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RESUMO 
 
O artigo aqui proposto tem o intuito de abordar a temática “o papel do gestor escolar no processo 
pedagógico e administrativo em escola do campo”, visto que o atual contexto educacional tem exigido 
muito tempo do gestor escolar nas questões de ordem administrativa em detrimento da parte 
pedagógica. Diante dessa problemática, o Projeto de Intervenção Pedagógica foi elaborado com a 
intenção de contribuir para a superação do problema diagnosticado, ou seja: como é possível o 
gestor escolar conciliar o trabalho administrativo e pedagógico tendo consciência da função social da 
escola e da relevância do trabalho pedagógico em escola do campo?  A fundamentação teórica e as 
reflexões propostas evidenciam a concepção do gestor escolar pautada pela democracia no âmbito 
político, cultural e pedagógico. Destacam que o processo administrativo escolar deve estar a serviço 
da dimensão pedagógica, buscando a formação humana. Os temas abordados discutem a gestão 
democrática, a educação do campo, o papel da escola na construção do conhecimento, a atuação 
dos órgãos colegiados e a participação da comunidade no processo administrativo e pedagógico do 
colégio. Compreendem que a escola de qualidade contribui com a construção do conhecimento, o 
domínio da ciência, com a formação do estudante, nos aspectos culturais, sociais, éticos econômicos 
e políticos. Ressaltam que a cultura, o saber e o patrimônio histórico da comunidade são partes 
essenciais, indispensáveis do currículo de uma escola do campo que visa potencializar a qualidade 
de ensino, a formação integral dos alunos. 

 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Educação do Campo. Conhecimento. Órgãos 

Colegiados. 
 

1.    INTRODUÇÃO 
 

As transformações sociais, econômicas e políticas ocorridas no mundo 

exigem que a escola corresponda às exigências impostas pela sociedade do 

conhecimento. Neste contexto, o propósito deste artigo é apresentar as reflexões 

obtidas durante a participação no PDE, área Gestão Escolar, na implementação 

pedagógica do projeto: ‘O papel do gestor escolar no processo pedagógico e 

administrativo em escola do campo’, realizada no Colégio Estadual Gonçalves 

Júnior- Ensino Fundamental e Médio, caracterizado como escola do campo e 

também do curso GTR, (Grupo de Trabalho em Rede), organizado pela SEED. 
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O artigo está organizado em quatro seções. A primeira destaca que a 

função do gestor escolar é realizar uma gestão democrática, política, cultural e 

pedagógica, sem perder de vista a competência técnica necessária para atuar com 

segurança.  Na segunda seção, a Educação do Campo, enfatiza que a cultura, o 

saber, as formas de organização dos moradores do campo são partes essenciais, 

indispensáveis do currículo de uma escola que representa a esperança, o desejo 

humano de aperfeiçoar, de mudar de fazer e promover a vida integralmente. A 

terceira seção evidencia que a escola de qualidade contribui com a construção do 

conhecimento com a formação do estudante, nos aspectos culturais, sociais, 

econômicos e políticos, para que possa desempenhar seu papel de cidadão no 

mundo. A última seção demonstra que os órgãos colegiados possibilitam novas 

formas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva no qual todos 

participam dos processos decisórios como também, de seu acompanhamento, 

execução e avaliação das ações, nas questões administrativas, financeiras e 

pedagógicas. O fortalecimento desses órgãos é imprescindível para o 

desenvolvimento do trabalho. Sem dúvida alguma, a participação da família, da 

comunidade enriquece o trabalho pedagógico, as ações realizadas. 

Usando de criatividade, o gestor deve colocar o processo administrativo a 

serviço do pedagógico e assim participar na elaboração de ações educacionais que 

sejam resultantes de uma construção coletiva dos componentes da escola, 

confirmando a tese de que a gestão democrática é de extrema importância, pois o 

envolvimento das instâncias colegiadas no desenvolvimento das ações, o 

comprometimento da equipe na gestão escolar auxiliam muito para que a escola 

cumpra seu importante papel na transformação da sociedade. 

 

2.     GESTÃO DEMOCRÁTICA: ATUAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

 

A gestão democrática é uma conquista da sociedade e está sendo construída, 

vivenciada em muitas unidades escolares comprometidas com os ideais da 

educação, da edificação de uma sociedade melhor para todos. Pressupõe o 

fortalecimento e a participação da equipe pedagógica, dos pais, professores, 

funcionários, alunos, órgãos colegiados na elaboração e realização do projeto da 

escola voltado para o acesso ao conhecimento. 

A Constituição Federal de 1988 e também a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9394/96 consolidam a gestão democrática na organização 

da educação. Os artigos 14 e 15 da Lei 9394/96 ampliam o conceito de 

democratização ao definirem: 



 
Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. 
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público. (BRASIL, 1996). 

 

 A gestão democrática acontece no interior da escola quando são abertos 

espaços para a comunidade, são estabelecidos diálogos permanentes, os pais são 

envolvidos para que se sintam responsáveis pelo desempenho escolar dos filhos, 

são convidados para participar dos momentos decisórios da escola, ou seja, da 

organização, construção e avaliação do Projeto Político Pedagógico, bem como da 

administração dos recursos financeiros escolares, do desenvolvimento de projetos, 

eventos ações. Incentivando o convívio cidadão, as atitudes de colaboração, de 

amizade, de compromisso com o aprendizado, com o estudo são formas de 

vivenciar os princípios democráticos, ou seja, a participação, o envolvimento de 

todos os integrantes da comunidade escolar nas atividades desenvolvidas na escola. 

