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O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO NO 

CAMPO SOB O ENFOQUE DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

PELIN, R.T.D. - EMEF JAGUARETÊ

RESUMO
Este artigo trata-se de uma análise realizada a partir de um Projeto de Intervenção efetivado ao longo de 2012 e  
2013,  em uma escola  municipal  de Ensino Fundamental.  O estudo teve  como objetivo geral  reestruturar  o 
Projeto  Político-Pedagógico  (PPP)  da  escola  com  vistas  à  sua  implementação,  adequando-o  à  práticas  
pedagógicas  que  atendam as  expectativas  da  educação  no  campo,  através  do envolvimento  da comunidade 
escolar  num processo de gestão democrática.  Para tal, desenvolveu-se uma série  de atividades com vistas à  
melhoria do PPP atual  para melhor atender às expectativas da comunidade escolar  com relação ao processo 
ensino-aprendizagem, implementando práticas pedagógicas que promovam a aprendizagem dos estudantes, de 
modo a incidir, progressivamente, na melhoria do desempenho escolar. A metodologia utilizada foi a pesquisa-
ação  como forma de intervenção na realidade,  baseada em uma construção  coletiva.  As ações programadas 
foram reuniões de estudos, debates, questionários, análises, objetivando ouvir e conhecer a opinião dos diversos 
segmentos  e  lideranças  locais  sobre  a  temática  apresentada  e,  coletivamente  propor  novas  ações  para 
implementação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Os resultados foram observados através de avanços 
significativos quanto aos estudos, discussões, análises e debates em torno do tema proposto, bem como de maior 
envolvimento da comunidade nas decisões da escola. 
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INTRODUÇÃO

Em todos os aspectos que envolvem a atividade humana, ou seja, profissional, pessoal, 

social, enfim, é necessário que os indivíduos possam se sentir capazes de exercitar papéis na 

sociedade,  independentemente de sua posição social,  sua profissão ou sua renda,  mas que 

todos possam colaborar nesta construção de um mundo cada vez melhor para todos.

Assim, a Gestão Democrática da Educação busca o desenvolvimento humano através 

de ideias novas, de formas sociais que despertem estímulos, abrindo novas possibilidades de 

ação.  Tal  compreensão se faz a  partir,  justamente,  da própria  gestão democrática,  no seu 

sentido  amplo  de  abrangência,  pois  a  partir  dela  é  possível  construir  uma  participação 

coletiva,  criando ou aperfeiçoando  ferramentas  com as  quais  pode-se melhorar  as  prática 

educativas.

Diante de tal realidade e, movidos pelo desejo de contribuir para a efetivação de tais 

melhorias,  realizou-se  um  Projeto  de  Intervenção,  em  uma  escola  municipal  de  Ensino 

Fundamental, sendo esta a única escola rural pertencente ao Sistema Municipal de Ensino do 

município, procurando reestruturar o Projeto Político-Pedagógico à luz da gestão democrática, 
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tendo em vista as dificuldades encontradas na questão do envolvimento e na participação da 

comunidade escolar na definição dos rumos da escola. 

Objetivou-se,  então,  adequar  o  PPP  a  práticas  pedagógicas  que  atendam  as 

expectativas da educação no campo, através do envolvimento da comunidade escolar num 

processo de gestão democrática. Buscou-se, através desse projeto, abrir as possibilidades de 

participação  da  comunidade  junto  à  escola,  pois  participar  envolve  expressão  de  ideias, 

anseios, expectativas, conhecimentos, além de outros elementos que caracterizam a efetiva 

participação, tal como a colaboração.

O trabalho  teve  como  procedimentos  metodológicos  reuniões  para  estudo  do PPP 

existente, análises, discussões através da pesquisa-ação (FRANCO, 2005) entre os diversos 

segmentos da comunidade escolar. 

1 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO À LUZ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

PARA A EDUCAÇÃO NO CAMPO

1.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO

Pensar e fazer uma escola democrática parece algo irreal, mesmo em tempos em que 

muitas mudanças permeiam o campo educativo, na busca pela igualdade de direitos e pela 

qualidade na educação. É importante salientar que essa luta pela democracia já iniciou há 

muito tempo e se materializou em legislação através  da Constituição Federal  de 1988. O 

artigo 206 (BRASIL, 1988), especifica alguns princípios do direito à educação e a gestão 

democrática do ensino público, que possibilitou aos sistemas de ensino a gestão da escola com 

mais autonomia para atender às especificidades e particularidades do ensino de acordo com a 

realidade.

