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Resumo: O presente artigo aborda alguns elementos que é preciso considerar na 

educação do campo, para efetivar um processo de gestão democrática em todas as 
escolas de educação básica. A transformação social só acontece apartir das 
mudanças, com a intenção de melhor compreender apresenta- se problematizações 
do processo de gestão escolar, visando à constituição da democratização na escola 
do campo. Os objetivos específicos deste trabalho buscarão conceituar a Educação 
do Campo na perspectiva democrática identificar a gestão democrática como 
elemento essencial para a transformação social, e identificar ações e instrumentos 
que confirmam a gestão democrática na escola. A metodologia da pesquisa é 
dialética com abordagem qualitativa, analisando material bibliográfico, documental, 
envolvendo, o Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak- Ensino Fundamental 
e Médio Profissional Normal, da comunidade do Centro Novo, Assentamento Marcos 
Freire e Ireno Alves dos Santos. Município de Rio Bonito do Iguaçu- PR. Na 
inferência percebe se que a formulação coletiva do projeto político pedagógico até a 
efetivação das propostas já se considera como espaço de transformação. 
Entendendo que o conjunto envolvendo direção equipe, pedagógica, professores, 
funcionários, alunos pais e comunidade podem efetivar as ações para a democracia. 
Assim trazemos no decorrer do texto o relato de uma experiência de gestão 
democrática que realmente contribuiu para transformar a realidade da comunidade 
em geral, entendendo que este é o melhor caminho para a escola publica que busca 
educação de qualidade. 

Palavras-chave: Escola do campo- Gestão democrática- Participação- 

Transformação social. 

Introdução 

 O presente trabalho de pesquisa visa à reflexão argumentativa a respeito da 

gestão democrática na escola do campo, sendo que se estuda muito pouco em 

relação de conhecimento que essas escolas têm em seus cotidianos. Como 

Pedagoga, pretendo abordar a história da gestão democrática no campo, é 

necessário, muitas vezes, recordar o passado para compreender o espaço escolar 

em que se vive atualmente. É necessário que este espaço, onde as escolas do 
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campo estão localizadas, seja olhado e percebido como um lugar não somente 

agrícola, mas sim com múltiplas diversidades culturais, sobretudo de construção de 

valores étnicos, sociais e educacionais que contribui para a transformação social. 

             Por essas razões, justifico ser fundamental considerar na construção dos 

meus conhecimentos, a gestão democrática elemento essencial nas escolas do 

campo, uma vez que a educação sempre será na sociedade uma esfera essencial 

para a formação do ser humano, tanto profissional, quanto intelectualmente. Os 

objetivos específicos deste trabalho buscaram conceituar a Educação do Campo na 

perspectiva democrática identificar a gestão democrática como elemento essencial 

para a transformação social, e identificar ações e instrumentos que confirmam a 

gestão democrática na escola. A metodologia da pesquisa é dialética com 

abordagem qualitativa, analisando material bibliográfico e documental, envolvendo a 

Escola de Ensino Fundamental e Médio, no município de Rio Bonito do Iguaçu PR. A 

realização da democracia dentro da escola passa pelo reconhecimento do caráter 

coletivo de educação, descentralizando as tomadas de decisões na escola, 

começando pela formulação coletiva do projeto político pedagógico até a efetivação 

das propostas como espaço de transformação. Entendendo que o conjunto 

envolvendo direção equipe, pedagógica, professores, funcionários, alunos pais e 

comunidade podem efetivar as ações para a democracia.  

Através da analise do material pesquisado identificamos uma experiência que 

obteve resultados na efetivação da gestão democrática na educação do campo, 

relatado no livro Escola em Movimento, A conquista dos assentamentos, escrito 

pelos autores do próprio Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, hoje com a mudança 

da nomenclatura passa a ser denominado Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 

Strozak, uma escola que inicialmente atendia acampados que almejavam um 

pedaço de terra e depois tornou se referência, sendo a primeira escola base para as 

propostas de escola itinerantes no Estado do Paraná. 

Para que a efetivação da gestão democrática acontecesse naquele contexto, 

foi pensada na realidade do assentamento com toda a sua especificidade e 

características próprias da luta dos movimentos sociais. O conselho escolar, com a 

participação efetiva da comunidade, MST e toda abrangência escolar nas tomadas 

de decisões. 