Estudando sobre a democratização da gestão escolar no contexto 

econômico atual, a função social da escola, DOURADO coloca: 
 

[...] a gestão democrática é entendida como processo de aprendizado e de 
luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas 
vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa 
autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de 
aprendizado do jogo democrático e, consequentemente, do repensar das 
estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio 
dessas, as práticas educativas. (DOURADO, 2003, p. 79). 

 

O estabelecimento de ensino é o ponto de encontro dos vários profissionais 

envolvidos na ação educativa, o gestor precisa integrar o saber e o saber fazer, 

criando espaços coletivos e solidários, possibilitando o entrosamento entre as 

pessoas e as diversas áreas de ensino.  Ao garantir na escola espaços de 

participação através das relações de cooperação, diálogo, liberdade de expressão, 

respeito às diferenças, o gestor afirma princípios democráticos em busca da 

construção de projetos coletivos. A gestão democrática participativa exige novas 

formas de pensar de todos os membros da comunidade escolar. LUCK destaca: 

 
[...] o conceito de gestão escolar, que ultrapassa o de administração 
escolar, por abranger uma série de concepções não abarcadas por este 
outro, podendo citar a democratização do processo de construção social da 
escola e realização de seu trabalho, mediante a organização de seu projeto 
político-pedagógico, o compartilhamento do poder realizado pela tomada de 
decisões de forma coletiva, a compreensão da questão dinâmica, conflitiva 



e contraditória das relações interpessoais da organização, o entendimento 
dessa organização como uma entidade viva e dinâmica, demandando uma 
atuação especial de liderança e articulação, a compreensão de que a 
mudança de processos educacionais envolve mudanças nas relações 
sociais praticadas na escola e nos sistemas de ensino. (LÜCK, 2000, p. 16). 
 

 A participação e o comprometimento de todos os envolvidos: equipe 

pedagógica, corpo docente, agentes educacionais, membros das instâncias 

colegiadas, visam à melhoria da qualidade de ensino e da educação no contexto 

desafiante da atual sociedade. Permite a organização do trabalho do gestor, lança 

luzes sobre as ações de todos os envolvidos no contexto escolar. Paro postula: 

 
[...] A escola deveria ser onde efetivamente a democracia não fosse 
ensinada, mas motivada [...] Assim sendo, se estamos preocupados em 
formar cidadãos participativos por meio da escola, é preciso dispor as 
relações e as atividades que aí se dão de modo a “marcar” os sujeitos que 
por ela passam com os sinais de convivência democrática. [...] (PARO, 2007 
p.86, 107). 
 

Como destaca o autor, todos precisam ser chamados a participar, definir 

metas, propor os objetivos que nortearão as ações para a construção coletiva da 

identidade da escola, garantindo a formação do cidadão atuante, crítico, capaz de 

agir e intervir de forma positiva na sociedade.  A democratização da escola 

pressupõe o entrosamento do gestor da equipe pedagógica, a atuação dos 

docentes, o comprometimento dos funcionários. Sobre isso LIMA também enfatiza: 

 
[...] na sociedade do conhecimento em que vivemos que caracteriza pelo 
processo ensino-aprendizagem permanente e continuado (mundo 
globalizado e em processo de globalização) não é possível entender a 
escola e suas relações como se estivessem desvinculadas da totalidade 
social, materializando seus esforços, simplesmente, como transmissora de 
conhecimentos cujo dever formal se completa na formação de sujeito 
determinados para uma sociedade impessoalizada e alienante. (LIMA, 
2007, p. 45). 
 

A gestão administrativa e pedagógica, com o acompanhamento do 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos docentes, pode ser considerada como 

um trabalho essencialmente humano-social, voltado para os valores, para a ética, 

para o contexto histórico dos alunos, fazendo com que tanto os docentes, como os 

educandos, produzam e transformem o meio em que vivem de modo que possam 

conquistar realmente seus objetivos com potencial inteiramente favorável à realidade 

do processo histórico em todas as dimensões.  As ações devem ser pautadas na 

ética, nos princípios democráticos, possuir unidade, respeitando sempre as 

diferenças, as formas de compreender o mundo, a sociedade. No dia-a-dia do gestor 

escolar, as situações devem ser vividas, resolvidas buscando sempre o diálogo, o 

respeito, o direito de cada pessoa.  Essa forma de gestão escolar gera confiança, 



amizade, afeto, sentimento de pertença. As atividades propostas no Projeto Político 

Pedagógico precisam acontecer de forma natural, participativa, sem imposições, 

repreensões. Os conflitos necessitam de diálogos, os posicionamentos devem ser 

respeitados, buscando sempre o consenso, o bem comum. Wittmann afirma: 
 

 
A prática democrática da gestão da escola, na elaboração, execução e 
avaliação do projeto político pedagógico decorrem da “natureza’ e do 
caráter fundamental do processo educativo, que é formação humana. Essa 
formação inclui como objeto da relação pedagógica o conhecimento como 
processo, como construção, como ampliação do saber e produção de 
estruturas mentais avançadas, exigidos para a inscrição competente no 
novo mundo que emerge e para a efetiva emancipação humana. 
(WITTMANN, 2004, p.43). 

