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É preciso a certeza de que tudo vai mudar;
É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas
estão dentro de nós:
Onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos
de razão.
O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração;
Pois a vida está nos olhos de quem sabe ver ...
Se não houve frutos, valeu a beleza das flores.
Se não houve flores, valeu a sombra das folhas.
Se não houve folhas, valeu a intenção da semente.
Henfil
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RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, pautada nos pressupostos
da pesquisa-ação, com foco na reflexão e discussão da teoria e da prática sendo
embasado, principalmente, pelas ideias de autores como Vasconcellos (2009), Veiga
(2011), Libâneo (2008), Freitas (2010) e Amorim (2007), e teve como objetivo
promover a construção do projeto político-pedagógico da escola municipal Lagoa
dos Patos envolvendo a participação de alunos, professores, funcionários e pais de
alunos para fortalecer a gestão democrática. Em tempos contemporâneos, o papel
da escola na formação do sujeito tem sido muito discutido e questionado, pois
vivencia-se um momento onde grandes mudanças acontecem o tempo inteiro em
diversos setores sociais, inclusive na educação. Assim, torna-se imperativo que a
escola acompanhe essas mudanças, com vistas a oferecer a essa nova geração
uma formação que favoreça sua autonomia, que lhe garanta condições de ser
responsável pelo próprio aprendizado. Diante desse contexto, o projeto políticopedagógico torna-se o principal instrumento de intervenção no universo escolar para
o alcance de suas metas e objetivos. Assim, segue-se com a reflexão da gestão
democrática no contexto do projeto político-pedagógico que busca organizar o
trabalho pedagógico, superar conflitos no interior da escola e diminuir os efeitos da
divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão no
âmbito das instituições. Contudo, vale ressaltar que conquistar autonomia e
reconhecer a decisão coletiva como ação necessária, exige percepção e
conhecimento e muita vontade de mudança que perpassa por todos os setores e
atores da escola, envolve resultados, qualidade, objetivos, políticas educacionais.
Considera-se essa pesquisa importante para a educação porque busca contribuir
para a melhoria e entendimento das questões mais sérias da nossa educação
podendo servir de incentivo a outros pesquisadores interessados em aprofundar
essa temática, bem como investigar outros temas em um campo de pesquisa
amplamente fecundo, o contexto escolar.
Palavras Chave: Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Gestão
Democrática. Autonomia. Avaliação.
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ABSTRACT
The present work it is a qualitative research, based on the assumptions of action
research, focusing on reflection and discussion of the theory and practice being
grounded primarily by the ideas of authors such as Vasconcellos (2009 ), Veiga
(2011 ), Libâneo (2008 ), Freitas (2010 ) and Amorim (2007 ), and aimed to promote
the construction of the political-pedagogical project of the municipal school Patos
Lagoon involving the participation of students, teachers, staff and parents to
strengthen management democratic. In contemporary times, the school's role in the
formation of the subject has been much discussed and questioned because one
experiences a time when major changes happen all the time in various social
sectors, including education. Thus, it becomes imperative that the school accompany
these changes, in order to offer this new generation an education that fosters
autonomy, which guarantees conditions to be responsible for their own learning. In
this context, the political-pedagogical project becomes the main instrument of
intervention in the school environment to reach their goals and objectives. Thus, it
follows with the reflection of democratic management in the context of politicalpedagogical project that seeks to organize the pedagogical work, overcome conflicts
within the school and lessen the effects of the division of labor that reinforces
differences and ranks the powers of decision within the institutions. However, it is
noteworthy that winning autonomy and recognize the collective decision and action
needed, requires insight and knowledge and a strong desire to change that
permeates all sectors and actors of the school involves outcomes, quality objectives,
educational policies. It is this research important for education because it seeks to
contribute to the improvement and understanding of the most serious issues of our
education can serve as encouragement to other researchers interested in delving
into this issue, as well as investigating other issues in a fruitful field of research
widely, the school context.
Keywords: Educational Policy Project.
Management. Autonomy. Evaluation.
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APRESENTAÇÃO
