITTMANN, Carlos Lauro. Praticas em Gestão Escolar. Curitiba: FACINTER, 2006.

[i] Graduanda em Pedagogia VI período – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Ages – e-mail:
mariafatimahistória@hotmail.com
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NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA – BA
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Eixo: Currículo Escolar, Gestão, Organização do Trabalho Pedagógico

RESUMO

A realização deste artigo tem como principal relevância, abordar uma questão que tem sido objeto de estudo
aqui na região. A temática: Gestão Participativa: a importância da família na escola. Como também a relação
entre uma gestão escolar democrática e participativa e a comunidade escolar no cotidiano. Este trabalho faz
criar um paralelo entre a organização interna dos processos administrativos e pedagógicos da escola, com
fatores externos como a participação da comunidade, estabelecidos por um elo que é o próprio colegiado.
Sugere-se uma forma pela qual o gestor escolar deve adotar para melhor realizar seu trabalho. Analisam-se
algumas características do diretor escolar, comparando com a de um gestor. Como o gestor poderia exercer
um trabalho propiciado para um cotidiano escolar de autonomia e incentivo constante para participação de
todos. Aborda também a contribuição da família como parte integrante da comunidade escolar como proposta
para a conquista da democratização educacional. O trabalho foi enriquecido com relatos e depoimentos de um
diretor, vice-diretor, professores, alunos e pais de uma comunidade escolar situada no município de
Paripiranga-Ba, contribuindo para a análise dos variados sistemas de administração escolar. Propõe- de forma
resumida a via democrática como o melhor caminho para a melhoria da qualidade do ensino, repensando uma
escola sempre voltada para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Escolar, Família e Escola.

ABSTRACT

The completion of this article has the relevance, addressing an issue that has been studied here in the region.
The theme: Participatory Management: the importance of family in the school. As well as the relationship
between a democratic and participatory school management and the school community in everyday life. This
work is to create a parallel between the internal organization of administrative and educational processes of
the school, with external factors such as community participation, established by a link which is the college
itself. We suggest one way in which the school manager should take to do your job better. Analyze some
characteristics of the school principal, comparing with that of a manager. As the manager could do work
fostered for daily school autonomy and constant encouragement for participation. Also addresses the family
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contribution as part of the school community as a proposal for the democratization of educational
achievement. The work was enriched with anecdotes and testimonials from a director, deputy director,
teachers, students and parents of a school community in the municipality of Paripiranga-Ba, contributing to
the analysis of the various systems of school administration. Proposes briefly the democratic path as the best
path to improving the quality of teaching, always rethinking a school turned to the full exercise of citizenship.

KEYWORDS: Management School, Family and School.

INTRODUÇÃO

O presente tema Gestão Participativa: A Importância da Família na Escola nasceu do interesse em buscar o
problema mais perceptível a partir do mapeamento realizado na Escola Municipal Paulo Dias do Nascimento
no município de Paripiranga - Ba, situada na comunidade Capivara, procurando identificar as deficiências que
mais se apresentam na escola, em relação às pessoas que dela participam.

Assim, diante dos relatórios construídos percebeu-se que a ausência dos pais na aprendizagem dos seus filhos
foi o problema mais visível, sendo que este acarreta vários outros, como alunos desinteressados,
indisciplinados entre outros. A gestão participativa diferencia-se por uma força de atuação consciente, pela
qual os membros da escola reconhecem e admitem sua capacidade de influenciar na decisão da dinâmica
dessa unidade escolar, de sua cultura e de seus resultados.

Sabe-se que o contexto escolar tem se inserido cada vez mais cedo na vida das crianças, logo, é de mera
importância que a família e a escola atuem em parceria, na qual seus papéis fiquem bem delimitados, porém
a realidade educacional, principalmente nas instituições públicas de ensino tem sido outra, há uma enorme
distância na relação família e escola.

A escola é o lugar que representa a probabilidade de transformação, o anseio humano de aperfeiçoar-se, de
mudar, de fazer-se e promover-se o integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de mudança é o
traço mais marcante” (SILVA, 1996, p.52). Diante dessas considerações, de que forma, a gestão escolar pode
agregar valores que possam contribuir de maneira significativa para que os pais percebam a importância de
estar inserido na vida escolar dos seus filhos, de tal modo que os mesmos venham a adotar uma nova
postura diante da realidade vivenciada?