  

Na opinião do autor a educação apresenta novos desafios às práticas 

existentes, devido a sua exigência de um maior relacionamento entre os sistemas 

formais e não formais, além da criatividade e flexibilidade. O gestor, a equipe 

pedagógica, os professores são responsáveis pela concretização dos princípios 

políticos pedagógicos em ensino- aprendizagem. Cada um dos demais profissionais 

também tem um papel fundamental no processo educativo, cujo resultado não 

depende apenas da sala de aula, mas também da vivência e do envolvimento, da 

participação social e esta é a escola que buscamos construir. FANK ressalta: 

 
É democrático na escola: uma educação com qualidade; a socialização do 
saber construído historicamente pela humanidade; a elevação cultural das 
massas; o tratamento igualitário a todos; a participação ativa dos cidadãos 
na vida pública (tendo como exercício desta a tomada de decisões dentro 
da escola); o exercício da cidadania; a participação dos profissionais e da 
comunidade escolar; a autonomia de gestão administrativa e pedagógica; a 
mobilização dos segmentos de gestão a partir de suas várias instâncias - 
Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis, Associação de Pais e 
Professores, enfim, a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico. 
Ou seja: é também, e essencialmente, na perspectiva do “controle social” 
que se espraia a concepção de gestão democrática. (FANK, 2010, p. 12). 

 

Como registra o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Gonçalves 

Júnior – Ensino Fundamental e Médio, através da democratização da gestão escolar 

é possível potencializar a formação dos educandos incentivando a participação 

crítica dos mesmos, valorizar o envolvimento, as contribuições da comunidade 

escolar. 

 

3.       EDUCAÇÃO DO CAMPO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

A Educação do Campo nasce da prática coletiva dos movimentos sociais do 

campo, postula o diálogo da teoria pedagógica a partir da realidade específica dos 

camponeses. Está voltada para a educação do conjunto da população trabalhadora 



do campo, considerando os seus interesses, a produção da existência, visando à 

formação humana. Rompe com a concepção de educação rural, não se reduz a 

educação escolar, pois possui projeto societário de campo e de país. 

Como defendem as atuais políticas públicas é necessário construir uma 

educação do povo do campo respeitando e valorizando a identidade cultural 

camponesa, considerando os grandes valores humanos e sociais: emancipação, 

justiça, igualdade, liberdade, respeito à diversidade, bem como reconstruir nas 

novas gerações o valor da utopia e do engajamento pessoal a causas coletivas, 

humanas. 

O gestor da escola do campo tem uma grande responsabilidade com o 

educando, com sua família e com a comunidade como um todo, auxiliando na luta 

pela garantia de seus direitos, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

moradores do campo, superando a falsa ideia de que o campo é lugar de atraso, de 

acomodação. A vida do camponês, suas crenças, religiosidade, o respeito pela terra, 

pela vida são valores que devem ser respeitados, mantidos, evidenciados também 

no âmbito escolar. 

A Educação do Campo precisa ser entendida por todos como um direito 

constitucional conquistado a partir dos movimentos sociais e que por várias décadas 

foi negligenciada pelo poder público.  Discutindo sobre sua identidade, sobre a 

necessidade de construção de um sistema educativo próprio Arroyo; Caldart; Molina, 

destacam: 

 
Por onde construir, enraizar positivamente a construção de um sistema de 
educação do campo e da escola do campo? A escola do campo, o sistema 
educativo do campo se firmará na medida em que se entrelaçarem com a 
própria organização dos povos do campo, com relações de proximidade 
inerente à produção camponesa – a vizinhança, as famílias, os grupos, 
enraizar e aproximar as formas de vida centrada no grupo, na articulação 
entre as formas de produzir a vida. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2006, 
p. 114). 

 

Os princípios postulados para a Educação do Campo não acontecem na 

grande maioria das escolas denominadas escolas do campo. Muitas vezes estão 

apenas inseridos em sua nomenclatura, seguindo os critérios estabelecidos em 

relação ao número de habitantes, da localização geográfica. São adotadas 

praticamente todas as formas de organização do currículo, das metodologias, 

avaliação das escolas dos centros urbanos, valorizados os modos de vida da cidade, 

incutidos preconceitos quanto à forma de vida, de produção, seus saberes. Na 

maioria das vezes, os gestores, o corpo docente, o quadro de funcionários é 

composto por profissionais residentes em espaços urbanos. Arroyo; Caldart e Molina 

enfatizam sobre a questão: 



 
Outra realidade que enfraquece a escola do campo são os fracos vínculos 
que têm o corpo de profissionais do campo com as escolas do campo. Não 
é um corpo nem do campo, nem para o campo, nem construído por 
profissionais do campo. É um corpo que está de passagem no campo e 
quando pode se liberar sai das escolas do campo. Por aí não haverá nunca 
um sistema de educação do Campo! Isso significa dar prioridade a políticas 
de formação de educadores. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2006, p.114). 