A Lei  n.º  9.394, denominada Lei  de Diretrizes  e Bases para a  Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), estabelece em seus artigos 12, 13 e 14, a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico ou Proposta Pedagógica e a articulação da escola com as famílias e a comunidade, 

abrindo caminho para a integração da sociedade com a escola. Estabelece a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do PPP. Especifica a participação da comunidade 

escolar  e  local  em colegiados,  apontando alguns  caminhos  para  a  gestão  democrática  na 

escola.
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Na prática, o processo de gestão democrática tem avançado muito lentamente e ainda é 

um  grande  desafio  lançado  aos  profissionais  da  educação,  que  têm  arraigadas  consigo 

concepções e crenças autoritárias. Paro (2000, p.25) já dizia: “Não pode haver democracia 

plena  sem  pessoas  democráticas  para  exercê-las”.  Por  isso,  o  desafio  maior  da  gestão 

democrática é conscientizar  os profissionais da educação a se “despirem” de seus antigos 

conceitos revestidos pelo autoritarismo e aderirem a ações democráticas. 

Portanto, a Gestão Democrática não deve ser uma “democracia que concede espaço 

para a participação (PARO, 2006), mas precisa mediar o envolvimento e a coletividade para 

que  participação  aconteça  através  do  interesse  pelo  processo  de  construção  da  escola 

verdadeiramente democrática. Para que isso ocorra é necessário proporcionar condições para 

que a comunidade escolar sinta-se convidada e encorajada a participar motivada pelo interesse 

e não pela pressão.

Sendo a Gestão Democrática fruto de um trabalho coletivo, alicerçada no direito de 

igualdade,  no  respeito  e  na  justiça,  vai  além  do  simples  querer.  Existem  pressupostos 

fundamentais  para  que  a  Gestão  Democrática  aconteça  de  fato,  sendo  imprescindíveis  a 

participação e a autonomia.

1.2 A  PARTICIPAÇÃO  NA  PERSPECTIVA  DA  GESTÃO  DEMOCRÁTICA  DA 

EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

A participação  aqui  entendida,  também como  ação  e  comunicação  traduz  em seu 

significado a grande relevância no envolvimento da comunidade escolar, ou seja, a ação e a 

comunicação ganham força no coletivo. Então, a gestão democrática da escola pública só tem 

sentido  quando  abre  possibilidades  para  a  participação  da  comunidade,  uma  vez  que,  a 

participação é condição básica para que a gestão democrática aconteça e vice-versa.

Tornar uma comunidade escolar rural participativa não é tarefa fácil.  Os obstáculos 

que ainda permeiam a escola no campo acabam deixando o processo fragilizado pela falta de 

persistência dos gestores diante da primeira dificuldade que surge no decorrer das atividades 

educativas.  Quando  a  comunidade  não  se  sente  motivada  ou  não  encontra  interesse  em 

participar, a dificuldade se torna ainda maior. 

Um dos mecanismos ou pressupostos para a participação é a autonomia institucional, 

diante dos processos de construção dos caminhos de democratização da escola, pois segundo 
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Neves (1995), se a instituição só recebe ordens e tarefas  burocráticas  para cumprir  acaba 

perdendo sua autonomia e, consequentemente, o exercício da democracia.

A autonomia possibilita abrir caminhos para a participação transparente, ou seja, na 

qual todos identificam as necessidades e trabalham para sua solução, levando em conta o 

respeito  à  diversidade  cultural  existente.  Possibilita,  também,  liberdade  para  realizar  as 

mudanças  almejadas,  enquanto  grupo  que  pensa  no  coletivo,  com  vistas  a  qualificar  o 

processo educativo. Por isso, um dos grandes movimentos de autonomia, enquanto instituição 

de  ensino  é  mediar  a  participação  da  comunidade  educativa  na  escola  para  a  construção 

coletiva do Projeto Político-Pedagógico. 

Pensar  e  idealizar  um  projeto  requer  convicção  do  que  se  quer  transformar  em 

determinado  local  ou  espaço.  O  PPP  de  uma  escola  exige  essa  convicção  quanto  à 

transformação de uma realidade. Veiga (1998) estabelece pressupostos norteadores do Projeto 

Político-Pedagógico  que  são  filosófico-sociológicos,  estritamente  ligados  ao  compromisso 

político do Poder Público para com a sociedade, visando a formação do cidadão de acordo 

com a  realidade  da  sociedade na qual  está  inserido;  pressupostos  didático-metodológicos, 

sistematizam  o  processo  de  construção  do  conhecimento,  através  do  favorecimento  ao 

estudante na elaboração crítica  dos conteúdos.  Para o alcance  de tais  pressupostos,  Veiga 

(1998) aponta alguns caminhos a percorrer, marcados por eixos interligados: Ato situacional: 

realidade local da ação; ato conceitual: concepção de sociedade, de homem, de educação, de 

currículo, de ensino e aprendizagem, ou seja, que tipo de estudantes se quer formar e para que 

tipo de sociedade; e ato operacional: aponta o rumo para a realização da ação.