Após uma longa trajetória de discussão e estudo, culmina-se com o presente
trabalho que faz parte de um processo, com muitos diálogos, aulas, leituras,
orientações e seminários no Programa de Pós-graduação do Mestrado Profissional
em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), na Linha de Pesquisa 1, da área de concentração Gestão da
Educação e Redes Sociais, no qual possibilita-se entre outros, a estudar sobre
gestão educacional, onde surgiu a demanda de ter como objeto de estudo o Projeto
Politico-Pedagógico, propõem-se então fazer uma investigação para promover a
construção do Projeto Politico-Pedagógico, da Escola Municipal Lagos dos Patos,
esse foi o grande eixo reflexivo desta pesquisa.
Sabe-se que o Projeto Político-Pedagógico possui características próprias e
retrata a organização do trabalho pedagógico, apresenta princípios e dimensões que
devem assegurar o bom desempenho do cotidiano escolar. Do mesmo modo, temse ciência que essa organização exige uma relação estreita entre teoria-prática, com
isso evidencia-se a necessidade de formação contínua.
A escola, Lagoa dos Patos, na qual foi desenvolvido este Projeto de
Intervenção precisa firmar com a sua clientela o seu papel social. Arquitetar o
instrumento maior que explicite a intencionalidade da escola como instituição,
indicando seu rumo, sua missão, na perspectiva democrática, dialogando com seus
resultados expressos no Censo Escolar e no IDEB, redefinindo ações a fim de
garantir o planejamento como processo rico e indispensável ao fazer pedagógico,
para que os programas existentes na mesma, junto com o Projeto Pedagógico,
venham a ser exercidos, satisfatoriamente, cumprindo então seu papel social.
Foi com a preocupação de melhorar os serviços prestados à comunidade da
Escola Municipal Lagoa dos Patos, que apresentamos a proposta de um projeto de
intervenção, cujo objetivo era sistematizar e firmar seu Projeto Político-Pedagógico,
onde o planejamento e a ação serão ajustados como sendo de natureza coletiva.
Tendo, portanto, debruçado na busca pelo aprofundamento teórico e pela pesquisa
do fazer pedagógico, enquanto gestora escolar, neste momento gerindo um cenário
de mudança em que as ações planejadas necessitam ser desenvolvidas de forma
participativa e democrática, em prol da qualidade educacional. Tudo isto, como parte
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de um processo que tem uma gestora que foi reeleita por sua comunidade e que já
provoca mudanças expressivas frente ao clima organizacional da escola, numa
procura de inclusão e valorização da comunidade escolar no processo, para que os
mesmos compreendam a necessidade de participação coletiva e evolução da escola
como um todo.
Diante deste cenário nasceu à proposta de Pesquisa, que interessou ao
próprio Município de Lauro de Freitas, na medida em que esse projeto de pesquisa
numa dimensão técnica, crítica e de responsabilidade social se solidifica a partir do
diagnóstico do cenário existente na unidade escolar em questão, da interpretação e
cooperação de seus atores na busca por uma ferramenta gerencial que contribuirá
para o sucesso da realidade escolar ou local. Este visa promover a construção do
Projeto Político-Pedagógico da escola, com a participação dos diferentes atores
sociais, envolvendo-os no processo de elaboração e implementação da proposta,
bem como no fortalecimento da gestão democrática.
Para consolidar este trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa, configurada
nos pressupostos da pesquisa-ação e alicerçada por um significativo referencial
teórico, que apresenta os seguintes autores: Vasconcelos (2009) que discute a
importância do planejamento, em direção a um ensino mais significativo, crítico,
criativo e duradouro, enfocando o Projeto Político-Pedagógico com novos conceitos
e a metodologia de elaboração do mesmo. Da mesma forma, Veiga (2011)
apresenta a organização do trabalho escolar por meio da construção e avaliação do
Projeto Político-Pedagógico, bem como sua importância, dimensões e etapas de
desenvolvimento; Amorim (2007) discute a função social da escola e faz refletir
sobre a importância da escola como sendo uma organização social, plural e
complexa, um espaço de diálogo e de vivência democrática, trazendo ainda uma
análise crítica sobre a LDB e a educação brasileira como um todo.
Na sequência, outros autores são colocados na cena educativa para
consolidar esta pesquisa: Demo (2009) que aborda a pesquisa participativa, o
pensar e o intervir na pesquisa, trazendo algumas provocações sobre os desafios da
educação e do processo de ensino-aprendizagem. Gadotti (2002) discute o Projeto
Político-Pedagógico, como sendo um instrumento de construção coletiva que
caracteriza e identifica a escola e sua comunidade, reflete ainda sobre a gestão
democrática e a autonomia das instituições de ensino; Gandin (2010) expõe a
prática do planejamento participativo que contribui para que os profissionais da