 

Os autores defendem ações concretas para a consolidação da Educação do 

Campo. O Artigo 6º. da Resolução 001/02 CNE/CEB coloca a responsabilidade do 

poder público  em  ofertar  a  educação,  sob  regime  de  colaboração  entre  a  

União,  os Estados, o distrito Federal  e os municípios, às comunidades rurais. A 

escola do campo pelas suas potencialidades enquanto espaço social próprio de 

construção do conhecimento, de luta pela melhoria das condições, da qualidade de 

vida, da garantia do cumprimento dos direitos dos cidadãos camponeses deve fazer 

valer o compromisso com os educandos, suas famílias, a comunidade como um 

todo. SAPELLI ressalta: 

 
Não existe neutralidade nem falta de intencionalidade nas políticas 
educacionais engendradas no percurso da história brasileira. Quando se 
trata da educação implementada em escolas do campo isso não é diferente. 
Interesses econômicos, políticos, religiosos foram fatores determinantes 

para a educação do campo, tanto no âmbito nacional como internacional. 
(SAPELLI, Ano IV. No. 07 jul./dez. 2010). 
 

A Educação do Campo a partir de uma concepção comprometida com as 

especificidades do meio rural, postuladas atualmente nas Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, é muito importante, necessita de 

real efetivação.  Conectada às Diretrizes Nacionais, a Diretriz Curricular Estadual da 

Educação do Campo do Estado do Paraná evidencia a concepção de campo para 

além do perímetro rural, as características de cada povo: 

 
[...] essa compreensão de campo vai além de uma definição jurídica. 
Configura um conceito político ao considerar as particularidades dos 
sujeitos e não apenas sua localização espacial e geográfica. A perspectiva 
da educação do campo se articula a um projeto político e econômico de 
desenvolvimento local e sustentável, a partir da perspectiva dos interesses 
dos povos que nele vivem. (PARANÁ, 2006, p. 22). 

 

A legislação atual defende o cumprimento das políticas públicas voltadas 

para os moradores do campo. O Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, no 

seu Artigo 1º,  parágrafo quarto, postula: 

 
§ 4º A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial e 

continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de infraestrutura e 
transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, equipamentos, 



laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados ao projeto político 
pedagógico e em conformidade com a realidade local e a diversidade das 
populações do campo. (BRASIL, 2010). 
 

O trabalho na escola deve enfocar a dimensão pedagógica, a construção 

efetiva do conhecimento através da articulação e dinamização de todos os 

envolvidos no ambiente escolar e demais segmentos da sociedade, para o 

planejamento, para execução do currículo, o desenvolvimento das diferentes 

atividades, para a avaliação, para a realização de propostas e ações pedagógicas 

de qualidade visando à formação integral de todos os educandos, devem considerar 

as características, as formas de vida dos camponeses.  

O gestor da escola do campo, as suas equipes de profissionais devem 

considerar que é possível construir o conhecimento com todos os envolvidos na 

comunidade escolar de modo a transformar a realidade, para despertar e afirmar a 

aprendizagem, enfatizando as novas descobertas, a participação coletiva, a 

autonomia e a iniciativa. É preciso que o coletivo tome a iniciativa de perguntar, 

consultar, experimentar, avaliar de modo crítico com todos os envolvidos no 

processo. Esta opção educacional precisa ser vivenciada objetivando a construção 

de uma educação que contenha esse duplo caráter: o comum a todos os sujeitos 

sociais, que lhes confere uma sólida formação humana perante o mundo, associado 

ao que é diferente, em respeito à realidade da vida campesina.  

As dificuldades encontradas ao longo da história, a falta de identidade dos 

camponeses são pontos instigantes. A Educação do Campo aponta alternativas para 

desenvolver referências transformar a realidade considerando as especificidades 

dos povos campesinos, mostrando que o campo, é um espaço de próprio, com 

muitas possibilidades.  Conforme DUARTE: 

 
Aos poucos, são construídas as condições para que a escola aprofunde a 
sua capacidade de trabalhar com os conhecimentos sistematizados, mas 
rompendo a orientação preocupada em transmitir os conteúdos do livro 
didático, e pensando na produção dos bens simbólicos nas sociedades de 
classes e na centralidade do trabalho como espaço de vivência de 
determinações diversas. (DUARTE, 2003, p.78). 

 

O gestor a escola do campo precisa investir em estratégias que garantam a 

apropriação o conhecimento do educando, estar atento aos resultados obtidos, estar 

atendo também ao desenvolvimento da capacidade dos alunos, investindo na 

educação com qualidade social, preocupar-se em oferecer condições a todos os 

alunos de melhores oportunidades de vida.  A busca da educação de qualidade que 

oportuniza a permanência, o êxito para todos, a convivência cidadã.  A gestão 

democrática das escolas do campo é compreendida como protagonismo propositivo 

da população camponesa. As atividades escolares devem ser produtos da reflexão 



do coletivo da escola, pois o planejamento dessas atividades são indispensáveis, 

(pedagógico e administrativo) para que a escola consiga desempenhar bem o seu 

papel.   