Na construção do Projeto Político-Pedagógico, a comunidade precisa ser protagonista 

das mudanças necessárias para que o processo educativo seja o reflexo dos anseios, ideais, 

necessidades, baseadas no diálogo e na troca de ideias, fortalecendo ainda mais o processo de 

gestão democrática. Portanto, a participação da comunidade é de extrema relevância, mas é 

fundamental criar mecanismos que favoreçam o envolvimento coletivo para a elaboração do 

PPP, como um meio para melhorar o processo educativo da instituição. É importante salientar 

que as transformações só acontecem na caminhada e quando os sujeitos aceitam o trabalho 

coletivo como princípio, meio e fim para as mudanças almejadas. 

Isso quer dizer que a sociedade muda rapidamente e a escola precisa acompanhar esse 

ritmo  de  mudanças  e  vivências  sociais.  A  escola  só  vai  conseguir  realizar  este 

acompanhamento, diante da organização do trabalho coletivo, de forma a manter o trabalho 

educativo  atualizado  em  relação  às  mudanças  sociais  emergentes.  Por  isso,  a  constante 
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atualização e reestruturação o PPP, com a participação e envolvimento da comunidade escolar 

é um caminho que possibilita manter a autonomia da instituição de ensino frente às mudanças 

e assim, garantir a qualidade gradativa do processo educativo desenvolvido pela escola.

2 O PENSAR E O FAZER DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA RURAL

O  Brasil  é  um  grande  produtor  de  alimentos,  mas,  segundo  o  ministro  Aloízio 

Mercadante (BRASIL, 2012, p.1), o país tem uma dívida com as populações camponesas, e 

destaca: 

Nós temos, aproximadamente, 30 milhões de pessoas que vivem no campo, o Brasil 
é a segunda maior agricultura do mundo, produz 300 bilhões de dólares e exporta 
quase 95 bilhões de dólares, no entanto nós não temos uma política específica de 
educação para a população que vive no campo brasileiro.

Assim, apesar do campo abrigar apenas 13% dos estudantes brasileiros, metade das 

escolas do Brasil estão localizadas na esfera rural. Ironicamente, porém, a média dos anos em 

que um aluno permanece na sala de aula neste meio é de apenas 4 anos, em contraposição ao 

aprendiz das cidades, o qual contabiliza uma escolaridade de 7 anos.

Além disso, pelo menos 50% das escolas rurais apresenta uma estrutura precária, com 

somente  uma  classe,  ao  contrário  do  perímetro  urbano,  no  qual  mais  da  metade  dos 

estabelecimentos de ensino tem espaço para mais de 300 estudantes. Um dos fatores que mais 

propiciaram  praticamente  o  abandono  destas  escolas  foi  a  fuga  dos  agricultores  para  os 

centros urbanos, o que provocou uma redução do nível demográfico no ambiente rural.

Pensando em reverter este quadro o governo federal lançou, em março de 2012, o 

Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), a fim de oferecer apoio técnico e 

financeiro  aos  estados,  Distrito  Federal  e  municípios  para  implementação  da  política  de 

educação  do  campo,  atendendo  escolas  rurais  e  quilombolas.  No  campo,  23,18%  da 

população com mais de 15 anos é analfabeta e 50,95% não concluiu o ensino fundamental. O 

Pronacampo baseará suas ações em quatro eixos: gestão e práticas pedagógicas, formação de 

professores, educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica.  Uma das 

ações previstas é a educação contextualizada, que promova a interação entre o conhecimento 

científico e os saberes das comunidades.
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Porém, pensar a Educação não é tarefa somente do Poder Público, mantenedora ou dos 

professores. É tarefa também de quem mais se utiliza dela:  a comunidade escolar. Com a 

aplicação do questionário percebeu-se a aproximação da Escola com as famílias,  além de 

transformá-las em sujeitos ativos de um processo de mudança e situações de aprendizagem 

para  todos,  ouvindo  suas  opiniões  em  relação  ao  processo  educativo,  sendo  um  dos 

instrumentos para o enriquecimento dos estudos e melhor conhecimento sobre o que/como a 

comunidade  pensa  o  processo  educativo  desenvolvido  na  escola.  Esse  saber  presente  na 

comunidade,  contribuiu  de  forma  significativa  na  reestruturação  do PPP,  possibilitando  a 

reorganização de algumas atividades desenvolvidas, pois as necessidades identificadas foram 

colocadas como pauta e desafios da gestão.