17

escola aproveitem esta oportunidade em favor de uma escola mais democrática;
Hora (1994) debate a gestão democrática da escola, salienta que se deve usar a
criatividade para colocar o processo administrativo a serviço do pedagógico e
facilitar a construção de projetos educacionais que sejam resultantes de uma
construção coletiva.
Em seguida, Freitas (2009) reflete a escola participativa e faz uma interrelação

entre

políticas,

gestão

democrático-participativa

nas

instituições

educacionais; Luck (2002) discute o trabalho do gestor, fazendo uma análise do
perfil, da formação, das competências e das atribuições necessárias para que o
gestor exerça um processo democrático numa escola, dita, participativa; Saviani
(2011) proporciona um processo reflexivo em relação ao sistema educacional do
Brasil, destacando a estrutura e a política educacional após o advento da nova LDB;
Libâneo (2006) aborda o sistema de ensino, a função social da escola e a
necessidade de implantação da qualidade no processo de ensino-aprendizagem;
Paro (2011) chama a nossa atenção para a questão da escola pública, sua
administração e a gestão democrática.
Esta dissertação está composta por sete capítulos. No primeiro capítulo fazse questionamentos que orientou o trabalho de pesquisa, discute-se sobre o
envolvimento dos diversos atores no processo de construção do PPP, apresenta-se
a problemática em questão, o contexto no qual está inserida a escola e os objetivos
da pesquisa.
Na sequência, no segundo capitulo que se segue, discute-se a escola
enquanto instituição social que tem uma função na sociedade na qual seu próprio
ambiente é propício para o exercício da cidadania, portanto o lugar do planejamento
participativo, um lugar privilegiado para ação, reflexão e ação, onde o cultural, o
social e o educacional se entrelaçam.
O terceiro capítulo discute a ação do Projeto Politico Pedagógico, sua
importância, finalidades, princípios, pressupostos e características, assim como sua
avaliação, aplicabilidade e implementação.
Seguindo para o quarto capítulo, apresenta-se um estudo sobre gestão
democrática relacionada ao contexto do projeto político-pedagógico. Fala-se sobre a
autonomia da escola, como resultado da democracia e a importância da participação
dos pais e da comunidade na vida da escola.