 

4.       O PAPEL DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: DIREITO 

CONSTITUCIONAL 
  

O conhecimento é o foco, a matéria prima do trabalho escolar. É intencional 

e não ocorre individualmente, acontece no social gerando mudanças internas e 

externas tanto no sujeito, quanto na sociedade. O estudante aprende e se 

desenvolve na escola como um todo, no interior da sala de aula pela forma como 

está organizada, nas diferentes ações que a escola desenvolve, na interação entre 

as pessoas do ambiente escolar e da comunidade, nas atitudes expressas diante 

das inúmeras situações vivenciadas socialmente. O conhecimento trazido pelo 

aluno precisa ser valorizado, relacionado com os novos conhecimentos. Deve ser 

construído e transformado coletivamente de forma dinâmica, participativa, 

contextualizada, interdisciplinar, globalizada onde o trabalho específico avança para 

a compreensão das relações sociais visando à autonomia do aluno do ponto de 

vista intelectual, social e político favorecendo a cidadania. BEHRENS, evidencia: 

 
 

Acredita-se que a chance de alterar um paradigma pedagógico vem aliada à 
criação de espaços coletivos para discussão dos pressupostos teóricos e 
práticos que  caracterizam  uma  opção  metodológica.  Um professor não 
altera sua prática pedagógica, se não estiver convencido de que será um 
ato significativo na sua relação ensino/aprendizagem. (Behrens, 1999, 
p.383). 
 

 

Os novos paradigmas educacionais têm como pressupostos inovadores as 

práticas pedagógicas conscientes, reflexivas que possibilitam a produção do 

conhecimento visando à formação de alunos éticos, autônomos, reflexivos, críticos 

para que possam viver num mundo globalizado e sejam agentes de transformação e 

controle social. Exigem um conjunto de conhecimentos e habilidades capazes de 

possibilitar a todos o acesso a formas de ser e de se comunicar como participantes 

ativos do mundo. DELORS coloca: 

 
 

Um dos principais papéis reservados à educação consiste, antes de mais, 

em dotar a humanidade da capacidade de dominar o seu próprio 

desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer com que cada um tome o seu 

destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, 

baseando o desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e 

das comunidades. (DELORS, 2003, p. 82). 

 



Pensar e agir com autonomia são resultados da educação de boa 

qualidade, de projetos de ensino que valorizam e incentivam a construção do 

conhecimento, de sentidos de vida, de atuação responsável dos profissionais da 

escola, dos gestores escolares. O conhecimento é necessário para tomar parte da 

vida social, do mundo do trabalho, para se comunicar, para compreender o passado, 

o futuro, para continuar aprendendo ao longo da vida. Segundo WITTMANN: 

 
No confronto entre o saber do educando e o saber da humanidade, o 
educando amplia seu saber e constrói condições subjetivas para trabalhar, 
produzir o conhecimento. O importante é que o aluno compreenda, construa 
o seu dizer, a sua própria palavra e desenvolva a sua competência para 
exercer o direito de se pronunciar. O ato pedagógico centrado no 
conhecimento como construção é interativo, interpessoal, participante e 
democrático. Ele exige uma gestão compartilhada, por exigência intrínseca 
ao próprio ato pedagógico. (WITTMANN, 2004, p.42). 

 

A integração de novas tecnologias e metodologias de trabalho, 

contemplando conteúdos curriculares abordando todos os níveis do conhecimento 

científico, artístico e filosófico devem ser considerados no desenvolvimento do 

trabalho educativo, fazendo com que a escola cumpra sua função social, ou seja, 

propiciar uma educação de qualidade, visando à emancipação dos sujeitos sociais, 

tornando-os capazes de intervir no mundo de forma crítica, responsável, humana, 

solidária. FREIRE enfatiza: 
 

O progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente 
aos interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perde, para 
mim, a sua significação. A todo avanço tecnológico haveria de corresponder 
o empenho real de resposta imediata a qualquer desfio que pusesse em 
risco a alegria de viver dos homens e das mulheres. (FREIRE,1996, p.130). 

 

O conhecimento é uma atividade humana que busca explicitar as relações 

entre os homens e a natureza. Desta forma, o conhecimento é produzido nas 

relações sociais mediadas pelo trabalho. O ser humano adquire diferentes formas de 

conhecimento: senso comum, científico, teológico e estético, pressupondo diferentes 

concepções, muitas vezes antagônicas que o homem tem sobre si, sobre o mundo e 

sobre o conhecimento. A realidade campesina, sua cultura, formas de produção, de 

cuidados com o meio ambiente, tecnologias, equipamentos que viabilizam o trabalho 

no campo precisam ser discutidos criticamente no interior da sala de aula, da escola 

como um todo, do plano de ação do gestor escolar. As indagações sobre a atuação 

da escola na construção do conhecimento contextualizado do campo, suas 

implicações devem ser constantes. FERREIRA destaca: 

 
Quando se fala em pedagógico pode-se, paradoxalmente, falar de tudo e de 
quase nada. Pedagógico é todo o pensar-agir da escola com o intuito de 
produzir conhecimento. Porém, não é pedagógico o pensar-agir, embora 



muito bem organizado, incoerente com a expectativa de produção do 
conhecimento dos sujeitos da aula. Percebe-se, então, não haver como 
dissociar uma concepção de pedagógico do espaço, do tempo e do trabalho 
realizado pela escola. Pedagógico é a articulação desses fatores, 
objetivando a produção do conhecimento. Afinal, se os sujeitos estudantes 
ingressam na escola é porque intencionam aprender. E aprender é um 
complexo movimento de linguagens em interlocução, subjetividades em 
interação e historicidades que se entrelaçam, no intuito de ampliar as 
compreensões de mundo, inserirem-se, cada vez mais, na cultura e 
“genteificar-se” ainda mais. (FELDFEBER E IMEN, in FERREIRA, 2008, 
p.178). 