Nesta perspectiva, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família e
escola, se destacando para o fato de que a escola é só vista, na maioria das vezes, como o único e inalterado
espaço, em que o aluno tem acesso ao conhecimento, e que se o mesmo não gosta de estudar, ou melhor,
frequentar a escola é simplesmente problema da mesma. O trabalho docente não incide apenas em exercer
ou executar, é também “uma atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar sentido ao que fazem, é
uma interação com outras pessoas (TARDIF; LESSARD, 2005, p.38)

Assim, a escola como uma instituição que visa o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos necessita de
um profissional, especificamente voltado a observar, direcionar e planejar coletivamente com a equipe e
comunidade escolar, quais as atitudes que são de fato relevantes para o sucesso do ensino-aprendizagem.
Pois, esses são os reais princípios de uma gestão participativa.

A presente pesquisa foi feita a partir de entrevista com a comunidade escolar, e relatórios observacionais
durante uma semana, o método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi de cunho qualitativo e
bibliográfico.

GESTÃO PARTICIPATIVA
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A implementação de uma gestão democrática escolar, como sendo hoje uma exigência da sociedade, que
entende tem como possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma coletividade mais
democrática. No comando das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a um
conjunto de princípios e processos que defendem e admitem o envolvimento regular e significativo dos
colaboradores na tomada de decisão.

Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos colaboradores na definição de metas e
objetivos, na resolução de problemas, no processo que determina o acesso à informação e no controle da
execução. Ele pode assumir graus distintos de poder e responsabilidade e afetar quer a organização no seu
conjunto, quer cada colaborador e o seu cargo de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização
das finalidades da organização.

A função especifica da escola no contexto social do novo tempo, com suas profundas mudanças no mundo do
trabalho e na sociedade se institui como sociedade do conhecimento e a evolução teórico-prática da educação
exige a ampliação e o aprofundamento do caráter democrático da gestão escolar. Segundo WITTMAN (2006,
p. 16) “a escola é uma instância indispensável e insubstituível para esta maturação e desenvolvimento
formativo do devir humano”.

Partindo desse pressuposto, o sentido da educação básica, de acordo com Wittmam (2006), a gestão escolar
visa à necessidade de construir uma base solida para uma pratica de gestão que se funde na formação
humana, levando a uma nova base teórica, mais fiel a prática social da educação. Esta visão procura ter como
ponto de partida, origem, ponto de chegada, e como destino, a prática concreta da mediação pedagógica.

Percebe-se que a gestão participativa escolar vem ganhando evidência e aceitação no contexto educacional,
sobretudo a partir da década de 1990, e vem se constituindo em um conceito comum no discurso das ações
escolares. No entanto observa-se que algumas escolas já se manifestam com o intuito de articular as ações
escolares a partir de uma dinâmica coletiva.

Nesse contexto, e possível identificar profissionais eficientes de suas ações. Porem ineficientes quando parte
para a questão do ensino, visto que se ensina bem o conteúdo, mas não contribui para a formação do aluno.
Para LUCK (2011, p. 76), “o processo educacional só se transforma e se torna competente na medida em que
seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus
resultados”.

Segundo Lück (2000), a gestão escolar se estabelece em uma dimensão e em um enfoque de performance
que objetiva gerar a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas
imprescindíveis para garantir o avanço dos procedimentos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino
orientados para o acesso de concretização da aprendizagem dos educandos, de forma a torná-los adequados
para enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia situada no conhecimento.

Wittman (2006), aborda uma gestão que vise formar pessoas, para isso a escola precisa oferecer
oportunidades para que essas pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade. É
necessário construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que se funde na formação do ser
humano. A gestão escolar tem como objetivo a elaboração, a excursão e avaliação do Planejamento Político
Pedagógico da escola.

De acordo Ferreira, o Projeto Político Pedagógico tem sua importância, seu significado e sua constituição e
para compreendê-lo faz-se necessário:

Pensar o trabalho dos profissionais da educação, na escola, quer no trato do
cotidiano, quer na perspectiva mais ampla das políticas educacionais (...) o princípio
norteador de um Projeto Político Pedagógico e sempre sua intencionalide. Algo que
se apresenta como desejado e necessário. Todo projeto implica, portanto, a
explicitação de uma determinada intenção de ações, da definição a respeito dos fins
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que se quer alcançar, que se sustentam em valores, criados e estabelecidos pelos
sujeitos participantes das ações (FEREIRA, 2006, p. 13 e 17).