O conselho de classe participativo, parte principal do trabalho desenvolvido 

com a ação conjunta que coloca a comunidade escolar para dialogar 
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constantemente, permite que a escola seja construída coletivamente, uma 

ferramenta coletiva de avaliação para a construção da formação humana, das 

responsabilidades e possibilidades no processo educativo.  

    

1- Conceito da educação do campo na perspectiva democrática 

Ao conceituarmos gestão democrática na sociedade hoje, entende se que 

democracia, de acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2003) quer 

dizer: governo do povo; soberania popular. Doutrina ou regime político, baseado nos 

princípios da soberania popular e na distribuição eqüitativa do poder. 

A democracia, porém, não é apenas um sistema político ou uma forma de 

organização do Estado. Uma sociedade democrática não é, somente, aquela na qual 

os governantes são eleitos pelo voto. A democracia pressupõe uma possibilidade de 

participação do conjunto dos membros da sociedade em todos os processos 

decisórios que dizem respeito á sua vida cotidiana, ou seja, em casa, na escola, no 

bairro, entre outros espaços. 

De acordo com as palavras do autor “Democracia não é apenas uma idéia e 

um ideal a atingir, mas é um modo concreto de vida, um processo de experiência 

que vai enriquecendo o próprio processo, o qual, desta forma, avança.” (DEWEY, 

apud NEUTZLING,1984, p.87).  

Na educação brasileira voltada para o campo vemos que apartir de 1930 

começaram acontecer programas de escolarização para as populações do campo, 

embora tenha havido alguns eventos demonstrando interesse do setor público no 

século XIX. É importante destacarmos aqui a diferença entre a educação rural e a 

educação do campo. 

A educação rural está basicamente vinculada ao desenvolvimento no Brasil 

apartir da década de 1930, ligada aos interesses da classe dominante no decorrer 

da história beneficiando sempre as elites do meio rural. Enquanto a Educação do 

Campo surge a partir do movimento “Por Uma Educação do Campo”, baseado em 

experiências de educação que aconteciam nos Movimentos Sociais como o MST 

(Movimento dos Sem Terra) o qual foi se formando e tomando proporções 

significativas em todo território brasileiro, levando em conta à cultura, as 

características, as necessidades e os sonhos dos que vivem do e no campo no 

formato da educação proposta.  
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Conforme descreve a autora: 

Um dos traços fundamentais que vem desenhando a identidade deste 
movimento por uma educação do campo é a luta do povo do campo por 
políticas que garantam o seu direito a educação e uma educação que seja 
no e do campo. No: o povo tem o direito a ser educado no lugar onde vive; 
Do: o povo tem o direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com 
a sua participação, vinculada à sua cultura e as suas necessidades 
humanas e sociais. (CALDART, 2005. p 149-150)    

A gestão democrática é conceituada apartir dos embasamentos legais, é 

considerado um princípio do ensino básico, uma ação das políticas dos sujeitos 

sociais e gestores participativos, esta participação da sociedade leva ao processo de 

democratização na luta pelos direitos sociais.  

A Constituição Federal de 1988, no artigo 208 explicita “O acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo”. Esta explicitação ergueu os 

pilares jurídicos sobre os quais viria a ser construída uma legislação educacional 

para sustentação desse direito. Mais tarde temos então a LDBEN - Lei 9.394/96, a 

qual em seus artigos: 3, 23, 27, 28 e 61 reconhecem a diversidade sociocultural e o 

direito à igualdade e à diferença, possibilitando criação das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica das Escolas do Campo. 

Trazemos por exemplo o artigo 28 e os capítulos 14 e15 da LDBEN. No artigo 

28, consta que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região, especialmente: 

Conforme determina a Lei: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). 

 
Apartir da determinação citada à educação do campo passa a ser planejada 

e pensada pelos sujeitos do campo, para ser pensada pelos sujeitos do campo e 

necessário a participação de todos é um marco na historia da educação que 

acarretara em crescimento e desenvolvimento dos sujeitos, pois desta forma serão 

sujeitos e não objetos do processo.  