 

O gestor é o articulador, a peça-chave para incentivar a participação de todos 

os envolvidos no processo educacional, numa gestão democrática. Enquanto gestor 

deve coordenar o trabalho da equipe administrativa e pedagógica, bem como dos 

docentes, com o objetivo de incentivar mudanças metodológicas e pedagógicas, 

para a qualidade de ensino, em benefício da efetiva aprendizagem dos educandos. 

As questões relacionadas ao planejamento, currículo e avaliação devem estar bem 

articuladas na escola e com o acompanhamento do gestor, dando prioridade para 

ações pedagógicas, implementação de projetos educacionais voltados para as 

diferentes áreas do conhecimento, pois são as bases  de  todo  o  trabalho  escolar.  

O gestor enquanto líder precisa participar das discussões do planejamento, do 

currículo, da opção dos docentes por determinados recortes do conhecimento nas 

especificidades de cada disciplina, da elaboração do Plano de Trabalho Docente, o 

processo avaliativo adotado pelos professores, do trabalho desenvolvido pela equipe 

pedagógica, para que o trabalho da escola como um todo tenha unidade, reflita na 

prática, a opção teórica do estabelecimento de ensino. LUCKESI pontua: 

 
Em termos de ensino e aprendizagem, não há porque privilegiar uma ou 
outra coisa. Na prática da sala de aula, às vezes temos que partir da 
experiência cotidiana dos nossos alunos para elevá-la a um patamar mais 
crítico e complexo de entendimento. Outras vezes, temos que partir do 
próprio conhecimento acumulado pela humanidade através do método da 
exposição. Em ambas as perspectivas de ensino e de aprendizagem, o 
objetivo deverá permitir ao educando a apropriação de formas e modos de 
entendimentos que lhe possibilitem um nível novo, mais coerente, 
consistente e universal de análise e compreensão do mundo. O que não se 
pode – sob de conservantismo - é fazer com que os educandos 
permaneçam exclusivamente presos aos seus entendimentos limitados, 
espontâneos, do cotidiano existencial. (LUCKESI, 1992, p.140). 

 

A Lei 9394/96 que prevê uma escola autônoma, eficiente, capaz de 

responder aos desafios da sociedade, onde o exercício pleno da cidadania deve 

passar a acontecer no interior da escola, da sala de aula. O professor é o mediador 

do conhecimento socialmente produzido, o gestor pedagógico que desempenha um 

papel fundamental na construção da escola de qualidade, de uma sociedade mais 

justa. No espaço da sala de aula a gestão precisa ocorrer de forma democrática, por 



meio da socialização dos conhecimentos, metodologias inovadoras que realmente 

despertem o desenvolvimento do conhecimento, da clareza quanto aos objetivos a 

serem alcançados dos instrumentos e critérios avaliativos, conforme as 

especificidades do Projeto Político Pedagógico, da realidade da escola do campo. A 

gestão do projeto pedagógico é tarefa coletiva do corpo docente, liderado pelo 

gestor escolar, objetivando a garantia do padrão de qualidade, princípio 

constitucional da educação nacional.  

 

 

5.          ÓRGÃOS COLEGIADOS: PARTICIPAÇÃO E COMPROMETIMENTO 

   

As instâncias colegiadas são organismos constituídos de representação dos 

segmentos da escola: discentes, docentes, pais e comunidade. É pelo fortalecimento 

desses órgãos, fruto da conquista da própria comunidade, que a gestão democrática 

se consolida e pode transformar a realidade escolar. VEIGA coloca: 
 

Podemos considerar que a escola é uma instituição na medida em que a 
concebemos como a organização das relações sociais entre os indivíduos 
dos diferentes segmentos, ou então como o conjunto de normas e 
orientações que regem essa organização. (...) Por isso torna-se relevante as 
discussões sobre a estrutura  organizacional   da   escola,   geralmente 
composta por Conselho Escolar e pelos conselhos de Classe que 
condicionam tanto sua configuração interna, como o estilo de interações 
que estabelece com a comunidade. (VEIGA 1998, p.113). 

 

Da mesma forma a APMF, (Associação de Pais, Mestres e Funcionários) e 

o Grêmio Estudantil institucionalizadas ou não, são instâncias colegiadas muito 

importantes. São ferramentas valiosas para o aprimoramento da ação educativa, 

para o exercício da democracia no interior dos estabelecimentos de ensino. 

Enfatizando a importância dos órgãos colegiados para a consolidação do processo 

democrático, ABRANCHES postula: 
 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas formas 
de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em que todos 
participam dos processos decisórios e do acompanhamento, execução e 
avaliação das ações nas unidades escolares, envolvendo as questões 
administrativas, financeiras e pedagógicas. (ABRANCHES 2003, p.14). 