2.1 SOCIALIZANDO SABERES, EXPECTATIVAS E NECESSIDADES

A primeira pergunta do questionário se referia ao que os pais gostariam que os filhos 

aprendessem  na  escola.  As  respostas  foram  separadas  em  grupos  distintos:  15  sujeitos 

elencaram os valores e princípios como fundamentais no processo educativo; 15 destacaram a 

aprendizagem, enquanto que 17 sujeitos destacaram princípios e valores como fundamentais 

no processo educativo e outros 4 sujeitos responderam que a escola já está fazendo tudo o que 

eles esperam. Portanto, notou-se uma grande preocupação com os valores e princípios. Será 

este um desafio da escola atual?

Para  a  análise  posterior  do  PPP,  quanto  à  contemplação  destas  aprendizagens  e 

valores,  buscou-se  fundamentação  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2010), uma vez que o PPP precisa atender a Legislação Vigente.

Cabe  trazer  também,  que  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2010), trazem princípios norteadores como eixos fundamentais para 

que  as  escolas  possam traçar  seus  caminhos  e  suas  propostas  pedagógicas.  A questão da 

aprendizagem dos conteúdos também fica clara nas respostas obtidas através do questionário. 

Assim, é pertinente destacar a Resolução n.º7 do CNE/CEB (BRASIL, 2010) que, em seu art. 

7º, § III, assegura: “III – a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes 

e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo”. 

Portanto, o PPP não é um elemento isolado, mas está em constante atualização, já que 

precisa  estar  em  consonância  com  as  legislações  educacionais.  Percebe-se  que  há  uma 

coerência  entre  a  legislação  e  os  anseios  das  famílias  expressados  nos  questionários.  A 
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Resolução  nº  02/1998,  em  seu  Art.  3º,  parágrafo  IV  complementa  as  informações 

apresentadas até o momento e estipula:

IV - Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a 
uma base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação 
pedagógica  na  diversidade  nacional.  A  base  comum  nacional  e  sua  parte 
diversificada  deverão  integrar-se  em  torno  do  paradigma  curricular,  que  vise  a 
estabelecer a relação entre a educação fundamental e: 
a) a vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos [...] (BRASIL, 
1998).

Dessa forma os conteúdos estão citados na Legislação Vigente e os estabelecimentos 

de  ensino  precisam contemplar  os  mesmos  na  sua  base  curricular  e  no  Projeto  Político-

Pedagógico. 

Outro questionamento feito aos pais ou responsáveis foi no sentido de saber o nível de 

satisfação em relação à escola. 47 famílias estão satisfeitas com o processo desenvolvido pela 

escola. Isso representa um percentual de 92,15%, contra 1,96% de insatisfeitos e 3,92% de 

parcialmente  satisfeitos.  Mas  é  fundamental  buscar  adequações  em  relação  às  ações 

consideradas insatisfatórias pela comunidade escolar.

O nível  de  satisfação  está  muito  bom e  é  um indicativo  de  que  a  escola  está  no 

caminho certo. Foi importante rever as questões que não estavam satisfazendo a comunidade 

escolar  e  fazer  adequações  possíveis  e  necessárias  para  melhorar  ainda  mais  o  processo 

educativo desenvolvido. 

A questão que buscou saber o que poderia ser diferente no processo retratou melhorias 

e  adequações  em relação  ao  ensino,  mesmo  que  29  famílias  depositem credibilidade  no 

trabalho e afirmem que desejam que continue como está,  a escola precisa estar aberta  às 

sugestões da comunidade, de forma a atender às reais necessidades.

Quanto ao incentivo à permanência na propriedade já existem verbas oriundas dos 

Governos Federal  e Estadual  para as propriedades rurais,  no intuito  de garantir  ao jovem 

maior  permanência  no  campo.  Assim,  a  escola  precisa  fazer  a  divulgação,  trazendo  ao 

conhecimento  de  toda  a  comunidade  escolar  e  principalmente,  valorizar  o  trabalho  da 

Agricultura Familiar e demais atividades agrícolas.