18

Logo em seguida, no quinto capitulo, apresentamos a escola Lagoa dos
Patos: atores sociais, avanços, aprendizagem e docência, a proposta pedagógica da
escola, caracterização do alunado, o corpo docente e o pessoal técnico
administrativo, professores e comunidade falam sobre a escola.
O sexto e sétimo capítulos trazem os procedimentos metodológicos, os
resultados e discussões da pesquisa, seguidos da conclusão.
A escolha em percorrer por esse caminho de referencial teórico se deu por
entender a necessidade de aprofundamento teórico da pesquisadora nos temas
discutidos, já que os itens apresentados se relacionam com o que se busca
responder nos objetivos e questionamentos propostos nessa pesquisa.
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1. INTRODUÇÃO
Priorizar a oferta de um modelo de educação que contribua para a reflexão e
para a construção de uma nova realidade social pressupõe falar de Projeto PolíticoPedagógico, pressupõe falar da intencionalidade da realização de um desafio, como:
promover ações educativas, no sentido de desvelar as causas da exclusão e do
fracasso escolar, de possibilitar a vivência de práticas inclusivas, tanto no que se
refere ao conhecimento que é trabalhado, quanto nas formas de participação no
espaço escolar. Logo, falar de Projeto Político-Pedagógico requer falar do
envolvimento de todos os atores sociais deste processo numa construção coletiva,
na busca pela excelência da educação, partindo de valores, concepções, princípios
e crenças presentes, em todo o grupo, e que dizem respeito ao futuro do homem e
da sociedade. É necessário falar da melhor maneira de adquirir, transmitir e produzir
conhecimentos, de modo que eles sejam capazes de orientar a caminhada da
escola no seu dia-a-dia, de compreender que a dimensão política pedagógica é uma
construção participativa que envolve ativamente os diversos segmentos escolares e
sociais.
Desta forma, não se pode falar de construção coletiva, de busca pela
excelência educativa, sem falar de um modelo de gestão que propicie um clima
organizacional e cultural para a efetivação do mesmo. A gestão da escola é
primordial para o bom resultado da educação oferecida à sua clientela. Enquanto
gestora, pensando na reflexão-ação e na discussão da teoria e da prática, assumiuse neste trabalho o papel de facilitadora dos processos existentes no espaço
complexo, que é a Escola Lagoa dos Patos. Isto inclui a tarefa de buscar o
envolvimento coletivo de todos, para a sistematização do Projeto PolíticoPedagógico e da avaliação das atividades desenvolvidas na unidade escolar.
Entende-se, portanto, que o Projeto Político-Pedagógico é um ato intencional
e o resultado de um trabalho coletivo, que busca metas comuns que intervenham na
realidade escolar, haja vista que aborda as ações e as determinações para a
funcionalidade da Instituição, com base nas necessidades reais da comunidade
escolar e, principalmente, tendo como fundamento legal a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, pois é ela que norteia toda a educação
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nacional, bem como olhar reflexivo constante nos Parâmetros Curriculares Nacionais
– PCNS.
É necessário ficar atento para atender às especificidades da comunidade a
qual a escola está inserida, num planejamento de médio e de longo prazo, a fim de
arquitetar a verdadeira identidade da instituição. Entende-se que esta construção se
dará de forma sistematizada na edificação do Projeto Político-Pedagógico que
estará sempre em processo de avaliação e de implementação.
Fazendo uma analogia com a estrutura histórica da nossa educação, na visão
de Freitas (2000):
Essa mudança de paradigma é marcada por uma forte tendência de adoção
de concepções e práticas interativas, participativas e democráticas,
caracterizadas por movimentos dinâmicos e globais, com os quais, para
determinar as características de produtos e serviços, interagem dirigentes,
funcionários e “clientes” ou “usuários”, estabelecendo alianças, redes e
parcerias, na busca de soluções de problemas e alargamento de horizontes.
O desafio colocado, portanto, é o de envolver os atores dos diversos
segmentos que compõem a escola e que constroem o processo ensinoaprendizagem desenvolvido dentro e fora do âmbito escolar, para
conjuntamente exercitarem ações em um clima de reciprocidade em que
todos (diretor, alunos, pais, professores, funcionários e outros) sejam atores
e autores do conhecimento e do poder produzidos nesta relação (FREITAS,
2000, p. 12).