 

A autora explica sobre a atuação e responsabilidades do gestor enquanto 

líder das ações desenvolvidas, do importante apoio dos diferentes segmentos. A 

constituição dos órgãos colegiados possui espaços de participação bem definidos 

conforme suas especificidades, em seus estatutos, além do Projeto Político 

Pedagógico e do Regimento Escolar. Os mesmos têm a finalidade de promover a 

participação dos vários segmentos sociais e profissionais envolvidos no processo 



ensino e aprendizagem. É de suma importância que essas participações aconteçam 

de fato dentro da escola, nas tomadas de decisões sobre todos os aspectos da ação 

escolar. De forma sintética abordamos sobre essas instâncias: 

 

a) Conselho Escolar 

O Conselho Escolar tem por finalidade consolidar a Gestão Escolar, na 

forma de colegiado.  Promove a articulação entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar e constitui-se no órgão máximo de direção, sendo de natureza 

deliberativa, consultiva e fiscal. GOHN enfatiza: 
 

O Conselho Escolar é o Órgão máximo na instituição em relação a decisões 
colegiadas, ou seja, Conselhos Escolares “constituem, no início deste novo 
milênio, a principal novidade em termos de políticas públicas” (GOHN, 2001, 
p.7). 
 

b) APMF 

A APMF, entidade civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, amparada pela Constituição Federal como uma instituição auxiliar às 

atividades escolares. Possui autonomia para exercer direitos estatutários e apoiar 

financeiramente as necessidades dos estabelecimentos de ensino. A 

representatividade da APMF é destacada por Hora quando afirma: 

 
Na medida em que se consegue a participação de todos os setores da 
escola – educadores, alunos, pais e funcionários – nas decisões a respeito 
de seus objetivos e de seu funcionamento, a escola tem melhores 
condições para pressionar os escalões superiores, no sentido de apropriar-
se de autonomia e recursos. Será muito mais difícil dizer não quando a 
solicitação não for de uma pessoa, mas de um grupo, que representa todos 
os segmentos e que esteja instrumentalizado pela conscientização que sua 
própria organização proporciona. (Hora, 2000 p.136). 
 

 
       c) Conselho de Classe 

Órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didáticos 

pedagógicos. Fundamentado no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento 

Escolar, pode ser constituído pela direção, equipe pedagógica, docentes, 

representantes dos alunos, dos pais e das instâncias colegiadas com a 

responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que 

busquem garantir a efetivação do processo ensino e aprendizagem. É o espaço que 

oportuniza a avaliação diagnóstica dos alunos, da ação pedagógica dos professores 

e do estabelecimento de ensino. Realizado bimestralmente, tem como finalidade 

analisar o perfil das turmas e buscar junto ao coletivo as soluções para os problemas 

detectados, propor intervenções pedagógicas, a retomada das ações. PIZOLI 

argumenta: 



 
O Conselho de classe deve suscitar as decisões a respeito da recondução 
do processo ensino-aprendizagem. Como processo auxiliar de 
aprendizagem, ele deve refletir a ação pedagógica e não apenas se ater a 
notas ou problemas comportamentais de determinados alunos. Deve ser 
encarado como um momento e um espaço privilegiado para a realização de 
uma avaliação diagnóstica da ação pedagógico-educativa, onde 
professores, alunos e equipe pedagógica participem ativamente. O 
Conselho verifica se os objetivos, processos, conteúdos e relações estão 
coerentes com a Proposta Pedagógica da escola, sendo também um 
instrumento de avaliação da mesma. (PIZOLI, 2009, p. 6913). 
 

d) Grêmio Estudantil 

O grêmio estudantil é um espaço propício para despertar novas lideranças, 

garantir a integração do aluno nas práticas sociais democráticas. Desempenha um 

papel estratégico na participação dos estudantes no interior da escola. VEIGA 

destaca: 

 
É preciso que cada grêmio construa sua própria identidade. Uma 
característica que nos chama a atenção é o aspecto relacionado à 
importância do intercâmbio entre as diferentes organizações estudantis de 
várias escolas. Essa troca de conhecimento, experiências e sugestões 
favorece a participação do aluno na construção do projeto político-
pedagógico da escola. É importante lembrar que o grêmio é o reflexo dos 
alunos, pois os representa e serve de elo de ligação com a direção e a 
equipe técnica da escola e a comunidade onde está inserida a instituição 

educativa.(VEIGA, 1998, p.123). 
 

Neste contexto, gestores, professores, equipe técnico-pedagógica, 

funcionários, alunos, pais, comunidade formam e constroem a identidade da escola, 

são responsáveis pelo seu papel, seus resultados. A concretização da escola 

democrática acontece na medida em que os espaços são abertos para a 

comunidade, onde a participação dos membros dos conselhos escolares, das 

associações de pais mestres e funcionários, organização dos estudantes em 

grêmios estudantis são evidenciados e valorizados. 

Portanto, através da gestão participativa, a implementação de mecanismos 

de distribuição do poder, da consolidação da atuação dos órgãos colegiados é 

possível implementar formas de organização da educação e da escola onde a 

transparência e impessoalidade, a autonomia e participação, a liderança e o trabalho 

coletivo, a representatividade e competência garantam a educação emancipatória e 

democrática. 