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação aprova as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo que contemplam e 

refletem a diversidade dos povos do Campo, a formação diferenciada de 

professores, as possibilidades de diferentes formas de organização da escola, a 
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adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, as práticas pedagógicas 

contextualizadas, a gestão democrática, os tempos pedagógicos diferenciados, a 

promoção - através da escola de desenvolvimento sustentável e do acesso aos bens 

econômicos, sociais e culturais. Com a provação especifica das Diretrizes 

Operacionais para as escolas do campo algumas escolas situadas no campo 

aderiram à implantação da gestão democrática contemplando o especificado nas 

Diretrizes, como é o caso do relato que será descrito neste trabalho contemplando a 

participação da comunidade para a efetivação da gestão democrática na escola.     

Logo mais, em 2003, as discussões sobre o campo brasileiro são retomadas 

em novas bases governamentais. O MEC institui um Grupo Permanente de Trabalho 

Educação do Campo (GPT Educação do Campo). 

Em 2004, o MEC institui a Coordenação Geral de Educação do Campo 

(CGEC), na SECAD/MEC. 

Logo mais, em 2008, temos a resolução CNE/CEB Nº 2, de 28 de abril, que 

estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento 

de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Com o avanço 

na legislação aos poucos percebe se algumas mudanças no pensar sobre o campo 

ao estabelecer políticas publicas para o campo isso gera compromisso com a 

sociedade. 

 Recentemente no ano de 2012, temos o Programa Nacional de Educação no 

Campo (Pronacampo), com esse programa o MEC pretende: “estabelecer um 

conjunto de ações articuladas que atenderá escolas do campo e quilombolas em 

quatro eixos: gestão e práticas pedagógicas, formação de professores, educação de 

jovens e adultos e educação profissional e tecnológica” (MEC, 2012). 

Evidencia se falas dentro e fora do espaço escolar, que mostram a falta de 

conhecimento das políticas que respaldem a educação do campo e também o 

dialogo entre todos os segmentos da comunidade escolar em busca de novos 

sentidos para que possam ser discutidos visando à re-elaboração dos objetivos da 

escola. Para que aconteça uma educação popular do campo nas escolas publicas é 

necessário o compromisso do coletivo geral através da participação de todos para 

obter esta conquista. Em razão desta falta de conhecimento em algumas instituições 

de ensino destaca se a seguir alguns pontos importantes no processo da gestão 

democrática. 
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2- A Gestão Democrática elemento essencial para transformação 

social 

As novas formas de se fazer política com a participação para a construção do 

processo democrático e transformação social, presume-se na tentativa do trabalho 

coletivo organizado, que têm a finalidade de buscar determinadas mudanças ou até 

mesmo estipular a possibilidade de construção de uma nova ordem social. Apresar 

de haver exigências para que a gestão democrática se efetive na escola publica é 

um processo a ser conquistado com a busca da participação da comunidade nas 

tomadas de decisões. Esta participação de todos no poder efetiva a democrácia. 

Conforme descreve o autor:  

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da 
escola- educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre seus 
objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para pressionar 
os escalões superiores a dotar a escola de autonomia e de recursos 
(PARO. 2000 p12). 

A educação é o conjunto de processos formadores que passam pelo 

trabalho, pela família, pela escola, pelo movimento social, e acrescenta o 1º artigo 

da LDB (9.394/96: “Toda educação escolar terá de vincular-se ao mundo do trabalho 

e a prática social”. Estando ai a marca da luta não só do trabalhador do campo como 

também do trabalhador em Educação do Campo. 

A democracia esta incluída como principio na atual Constituição Federal do 

Brasil (1988, Art. 206) tendo como objetivo organizar o ensino de qualidade com a 

participação da sociedade civil. 

A educação sempre será na sociedade um instrumento essencial para a 

formação de qualquer cidadão. Por meio de uma educação com princípios 

democráticos, pode-se reconstruir uma escola de educação básica de qualidade 

participativa. Compreender as múltiplas identidades na escola do campo significa 

conhecer e compreender o conhecimento de muitas pessoas; e uma gestão escolar 

democrática deve motivar toda a comunidade na união em prol do desenvolvimento 

da unidade escolar: 

A democracia, enquanto valor universal e prática de colaboração recíproca 

entre grupos e pessoas, é um processo globalizante que, tendencialmente, 

deve envolver cada individuo, na plenitude de sua personalidade. Não pode 

haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la (PARO. 

