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A Participação das Instâncias Colegiadas na Gestão Escolar: considerações a
respeito da atuação da APMF e do Conselho Escolar
[....]
[....]
[....]
[....]
1 - A APMF e o Conselho Escolar: considerações sobre a atuação em uma
perspectiva de trabalho coletivo
Ao apresentarmos estas

reflexões partimos do pressuposto de que a

prática pedagógica visa agir sobre a realidade social, então precisamos ter claro onde
queremos chegar, precisamos identificar os objetivos da educação e caminhar
sobre eles no sentido de alcançá-los.
Sabemos que a educação por si só não irá resolver os problemas vividos pela
comunidade onde a escola está inserida, porém, entendemos que os espaços que
se abrem para a participação da sociedade dentro das escolas, de modo particular
através das APMF ou dos Conselhos Escolares, poderão facilitar o processo de
interação e inclusão. […]
[....]
[....]
A gestão democrática exige uma postura democrática, e esta revela a forma de
encarar a educação, os envolvidos no processo educativo, bem como a
comunidade local. […]
Nessa direção, entendemos que as instâncias colegiadas, APMF e Conselho
Escolar, possuem um importante papel na gestão democrática da escola, se

1

ANEXO 01 - FRAGMENTO DE TEXTO
A PARTICIPAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
COLEGIADAS NA GESTÃO ESCOLAR

forem utilizadas como instrumentos comprometidos com a construção de uma escola
de qualidade e comprometidas com os interesses das classes populares.
Se a finalidade da educação é a formação do indivíduo, então a escola
também deve ser espaço de exercício de democracia, onde a gestão possa propiciar
a participação de todos os segmentos que fazem parte do ambiente escolar, tanto
dentro da escola, como de sua comunidade local. Assim, é que, na vivência desse
trabalho coletivo, a gestão adquire uma dimensão política articulada à construção do
trabalho colegiado.
[....]
[....]
[…]. Trata-se de um processo que deve considerar o coletivo dos que nela
trabalham, estudam e dividem seus momentos culturais. Mas este processo só se
efetiva através de atitudes que visem o bem comum, na qual as decisões nasçam das
discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da escola num processo
pedagógico.
Portanto, para que haja a participação efetiva dos membros das instâncias
colegiadas, é necessário que o gestor, juntamente com todos os segmentos da escola
crie um ambiente propício, estimulando o trabalho coletivo, só aí a comunidade
sentir-se-á como parte da escola, pois verá que seus argumentos e projetos foram
ouvidos.
Entretanto é necessário observar que ainda se reproduz na prática cotidiana
das organizações escolares uma ruptura, ou melhor dizendo, a fragmentação da
gestão escolar, pois as tarefas continuam sendo realizadas de modo fragmentado, e a
comunidade somente reafirma o trabalho do gestor.
[....]
É preciso,

pensar

em

envolvimento participativo, não

somente

em

recursos financeiros, onde se limita à participação das instâncias colegiadas, mas
abrir espaço para a participação no campo pedagógico, cabendo, claro, aos
educadores o ensino- aprendizagem, mas colocando a comunidade a par do que
acontece dentro do ambiente pedagógico.
A construção de uma cultura democrática só é possível a partir de práticas
democráticas. Portanto, a escola passa a ser democrática quando suas ações
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pedagógicas e essencialmente educativas estão vinculadas no processo educativo, não
apenas em sua prática administrativa (FONSECA, 1997, p.49).
Entendemos que se o processo de participação acontecer gradativamente, ele
passará a ser visto como natural e necessário, e não somente como intromissão de
pessoas alheias à problemática do estabelecimento em questão.
É possível perceber que muitas vezes, as escolas sentem dificuldades até
mesmo de convidar a comunidade e organizar a sua gestão, pois sabendo das
dificuldades que irão encontrar a maioria dos pais não se dispõe a trabalhar nas
instâncias colegiadas. Porém, temos outro lado, aceitam e se vêem envolvidos apenas
junto a questões econômicas da escola, não tendo estendida sua participação para
outros setores.
[....]
[....]
[....]
[....]
A escola, como os demais segmentos sociais, precisa estar organizada, de
modo a buscar seus direitos para que cumpra sua missão de ensinar, que os
conhecimentos sejam realmente definidos como prioridade, e o Estado cumpra a sua
parte, deixando de reservar à escola o comprimento de funções assistenciais como
tem se tentado fazer, ou seja, a escola além de ensinar, tem trazido