Assim sendo, fica explicita a importância de uma filosofia de ação e uma concepção de trabalho, uma visão de
mundo e um consequente norte para a ação coletiva da escola. Desta maneira é possível articular um largo
consenso quanto à necessidade de introduzir formas de gestão participativa na escola, embora, como
observamos, as motivações possam ser muito diversas. Os valores orientadores da ação participativa visam:

[...] como pratica social segundo o espirito de equipe, depende de que seja realizada
a orientação por certos valores substanciais, como ética, solidariedade, equidade e
compromisso, dentre outros correlacionados, sem os quais a participação no
contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. (LUCK, 2011, p. 50)

Dialogando com a autora, pode-se observar que a gestão participativa tem uma grande responsabilidade
perante seu trabalho pedagógico que compõe na comunidade escolar, visto que é papel da escola integrar as
famílias dos seus estudantes na escola. É importante compreender que a ideia de gestão educacional,
corresponda a uma mudança de paradigma. Considerando sob o ponto de vista administrativo e refletindo a
escola como espaço onde são aplicáveis os princípios fundamentais da administração, de modo geral,
entende-se a importância da gestão como forma de funcionamento do espaço educacional, segundo os
interesses da comunidade escolar, pautados na igualdade social e na democracia.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Dentro dos princípios de uma gestão participativa, a prática como gestor permite-nos caracterizar muitos
problemas apresentados pelos alunos, ocorridos por diversos motivos pelos quais podemos destacar alguns
mais sérios, que vão desde a falta de motivação e interesse quanto ao ensino na escola, até problemas
quanto ao momento de irem ao encontro da mesma.

Com essa temática evidencia-se a importância de colocar a família frente ao conhecimento das dificuldades
dos alunos, para que ambos possam estar em sintonia para solucionar os problemas. O tema discutido traz
uma abordagem bastante significativa no que se refere ao bom desenvolvimento do aluno diante da
participação familiar na escola, pois esta aproximação é fundamental para o progresso gerando um bom
desempenho escolar, além de aumentar seu potencial.

Assim, desencadeia-se uma problemática em torno de um novo olhar para a relação família/escola, pois é ela
que desperta a vontade e curiosidade em descobrir novos acontecimentos abolindo o temor e a insegurança
dos alunos, fazendo com que a escola se torne um espaço acolhedor, cheio de perspectivas úteis para a sua
formação como cidadão.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar que, antes de levar a família à escola é de mera relevância
conhecer o perfil de cada uma, e a partir daí criar subsídios para que as convença da sua importância dentro
do ambiente escolar. Logo, tais considerações devem está calcada dentro dos parâmetros de uma gestão
participativa, já que, o gestor é o elemento chave na orientação e gerenciamento dos resultados do
desempenho escolar, frente às ações realizadas que são planejadas pela equipe da escola.

Em organizações democraticamente administradas – inclusive escolas – os
funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de
problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de padrões
de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo
adequadamente às necessidades das pessoas a quem os serviços da organização
destinam-se. Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão
participativa envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e
qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na
melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2011, p. 17)
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Entende-se com está afirmação que, a participação conjunta de pais, alunos e comunidade escolar, abre as
possibilidades para a construção de um projeto pedagógico que de fato promova a garantia de uma prática
educativa que produza ensino e favoreça bons resultados na formação de cidadãos.

Torna-se relevante abordar também que, a família é a primeira instituição que deve conceber uma base
pedagógica em relação a ensinar a educação, por que é da família que os indivíduos vivenciam os primeiros
cuidados, afetos, logo depois essas funções são divididas, sendo que, as instituições de ensino também se
tornam responsáveis por esse cuidar. Percebe- se assim que, a educação escolar vem auxiliar e aliar-se ao
processo de educação que já foi iniciado pela família, por isso que é importante que a família esteja inserida
no contexto escolar.

Quando fala-se na necessidade da relação entre família e escola, nos refere-se principalmente na
possibilidade de compartilhar critérios educativos para que possam minimizar as possíveis diferenças entre os
dois ambientes, para o aluno, é muito mais produtivo que os ambientes tenham ideias parecidas sobre
educação.

O crescimento harmonioso do aluno deve permear a união entre as duas instituições família e escola, de
forma que possa contribuir para buscar meios para que a família possa criar o hábito de participar da vida
escolar dos seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no processo ensino aprendizagem do
aluno, assim SZYMANSKI (2007, p.30), afirma que:

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou
modificadas segundo uma proposta educacional e que os pais, enquanto educadores,
podem ser sujeitos de um programa de formação Este seria um serviço importante a
ser oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na educação das
crianças e jovens e seu envolvimento em outras instituições educativas,
principalmente a escola.

Diante da concepção de Szymanski a proposta de atuação educacional dos adultos sobre seus filhos se
encaminham em direção à construção de uma identidade positiva, isto é, para a construção de cidadãos
reflexivos. É importante lembrar que, qualquer trabalho destinado às famílias deverá contemplar todos os
grupos familiares, nas suas condições de vida, e possibilidades de soluções já que estão inseridos dentro de
um contexto social de múltiplas variedades familiares.