2000. p25). 
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É importante ressaltar o valor universal da democracia, o gestor em seu 

trabalho tem o dever de exercê-la levando em conta, que nas escolas do campo é 

preciso considerar vários aspectos desse contexto, como o ambiente físico tanto da 

escola quanto da zona rural, as tradições familiares, as condições sociais, entre 

outras, para entender a dimensão cultural-social e a pluralidade do processo 

educativo, toda a gestão escolar; ou seja, todos que fazem parte da comunidade 

escolar, direção, professores, alunos, pais e funcionários devem opinar nas decisões 

da escola. 

Segundo o autor a democracia é um processo em construção: 

A construção da escola democrática constitui, assim, um projeto que não é 

sequer pensável sem a participação ativa de professores e de alunos, mas 

cuja realização pressupõe a participação democrática de outro setores e o 

exercício da cidadania crítica de outros atores, não sendo, portanto, obra 

que possa ser edificada sem ser em construção. (LIMA, 2002, p. 42). 

Acredita-se que uma gestão democrática que luta para defender os ideais de 

um lugar que é o alicerce da educação está realizando uma gestão preocupada com 

o desenvolvimento da escola e dos educandos que ela compõe e assim com a 

participação de todos que compõem a comunidade escolar nas decisões da escola, 

podemos construir um espaço de diálogo, discussão, troca de ideias e valores. 

As pessoas do campo possuem dinamismo especial, além disso, procuram 

ter mais responsabilidade e respeito com as pessoas, pois ainda não têm tanta 

interferência dos meios de comunicação, os quais, às vezes mudam os sujeitos de 

valores e atitudes. Na convivência com as pessoas, por meio do exemplo e do 

diálogo, pode-se ensinar muito para as crianças do campo, pois elas se espelham 

no exemplo de toda a comunidade escolar. 

Nas palavras do autor é necessário entender a escola como instrumento de 

transformação da realidade social: 

Não se trata de advogar uma pureza para a escola que a colocaria fora da 
realidade humana, mas de, precisamente por sua característica social, 
entende-la como instrumento de transformação, não renunciando seu papel 
histórico de contribuir para a superação da alienação e acriticidade 
prevalente no âmbito das relações dominadoras que se fazem presente no 
processo capitalista de produção (PARO. 2000.p 111). 
 

Ao repensar a educação do campo, é preciso analisar o cenário brasileiro. 

Muitas crianças vivem nesse meio, então é necessário valorizar e incentivá-las a 
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permanecer na escola e progredir nos estudos, já que a maioria vive em condições 

muito precárias, e alguns deixam a escola para trabalhar. Os gestores das escolas 

precisam conquistar e trazer as crianças para a escola. 

Na realidade, é fundamental nas escolas do campo, fazer com que os 

educandos percebam e relacionem o conhecimento científico das aulas com a 

própria realidade em que vivem, assim, inúmeros assuntos poderão ser 

compreendidos e assimilados, facilitando a compreensão dos conteúdos. 

Na citação abaixo vemos a importância do processo pedagógico para a 

educação:  

Por sua característica de relação humana, a educação só pode dar-se 
mediante o processo pedagógico, necessariamente dialógico, não 
dominador, que garanta a condição de sujeito tanto do educador quanto do 
educando. Por sua imprescindibilidade para a realização histórico-humana, 
a educação deve ser direito de todos os indivíduos enquanto viabilizadora 
de sua condição de seres humanos. Isso tudo acarreta características 
especiais e importância sem limite a escola publica enquanto instância da 
divisão social do trabalho, incumbida da universalização do saber (PARO. 
2000.p 108). 
  