Afinal, no âmbito histórico da política educacional brasileira, a escola tinha
uma estrutura hierárquica verticalizada e fiel aos seus princípios, onde, no início do
século XX baseavam-se nos ideais de uma administração científica, centralizadora,
hierarquizada e regulada por uma prática linear do currículo (Freitas, 2000).
Percebe-se então, que a estrutura educacional não se pautava na comunicação
entre escola – entorno, mas, sim, numa relação assimétrica de domínio, em que o
diretor decidia os rumos cotidianos dos afazeres dos docentes, funcionários e
discentes. Contudo, no século XXI, em resposta a luta dos movimentos sociais e da
sociedade em geral, não se concebe mais essa relação hierárquica e assimétrica, o
diretor é impulsionado a ouvir e dialogar com a comunidade escolar, ocorrendo uma
relação mais participativa, pois a escola estimula mais a participação. Essa mudança
e atuais exigências da escola aparecem como uma necessidade de transformação
do modelo de gestão escolar, ou seja, um modelo democrático no qual se vive a
democracia nas unidades escolares.
Logo, a democracia escolar só se concretizará a partir de um processo de
gestão democrática, entendida esta “como uma das formas de superação do caráter
centralizador, hierárquico e autoritário que a escola vem assumindo ao longo dos
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anos” (Antunes, 2002, p. 131). Isto no intuito de garantir a autonomia, a participação
e a melhoria dos processos administrativos e pedagógicos da escola, assim como
da qualidade da educação oferecida. Entende-se como sendo um novo modo de
administrar a realidade escolar, sendo, por si própria, democrática, porque traduz a
ideia de comunicação pelo envolvimento coletivo, por meio da discussão e do
diálogo.
No entanto, sabe-se que a gestão democrática está validada tanto pela
Constituição Federal (CF 05/10/1988), quanto pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB de 20/12/1996) e também pelo Plano Nacional de
Educação (PNE – Lei n. 10.127, 09/01/ 2001). A LDB/96, no seu Art. 3º. Item VIII
confirma esta perspectiva afirmando a “gestão democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. E os artigos de 12 a 15 da
mesma Lei reafirmam a autonomia pedagógica e administrativa das unidades
escolares, a importância da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola,
acentuando a importância da articulação com “as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola” (Art. 12, item VI).
Diante deste cenário e das vivências dentro da escola, compreende-se que
este é um espaço complexo e bastante dinâmico, que instiga o gestor a ser
democrático, para buscar caminhos e práticas em que a comunidade é convidada a
participar e a gerir ações que precisam ser planejadas e sistematizadas, que
caracterizem e organizem o espaço escolar.
Neste processo de mudança e de conscientização acontece o repensar da
prática, o gestor e sua comunidade percebem-se como sendo os sujeitos de uma
prática intencional, com a oportunidade de refletir sobre o seu fazer e discutir com a
sociedade a necessidade ou não de mudanças e inovações. É hora de aprender a
exercer a democracia, de experimentar a participação, de construir coletivamente
sua proposta pedagógica, implementá-la, avaliá-la, aplicá-la.
Então, arquiteta-se o Projeto Político-Pedagógico, pois, este consiste numa
construção coletiva, já que o PPP se relaciona com a autonomia escolar e contribui
para a edificação da sua identidade, para dar valor aos profissionais e a comunidade
que nela opera e defende o exercício do compromisso social. Neste sentido, Gadotti
(2000) lembra que é preciso haver uma mudança de mentalidade dos membros da
comunidade escolar no sentido de deixar de serem, apenas, receptores de um
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serviço, e sim, dirigentes e gestores compreendendo a escola pública como uma
conquista.
O presente trabalho procura uma aproximação entre o referencial teórico
sobre projeto político-pedagógico, a gestão democrática, e a promoção da
construção do PPP com a realidade empírica de uma escola municipal situada no
município de Lauro de Freitas.
Nessa ótica, a pesquisa almejou promover a construção do Projeto PolíticoPedagógico da Escola Municipal Lagoa dos Patos, localizada no município
supracitado, colocando como parâmetro básico a necessidade de que este processo
ocorra de forma participativa e democrática, para explicitar os pressupostos que
devem orientar a proposta pedagógica, numa perspectiva que propicie subsídios
acerca das questões que norteiam a construção e aplicabilidade do Projeto PolíticoPedagógico no espaço escolar. Objetiva-se também realizar o planejamento
participativo como instrumento permanente na construção e desenvolvimento do
PPP da referida escola; utilizar o PPP como instrumento indispensável à prática
pedagógica, a gestão democrática e a efetivação da proposta curricular; contribuir
para a efetivação do Conselho Escolar e demais órgãos deliberativos da escola;
efetivar o PPP como sendo o produto final deste trabalho.
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1.1. PROBLEMÁTICA E CONTEXTO
Na Escola Municipal Lagoa dos Patos, na qual a pesquisa se efetiva, até o
ano de 2011 a construção do PPP com a participação da comunidade escolar ainda
não havia sido consolidado. Todavia, a comunidade escolar já demonstrava uma
mobilização interna, embora tímida, para dar início ao processo da sua elaboração,
demonstrando estar consciente da necessidade desse documento institucional para
subsidiar práticas e posturas educacionais.
Diante dessa percepção foi que, enquanto gestora da unidade escolar,
resolve-se dar início as discussões e construção do PPP da, então, referida escola
de forma coletiva, ou seja, com a participação de todos os atores que compõem a
escola: alunos, professores, funcionários, gestores, pais e parceiros; isso no início