 

6.         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre o papel do gestor escolar no processo pedagógico e 

administrativo em escola do campo apontou a necessidade da conexão entre o 



administrativo e o pedagógico, visando uma prática educativa capaz de intervir 

criativa e criticamente na formação cidadã dos estudantes. O gestor escolar deve 

atuar como líder, necessita ter motivação, dinamismo, responsabilidade, criatividade.  

Por exercer importantes atribuições, o gestor deve gerar um clima confiança, de 

transformação de atitudes e estimular os integrantes da equipe para o seguirem em 

direção a uma escola reflexiva, autônoma, participativa visando à concretização dos 

ideais educacionais da sociedade contemporânea. 

   As discussões sobre a importância dos temas abordados durante a 

aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica implementado no colégio e também 

as interações realizadas durante o desenvolvimento do GTR – Grupo de Trabalho 

em Rede foram muito ricas, pertinentes. Os participantes do curso colocaram suas 

experiências enquanto gestores, estudiosos sobre a gestão escolar, a realidade 

campesina onde a escola ocupa lugar de destaque, de circulação cultural.  

Através da democratização da gestão escolar é possível potencializar a 

formação dos educandos incentivando a participação crítica, valorizar o 

envolvimento, as contribuições da comunidade escolar estabelecendo a sinergia, 

mediante a formação de equipe atuante, levando em consideração o ambiente 

cultural. É o caminho para fazer da escola verdadeiro espaço de diálogo, de 

reflexão, de construção do conhecimento, para que realize o seu trabalho enquanto 

instituição social oferecendo um ensino de qualidade, formando cidadãos políticos, 

éticos, capazes de julgar exercer o controle social, fazer escolhas.  

 A gestão democrática pautada no respeito ao direito de todos, onde o 

educando possa se desenvolver como ser consciente e pensante para atuar na 

sociedade, deve ser o ideal dos educadores, o princípio norteador das ações. O 

gestor deve despertar o potencial de cada componente da instituição, transformando 

a escola num ambiente de trabalho contínuo, onde todos cooperam, aprendem e 

ensinam o tempo todo, constroem saberes valores, posturas, crenças.  

             A educação, numa perspectiva de democratização da escola pública do 

campo, é direito de todo cidadão, independentemente de sua condição social, 

econômica, étnica, de gênero e cultural. As possibilidades de realização desse 

direito, em uma sociedade que se pretende democrática, acontecem com a liderança 

positiva do gestor escolar, a efetiva participação da comunidade escolar, o 

fortalecimento dos órgãos colegiados que discutindo coletivamente as ações, os 

princípios filosóficos e as concepções de homem, sociedade e educação contribuem 

de forma direta para sua concretização.  

Os resultados obtidos no colégio comprovam a importância do foco na 

gestão pedagógica, do trabalho em equipe. Podemos citar o reconhecimento e 

envolvimento de toda a comunidade escolar, sucessos obtidos em diferentes 



momentos, como por exemplo, em dois mil e quatorze: a classificação de alunos nos 

concursos de Poesia Haicai Nacional e Mundial, a classificação em primeiro lugar, 

fase municipal na categoria Memórias, da Olimpíada da Língua Portuguesa e no 

concurso estadual Poetizando o Pão, classificação de experiência pedagógica no 

projeto Televisando o Futuro, o alto índice de aprovação dos estudantes do colégio 

em concursos vestibulares, além do primeiro lugar do NRE de Irati, na avaliação do 

último IDEB, cujo índice alcançado atingiu a meta proposta para o ano de 2021. 

Também podemos evidenciar a participação do colégio no Segundo Seminário 

Nacional do Ensino Médio “HÁ VIDA E LUZ NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO”, 

realizado em Brasília, no ano de dois mil e doze, os estudos, o envolvimento do 

corpo docente, equipe pedagógica e direção no curso PACTO- FORTALECIMENTO 

DO ENSINO MÉDIO, onde são discutidas ações a serem implementadas para o 

êxito dessa importante etapa da educação básica, do documentário sobre a cultura 

cigana presente no distrito, produzido pela TV BRASIL e exibido em nível nacional, 

além da reportagem da Revista Nova Escola, sobre a valorização e inclusão desse 

povo no contexto escolar e social. 

Portanto, o esforço especial do gestor, de organização da escola, a 

articulação da equipe, a utilização dos recursos disponíveis buscam concretizar os 

ideais de formação dos educandos para o amor ao saber, para a construção do 

conhecimento.  Busca fazer com que os alunos sejam felizes, pessoas capazes de 

contribuir para melhorar a vida, atuando na sociedade como cidadãos conscientes 

de seus direitos e deveres, capazes de fazer coisas novas. Evidencia a razão de ser 

da escola, afirma seu compromisso social enquanto espaço propício para a 

construção do conhecimento, sua responsabilidade diante aos desafios atuais, da 

luta pela escola do campo com qualidade. Por excelência, a escola deve ser espaço 

de discussão, interação entre alunos, professores, funcionários, órgãos colegiados, 

comunidade interligados pelo ideal da construção de uma nova sociedade com 

oportunidades para todos.  
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