Sobre a diminuição dos dias e das atividades no contraturno, os estabelecimentos de 

ensino brasileiros estão se adequando para receber os programas de Educação Integral. Sabe-

se que os jovens auxiliam nos trabalhos da propriedade, assim é necessário manter a coerência 

entre as necessidades da comunidade escolar e os projetos educacionais vigentes. As famílias 
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já foram conscientizadas de que a escola precisará se adequar aos programas de Educação 

Integral.  Assim,  em 2013  são  desenvolvidas  oficinas  no  turno  regular,  deixando  os  pais 

satisfeitos,  uma  vez  que  as  crianças  tinham que acordar  muito  cedo para  desenvolver  as 

atividades do turno integral. Para o Ensino Fundamental estava previsto o aumento de um dia 

(de dois para três) nas atividades no contraturno, mas foi possível continuar as atividades em 

apenas dois dias. Isso possibilitou que as crianças e adolescentes passassem mais tempo na 

propriedade e com a família.

O questionamento sobre a participação da família na vida escolar do filho, revelou que 

47 sujeitos respondentes ajudam e acompanham a vida escolar dos filhos, e somente quatro 

famílias responderam que não acompanham ou acompanham pouco a vida escolar,  sendo, 

portanto,  necessária  desenvolver  uma  comunicação  mais  efetiva  entre  estas  famílias  e  a 

escola. 

2.2 EFETIVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DO PPP

Foram realizados  três  reuniões  com representantes  dos  gestores,  pais,  professores, 

funcionários e estudantes para a reestruturação do Projeto Político-Pedagógico. 

Na  primeira  reunião  realizou-se  a  exposição  dos  resultados  obtidos  através  da 

aplicação do questionário, oportunizando uma análise das respostas, as quais foram avaliadas 

como positivas  pelo  fato de as  famílias  terem uma noção consistente  do que desejam da 

escola. Nesta perspectiva, a gestora apresentou as Resoluções n.º 2/1999 e n.º 7/2010, ambas 

da CEB, para conhecimento das diretrizes nacionais para o Ensino Fundamental no intuito de 

embasar os participantes dos segmentos para posterior análise do Projeto Político-Pedagógico. 

O segundo encontro foi o momento da participação da Equipe de Apoio ao Processo 

Ensino Aprendizagem da escola. Tal equipe é constituída pelos membros da Equipe gestora, 

pelo professor do AEE, pelo professor de apoio ao processo ensino-aprendizagem, por um 

professor representante da Educação Infantil, um professor representante dos Anos Iniciais e 

um  professor  representante  dos  Anos  Finais.  Na  perspectiva  da  Educação  Inclusiva  e 

pensando na gestão democrática enquanto educação como direito de todos, foram acrescidos 

ao  PPP,  adequações  na  Filosofia  da  Escola,  metodologias,  processos  de  avaliações  que 

atendam as expectativas  da Educação Inclusiva.  Para o grupo, este trabalho sintetizou um 

avanço significativo no rumo da escola. 
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O terceiro encontro foi realizado para iniciar  um estudo mais  profundo do Projeto 

Político-Pedagógico da escola e, a partir das alterações já realizadas, analisar criticamente se o 

mesmo está contemplando as expectativas das famílias e a legislação vigente. 

Os participantes tiveram, portanto, a clareza que o Projeto Político-Pedagógico é um 

instrumento norteador, que direciona e aponta caminhos. Perceberam que quanto mais pessoas 

estão comprometidas com o processo, melhor será a organização da escola em relação às 

ações que desenvolverá. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os questionários foram um importante meio para as famílias expressarem seus anseios 

e  expectativas  em  relação  à  escola,  bem  como,  analisar  como  visualizam  o  processo 

educativo. 

Participar é falar, expor ideias, pensamentos, assim o questionário não deixou de ser 

uma forma de participação. É importante salientar, que as análises poderiam ter sido feitas 

com  a  participação  de  outras  pessoas  que  fazem  parte  do  processo,  mas  deixa-se  como 

sugestão para trabalhos futuros, uma vez que ainda há muito a ser pesquisado em prol de 

mudanças significativas tanto no PPP como nas escolas. 

Vale  acrescentar  que  a  pesquisa-ação  é  isso:  buscar  novos  caminhos  e  novas 

possibilidades nas próximas ações desenvolvidas. 

A  reestruturação  do  Projeto  Político-Pedagógico  não  atingiu  todos  os  objetivos 

previstos, mas foi um começo possível, apesar das limitações e obstáculos enfrentados. Os 

avanços  possibilitaram  compreender  que  a  persistência  é  um  dos  caminhos  para  a 

materialização da gestão democrática da educação no campo. Portanto, o Projeto Político-

Pedagógico não é um processo estático e permanente. Ao contrário, precisa estar em constante 

construção,  revisto,  redimensionado  e reestruturado  de  acordo com a real  necessidade  da 

escola e os anseios da comunidade escolar.
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