Essa transformação que ocorre no sujeito mediante o processo pedagógico 

educativo leva ao desenvolvimento social do individuo, e futuramente a 

transformação da realidade. O trabalho da gestão nas escolas do campo é buscar a 

participação. Se a gestão não for participativa não existe gestão democrática. Mas, o 

gestor que assumir o cargo de diretor precisa gostar dessa profissão, e, 

posteriormente, da escola e de todos que estão inseridos nela. O contexto escolar 

exige acreditar em si para fazer da unidade escolar um elo entre a sociedade e os 

alunos. Mas, para isso, precisa ser um mediador do conhecimento, responsável, 

ético, leal e amigo de toda a comunidade escolar. 

Os elementos que constituem a gestão democrática podem ser apontados 

como a participação, autonomias, transparência e pluralidade e os instrumentos de 

ação dos elementos que constituem a gestão democrática aparecem com as 

instâncias diretas e indiretas de deliberação como os conselhos e similares nos 

espaços de participação na escola.  

Assim é a gestão democrática da educação: 

Trabalha com autores sócias e suas relações com o ambiente como sujeito 
da construção da historia humana, gerando participação, co-
responsabilidade e compromisso. (BORDIGNON;GRACINDO,2001,p.12). 

O objetivo da gestão democrática é a transformação da sociedade tomando 

com ponto de partida para a mudança é imprescindível a criação de mecanismos 
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que garanta a participação que a torne democrática. Por esse caminho pais, alunos, 

professores e diretores poderão trabalhar em conjunto. A seguir veremos a 

descrição de uma experiência em gestão democrática que aconteceu no Colégio 

Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, no município de Rio Bonito do Iguaçu, 

Assentamento Marcos Freire e Assentamento Ireno Alves dos Santos. Considerado 

o maior assentamento do Brasil, assentando em torno de 1.500 famílias, formando 

inicialmente o Assentamento Ireno Alves dos Santos e em seguida o Assentamento 

Marcos Freire. Cerca de 140 km de Pato Branco, O colégio é mantido pela 

Secretaria de Educação do Estado Paraná. Governo do Paraná e Núcleo Regional 

de Educação de laranjeiras do Sul. O qual desenvolve uma gestão baseada nos 

princípios democráticos com a participação da comunidade em geral.  

3- A participação da comunidade no Colégio Estadual do Campo 

Iraci Salete Strozak. 

Se a gestão democrática se efetiva com a participação do coletivo o sentido 

das experiências vividas Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak se 

transforma na medida em que a escola se constitui a visão de conteúdo, método, 

avaliação e pratica pedagógica é transformada de forma a atender a realidade da 

localidade. A escola citada e oriunda de projetos que envolvem a luta do MST1, a 

organização e o respeito pelo movimento.  

Conforme determina as Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo, 

o Colégio Iraci Salete Strozak, em seu Projeto Político Pedagógico e na prática do 

dia a dia, respeita a identidade do povo do campo vinculando o processo de ensino 

e aprendizagem às questões inerentes a realidade do campo, ancorando-se nos 

saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros na 

qualidade social da vida coletiva no país. 

Na prática pedagógica desenvolvida para avaliar o conhecimento dos alunos 

na escola citada é organizado de forma diferenciada com o envolvimento dos 

mesmos, através da reflexão e do dialogo, e não somente com números e peso, que 

acontece no conselho de classe participativo, realizado em três momentos com a 

participação dos alunos e também dos demais envolvidos com o espaço escolar.  

  

                                                           
1
 Movimento Sem Terra 
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 Nas palavras dos profissionais percebemos a construção do 

aprendizado: 

O próprio conteúdo da escola era elaborado voltado à experiência de vida 
dos pais e dos alunos. A gente conversava com os pais nas casas quando 
fazia as visitas, e também todas as vezes que estava na escola, e eles 
vinham bastante. Os professores visitavam as casa dos pais e dos alunos 
fazendo uma conversa informal sobre vários assuntos: dificuldade na 
agricultura, a questão da água etc. Fazíamos reunião no final de cada 
bimestre e discutíamos o que seria trabalhado no próximo, em acordo com 
o professor. Elaborávamos um cronograma para trabalhar as diversas 
disciplinas (ESCOLA EM MOVIMENTO, 2007. p.97).   