de 2012. No intuito de problematizar essa caminhada foi que nasceu a ideia de
promover a construção do PPP desta escola, a fim de perceber e acompanhar se
essa ação é de fato um processo democrático que pode contar com a participação
de toda a comunidade escolar.
Neste momento de mobilização, fala-se na escola de um processo, que é uma
ação organizada, envolvendo a participação de alunos, professores, funcionários,
gestores e pais de alunos para transformá-la e definir com nitidez a sua função na
sociedade. Todos almejam definir a proposta educativa da escola, pois até hoje, isto
ainda não ocorreu e a comunidade vive a perguntar: por que não existe ainda um
Projeto Político-Pedagógico construído por sua comunidade escolar? Por que esta
falta de articulação e de motivação da escola para com a sua comunidade? Será
possível garantir a construção de um Projeto Político-Pedagógico de forma
participativa e democrática? Como influenciar a utilização dos recursos tecnológicos
disponíveis na escola e de que forma esses recursos podem potencializar a
organização e a aprendizagem dos alunos dentro da escola? Como a comunidade
formada por alunos, professores, servidores, pais e alunos podem contribuir e
participar desta ação? E como organizar e gerenciar o tempo nesta construção?
Esta se falando de uma escola que já funciona há mais de dezesseis anos e,
no entanto, não há registro escrito de sua história institucional. Não existe um
histórico documentado que comprove sua fundação, o papel desempenhado por
seus antigos funcionários, professores e alunos. Encontra-se apenas a memória de
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alguns moradores que contam sobre possíveis períodos de funcionamento. O
resgate da história da escola, assino como do bairro precisa ser trazido para compor
sua identidade e sua missão, influenciando na sua valorização e em sua caminhada
histórica.
As normas para o bom funcionamento do trabalho precisam ser definidas de
maneira coletiva e com isso evitar que o projeto seja fruto do desejo de um pequeno
grupo ou cópia de outra instituição de ensino, ou até mesmo, ser construído por
pessoas de fora da instituição. Todavia, é relevante discutir os seguintes pontos
básicos para a efetivação da pesquisa: se a construção do projeto pedagógico é
apenas uma obrigação legal a que a escola deve atender, ou se é mais uma
conquista que revela o seu poder de organização, ou ainda, se a escola dever ser
autônoma para gerir com base nas leis seus processos existentes e como se dá
essa autonomia.
A Escola Lagoa dos Patos encontra-se com IDEB em 2012, de 3.5, ou seja,
os resultados educativos estão abaixo do esperado, pois, espera-se 5.1. Isto foi
comprovado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) registrado
junto ao INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, em 2011, quando a escola obteve nota 3.5, sendo que a meta era 4.2. A
meta prevista pelo INEP para 2013 é de 5.1. O INEP realiza o Censo Escolar todos
os anos, visando melhorar a qualidade da Educação Básica no Brasil. Constata-se
na Escola Lagoa dos Patos que a evasão dos alunos tem atenuando, porém, em
2011, ainda foi alta com 7.4%. Da mesma forma, a repetência vem diminuindo um
pouco a cada ano, ficando em torno de 10.5%. Mas a aprovação efetivada na escola
é questionada, perguntando-se se há qualidade no processo de aprovação.
Logo, diante do cotidiano profissional, entende-se que a escola precisa
educar para a modernidade e alguns questionamentos aguçam a prática em função
do Projeto Político-Pedagógico, surgem questões como, por exemplo: qual é o
propósito desta Instituição? Onde está a sistematização de suas ações ao longo da
história? Qual será a sua verdadeira identidade? Qual a sua missão? Em quais
princípios ela está fundamentada? Os problemas do cotidiano são considerados no
momento do planejamento? Há a tradição de inclusão na escola? Como fica a sua
missão diante do seu papel essencial de educar para a cidadania? Por que gerir
com ênfase nos princípios democráticos? Quais os princípios que se pretendem
aplicar na escola? Como aprofundar a sua vida pedagógica, administrativa e
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financeira diante do contexto atual de construção do seu Projeto PolíticoPedagógico?
Portanto, é intuito desta pesquisa promover a construção do PPP da Escola
Municipal Lagoa dos Patos, envolvendo a participação de alunos, professores,
funcionários e pais de alunos, para fortalecer a gestão democrática. É preciso
perceber como se dá este processo e se ele garante o fortalecimento da gestão
democrática e da autonomia da escola, sinalizando que essa construção deve ser
feita com a participação de todos os atores sociais que vivenciam o dia-a-dia da
escola.
Diversas têm sido as tentativas para implantar uma educação de qualidade,
de lutar por uma escola que inclua, por uma teoria aliada a prática que seja assertiva
e que garanta a melhoria da educação oferecida às comunidades. Neste processo,
sabe-se que algumas práticas têm apresentado de forma significativa aspectos
fundamentais para a consolidação deste progresso. A prática de caminhar junto no
ato de planejar é importante e deve envolver a participação de todos os segmentos
da escola: gestores, alunos, professores, funcionários, pais e a comunidade externa.
Isto significa caminhar juntos, planejar e resolver os problemas que aparecem,
projetando sua intenção em seu fazer pedagógico.
Neste processo de busca, encontra-se a supracitada escola, localizada no
município de Lauro de Freitas, estado da Bahia, onde seus dirigentes e muitos
atores sociais, todos instigados pelo desejo de práticas assertivas e de parcerias
que fortaleçam o fazer pedagógico, estão lutando para contribuir para a
consolidação de uma educação de qualidade nesta instituição de ensino, de modo a
favorecer a cidadania das crianças da comunidade situada no entorno da escola
Lagoa dos Patos.