Portanto, torna-se necessário que os profissionais envolvidos neste trabalho com as famílias, se conscientizem
de seus próprios modelos de família, para que não sejam impostas posturas autoritárias ou impositivas
durante a atuação. Diante de tais considerações, Szymanski (2007), sugere alguns pressupostos para o
trabalho com as famílias, como por exemplo, fazer uma reflexão crítica a respeito das próprias experiências
com outras famílias, procurando conhecer valores, crenças entre outros fatores.

Evitar julgamentos baseados em preconceitos moralistas ou pessoais, caso contrário senão for trabalhado de
forma reflexiva, e agindo de forma autoritária, o trabalho a ser desenvolvido servirá para distanciar ainda
mais a família da escola, até por que trabalhar de forma que se faça julgamentos de algo que não se conhece
não está dentro dos princípios de uma gestão participativa. Nesse sentido, vale ressaltar que diante do
contexto educacional, a democracia deve ser o princípio norteador da prática pedagógica, configurando-se
como fundamento das ações escolares.

Desse modo, o desenvolvimento de práticas democráticas é parte da construção de um sistema que respeita
os direitos individuais e coletivos de todos. Assim, é fundamental que a escola crie ações que concretizem a
gestão democrática, entre elas, a efetivação do Conselho da Escola, que sem dúvida deve haver a
participação dos pais.

Paro (2007), argumenta que com a ausência da família na escola pública torna-se mais difícil a avaliação da
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qualidade do ensino ofertado. Pois, os pais, como conhecedores da escola, são capazes de apontar problemas
e, muitas vezes, sugerir ações para solução deles. Além de todos esses aspectos é ainda importante realizar a
divisão do poder na escola possibilitando a comunidade participar da tomada de decisões.

Diante de tal atitude, a relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto onde favoreça e
solicite a participação de todos. Essa abertura aponta para o caráter participativo que a escola possibilita.
Essa interação entre escola e comunidade é amparada por leis que exigem a criação dos conselhos escolares.

Essas são estratégias de interação e de democratização do espaço escolar que favoreçam a união de todos.
Isso porque estudos comprovam que: “A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em
pesquisas, como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é
aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola” (LÜCK, p.86, 2010).

Sendo assim, não há como pensar em educação sem pensar na relação família e escola, pois só há
possibilidades de chegar a um sucesso educativo se for desenvolvido um trabalho conjunto, que crie as
possibilidades de um fazer pedagógico que atenda a necessidade de todos. Porém, não pode-se deixar de
ressaltar que há certo comodismo por partes das instituições escolares em elaborar ações que ajudem a
superar as limitações da presença dos pais na escola, nesse viés, um bom acolhimento destes quando vão à
escola já é o primeiro passo para se ganhar confiança para a criação de novas estratégias para que as visitas
se tornem frequentes.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos o presente artigo, Gestão Participativa: A importância da família na
escola foi um trabalho que valeu ser realizado, feito por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo,
foi possível evidenciar com o tema sugerido, o contexto escolar como local próprio de transformações sociais,
desde que haja o envolvimento efetivo, principalmente daqueles que são responsáveis pela gestão do espaço
da escola.

A realidade atual da sociedade provoca e desafia cada vez maior participação do cidadão nas áreas de seu
interesse, seja este interesse individual ou coletivo. Esta participação se dá tanto no sentido de
comparecimento a reuniões escolares, em se tratando de comunidade escolar, em especial a família dos seus
estudantes, que devem estar integrados na escola para ajudarem a escola encontrar soluções para os
problemas que assolam a comunidade escolar.

O campo da educação, no Brasil, encontra-se em dificuldades, vivenciadas pelos demais importantes campos
da sociedade, de modo geral. Muitas vezes não existem recursos públicos suficientes para suprir todo o
processo de necessidades incidido da sociedade, que protesta por uma educação de qualidade. Para tanto, a
mobilização dos sujeitos é um fator importante para a concretização de determinadas ações relevantes.

Neste sentido, a participação de diversos representantes sociais no planejamento das ações a serem
executadas no contexto escolar, portanto, permite que se atenda às necessidades mais imediatas, através da
elaboração de um Planejamento Participativo coletivo, baseado no conhecimento e nas informações coletadas
cotidianamente, que cada indivíduo possa compartilhar.

Conduzir democraticamente uma escola significa, portanto, prestar espaço a quem tem o que falar e,
principalmente, aferir a devida atenção às demandas que a própria sociedade determina em que se opera a
efetiva convivência. Uma gestão participativa é, por fim, a garantia de que a busca pela educação de
qualidade será incessante e que contará com a participação de todos.

Portanto, toda comunidade escolar deve estar em sintonia com as ações a serem desenvolvidas, inclusive os
pais do alunado, pois estes são peças fundamentais no processo educativo. E não nenhuma educação
plausível se não houver a participação efetiva dos pais e mães na escola.
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