  A construção coletiva para buscar o sucesso na aprendizagem dos alunos é 

um ponto importantíssimo para transformar a realidade e conquistar os objetivos 

propostos no projeto político pedagógico da escola, esta transformação do conteúdo 

colhido da realidade e trazido para a sala de aula vem agregar valores na 

contribuição para compreensão da realidade da criança. 

 No relato da obra escrita pela escola temos o empenho da organização: 

A escola conseguia fazer a diferença para estes educandos e educadores 
que apesar das dificuldades de acesso, falta de estrutura física, recursos 
didáticos pedagógicos e outras, ocasionados pelos poderes públicos 
estadual e municipais, faziam com que a educação desenvolvesse os seres 
humanos em todos os seus aspectos; cultural ;social, etc. os educandos 
gostavam de ir a escola , pois compreendiam que era um espaço deles e 
realizavam trabalhos que iam alem de registro. (ESCOLA EM MOVIMENTO, 
2007. p.98-99).    

A discussão realizada juntamente com o movimento dos agricultores sem 

terra contribui para levar a educação do campo de qualidade a todos sem distinção e 

permite que os sujeitos construam suas identidades apartir da sua realidade. 

O que caracteriza esta escola é seu profundo respeito pelo ser humano , 
pela historia de luta destas pessoas que conquistaram , alem das terras 
para morar educação para seus filhos e a efetivação de direitos numa 
sociedade excludente. O vinculo com o MST fortalece uma organização 
interna que se observa em nível administrativo e pedagógico. 
A história das famílias e a luta do MST esta muito presente em todas as 
instancias da escola, desde os símbolos construídos pelos educandos e 
usados pelos educadores, a mística que alimenta os sonhos e a busca pela 
efetivação da educação do campo. (ESCOLA EM MOVIMENTO. 2007. 
p100). 
  

Redimensionando para o processo de avaliação que acontece no Colégio 

Iraci Salete Strozak, visa à busca do conhecimento na perspectiva democrática, 

portanto, percebe se o esforço de fazer uma avaliação diagnostica, dialógica, 

processual emancipatoria e continua envolvendo toda a comunidade escolar. A 

escola procura formas de contemplar a formação humana com as diversas áreas do 

conhecimento. 
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A avaliação neste colégio considera o educando sob todos os aspectos 
envolvendo sua vivencia. Para um melhor acompanhamento do educando 
[...] o professor fazia um resumo do que os outros professores haviam 
escrito no caderno de avaliação e passavam as anotações para o boletim 
escolar. Mas tarde optamos pelo boletim impresso, onde os professores 
assinalavam os critérios pré estabelecidos e a seguir constavam as notas 
relativas as disciplinas, visto que era uma exigência do estado. .(ESCOLA 
EM MOVIMENTO. 2007. p104-105). 
 

 O conselho de classe participativo que aconteceu e esta registrado na obra 

Escola em Movimento, A conquista dos Assentamentos, escrito no ano de 2007, 

pelos autores do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, professores, funcionários, 

alunos e comunidade, com a finalidade de avaliar e diagnosticar o processo de 

ensino aprendizagem e tendo como referência os objetivos propostos no conjunto da 

escola, é descrito em três momentos: 

Primeiro: os alunos realizavam uma auto-avaliação de sua pratica durante 
o bimestre e faziam uma avaliação relativa ao desempenho de todos os 
envolvidos na educação escolar: serviços gerais, merendeiras, equipe 
pedagógica, equipe administrativa, professores, transporte e direção. Esta 
avaliação não se restringia apenas a parte funcional, mas também a parte 
estrutural e recursos materiais necessários ao bom funcionamento da 
escola.   

Segundo: Ao termino do bimestre era feito um pré-conselho com os 
professores, no qual os professores e coordenadores das turmas escreviam 
nos cadernos, as anotações que não eram contempladas anteriormente.  

Terceiro: na semana seguinte reuniam se direção, equipe pedagógica, 
professores, coordenadores da turma, professores que estivessem em hora 
atividade, conselho escolar, funcionários e educandos da turma. Então na 
sala de aula faziam um circulo e cada educando lia sua auto avaliação que 
era comentada pelos demais colegas e também era lido o que os 
professores haviam escrito nos cadernos. O conselho de classe juntamente 
com o conselho escolar, assumia o papel de avaliar o trabalho dos 
professores, equipe pedagógica e direção, encaminhando os resultados às 
devidas instâncias. (ESCOLA EM MOVIMENTO, 2007, p106-107). 