para si, a

responsabilidade de organizar a vida do cidadão que aí está, e com isso deixa a
desejar no que tange aos conteúdos. Dessa mesma forma, acontece com as
instâncias colegiadas, as quais precisariam estar no processo educativo também com
papel decisório e não somente com fins lucrativos como tem acontecido e algumas
vezes ainda vistos como inconvenientes. O que precisamos na verdade é espaço de
discussão e mudança na prática, mas esse espaço deve ser tomado como necessário à
instância ao qual se faz parte.
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
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A participação ativa das instâncias colegiadas na gestão escolar lhes atribui um
caráter mais democrático, e com ele buscam-se forças para que suas reivindicações
tenham um maior poder diante do Estado, bem como na própria comunidade, que
passa a ter maior credibilidade e clareza das ações implementadas na escola.
[....]
As instâncias colegiadas juntamente com o gestor, equipe pedagógica e
professores é que precisam se mobilizar buscando a transformação dentro da escola e
“através de seus muros”, pois estes são os maiores interessados na autonomia, a qual
muitas vezes é mascarada pelo autoritarismo estatal, dando-se a falsa impressão de
autonomia, mas que no percurso percebe-se a sua impotência.
[....]
A participação tem se revelado um anseio e ao mesmo tempo uma implicação
para os envolvidos no processo educacional, pois ao mesmo tempo em que se espera
o compartilhar da gestão, se limita de algumas formas, sendo mais colaborativa do
que crítica. As práticas participativas precisam ser

mais abrangentes e

envolventes nos diversos sentidos, não somente como sinônimo de presença ou
colaboração nas instâncias. O que percebemos é que embora haja abertura, via
Estatutos para a prática participativa, as famílias ainda estão limitadas aos números de
membros da APMF e Conselho Escolar, através de seus representantes legais, os
quais em momentos de decisão se fazem representar.
A participação não pode ficar somente na discussão e análise, é preciso que a
abertura se dê através da efetivação dos mecanismos de ação, onde se construam os
objetivos pretendidos em benefício da escola da qual se faz parte.
Se quisermos que a escola seja espaço de politização, precisamos mudar
a prática que aí está. E isso perpassa pela gestão, onde a distribuição da autoridade
deve ser efetivamente compartilhada com suas instâncias. Diante dessa realidade, é
crucial que o gestor compreenda que ao distribuir o poder a ele conferido seja
através de eleição ou indicação, não estará perdendo poder, mas dividindo
responsabilidades em conformidade com todos os envolvidos da escola. “A
participação da comunidade na escola, como todo processo democrático, é um
caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de se refletir
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previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para
a ação.” (PARO, 1998, p.17-18).
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]

A gestão democrática deve preocupar-se com a forma de gestão, bem como

com os recursos financeiros, os quais afetam o cotidiano escolar, além de atuar sobre
as práticas educativas já existentes.
[....]

A essência da participação só é sustentada e legitimada se for construída

coletivamente, onde pais, alunos, professores e demais segmentos da escola e da
comunidade tenham tido a oportunidade de manifestar-se. Cabe então, ao gestor
escolar, promover a criação e a sustentação de um ambiente propício à participação
no processo de socialização, uma vez que é por essa participação que seus membros
desenvolvem consciência social e crítica.
Não basta, portanto, insistir em tentativas para melhorar as condições de
trabalho dos profissionais de educação apenas investindo em programas de
capacitação docente, ou em capacitações para gestores e instâncias colegiadas, se as
regras formais que orientam a participação propiciam imposição de limitações e
legitimam algumas formas de intervenção: “Não podemos em nome da gestão
democrática, atribuir à comunidade a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da
instituição escolar.” (ZANARDINI, 2004,p.95).
[....]
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