Neste contexto verificamos que o processo de avaliar assume o papel de 

perguntar e problematizar-se ao coletivo de educadores e do conjunto da escola, 

relacionando os conteúdos trabalhados com os conteúdos que precisam ser 

apropriados pelos alunos no processo educativo e assim democratizando o acesso a 

participação do coletivo. Para que acontecesse o  processo desencadeado foi 

necessário alguns elementos como disponibilidade, ter tempo para colaborar nas 

tarefas; humildade, aceitar a verdade e ter senso da realidade ter flexibilidade de 

responder a uma critica como a um elogio; reflexão, ter a sabedoria de analisar e 

observar a importância da luta dos sujeitos;  coragem, reconhecer a determinação e 

a valencia do povo; respeito, respeitar e considerar as lutas as conquistas; 
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entusiasmo, ter prazer de trabalhar no campo demonstrar entusiasmo e 

contentamento pelo povo do campo; desejo de aprender, trata se de um fenômeno 

que aponta para dimensões distintas da realidade que dizem respeito ao individuo e 

a cultura e ao seu contexto histórico; participação, a ação de participar das lutas e 

também da escola; assiduidade, ter compromisso, comprometimento dedicação no 

trabalho e na vida; esses elementos são importantíssimo para formação humana 

onde agrega valores presenciado pelos alunos que levaram como exemplo para 

suas vidas futuras, pois vivemos numa sociedade carente de pessoas 

compromissadas e apartir deste trabalho participativo e todos os desafios 

enfrentados pelo coletivo e superado, caminhamos para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa.                       

Considerações finais  

Conclui se que quão grande e o campo educacional e tamanha são as 

transformações decorrente, o caminho para a mudança existe sim e vale se do 

esforço de cada um, cada profissional que acredita na possibilidade de transformar 

através do seu trabalho. A gestão democrática é o caminho para se conseguir uma 

educação de qualidade na escola publica isso, se concretiza com a participação do 

coletivo nas tomadas de decisões da escola. 

Perceber-se que o ensino que as escolas do campo possuem é um 

verdadeiro horizonte de saberes inseridos no processo educativo. Essas escolas 

apresentam um ambiente mais calmo e arejado para as crianças estudarem, sem 

contar que o processo de ensino-aprendizagem evoluiu muito nas últimas décadas, 

ou seja, atualmente há menos alunos no campo, existem professores formados e as 

crianças possuem transporte e merenda escolar, o que contribui muito para a 

formação delas. 

A escola do campo trabalha baseada na realidade dos sujeitos é importante 

compreender que a vida na zona rural é formada por diversas culturas, vivas na 

sociedade, e independente da profissão que exercem, têm uma enorme função na 

humanidade, assim como qualquer outro trabalho, o trabalho desenvolvido pelos 

agricultores é de sustentabilidade, pois cultivam diversos alimentos que sustentam 

muitos cidadãos. Essa cultura e os valores desses agricultores e também dos 

movimentos a que pertencem  influenciam no processo de ensino-aprendizagem das 

crianças na escola do campo. Os alunos possuem uma concepção construtora da 
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realidade em que vivem, na escola do campo uma oportunidade de socializar as 

experiências, as idéias e os conhecimentos que trazem do cotidiano. 

A experiência relatada de gestão democrática leva os sujeitos a um 

processo formativo, pois oportunizava ao educando e aos demais expressar-se rever 

suas praticas e buscar soluções de mudança. 

Entende- se que houve grandes mudanças na Educação do Campo nos 

últimos anos, as legislações mesmo que a passos lentos tem seus progressos, a 

gestão democrática elemento essencial para a transformação social precisa ser 

aderida por todos os gestores das escolas publicas é necessário deixar de lado os 

modelos autoritários das escolas tradicionais do passado e encarar os modelos do 

progresso democrático, os processos formativos trabalhados na escola citada, o 

comprometimento em geral e os objetivos conquistados ficam para todos levar como 

exemplo a ser seguido na futura profissão de especialista em Educação do Campo. 
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