2. A ESCOLA: UM ESPAÇO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL
A Educação, a vida e a escola estão interligadas, a todo momento
vivenciamos constantemente situações de aprendizagem, experiências que se
misturam e se complementam com as de outras pessoas e, assim, vão surgindo
novos saberes, ou seja, vivemos em constante educação e reeducação, pois nosso
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pensar, fazer, saber, tanto para ser como para conviver esta intimamente ligada a
nossa educação, essa vivência é continua. Segundo Freire (2011, p. 35), a
educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados.
Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são
absolutos. Portanto a educação acontece com todos em todos os lugares, mas a
escola é também o lugar da educação, do saber sistematizado. Conforme Teixeira
(2007),
Educação é a função natural pela qual a sociedade transmite a sua herança
de costumes, hábitos, capacidade e aspirações aos que nela ingressam
para se constituírem. A educação escolar é um dos modos por que se
exerce tal função. Na escola ela se faz dirigida e intencional (TEIXEIRA,
2007, p. 43).

Desta forma, a escola é um lugar propício e privilegiado para ação e reflexão,
é onde a educação formal acontece entre diversos segmentos, dialogando com a
educação informal e aprendendo a se retocar nestes novos contextos e demandas
que surgem para com a escola com todas as mudanças, avanços ou retrocessos. É
nela que alunos, professores, funcionários, comunidade e pais se relacionam e vão
validando o que já está instituído e se constituindo, fazendo e refazendo a educação
esperada ou não pela sua comunidade, cumprindo seu processo enquanto
instituição social.
A escola é um espaço social, educacional e cultural, nela os sujeitos são
concretos, dinâmicos e visíveis. Há um encontro de culturas e de sujeitos tão
diferentes que necessitam aprender a conviver, fazer e sobreviver dentro deste
ambiente que se diferencia da sua família e/outras instituições na qual eles têm mais
contato. É o contexto da aprendizagem, o lugar do educar, distinta da educação
familiar, onde existe apenas um modo de ser e fazer, apenas duas ou algumas
pessoas ensinando valores, regras destinadas e próprias a um tipo de cultura. No
contexto escolar o encontro de culturas, hábitos e conhecimentos, tende a serem
sistematizadas através das práticas educativas, constituindo-se em dinâmicas de
socialização da cultura, na qual se cria condições de acesso e de ampliação de
cidadania. Num movimento contínuo de inter-relações que se dá num processo
permanente de construção social. Os conhecimentos aqui produzidos e formalizados
são gerais e primam garantir aos sujeitos a apropriação historicamente produzida
pela sociedade dos bens culturais. A educação oferecida pela escola é um alimento
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para prática democrática que cabe a todos, está influenciada diretamente no modelo
de sociedade que ser quer formar ou transformar.
Entende-se que em meio a tantas mudanças no decorrer da história, com
modelos, métodos e processos existentes dentro dela, a escola continua sendo a
instituição que a humanidade criou para socializar o saber sistematizado e o
desenvolvimento do educado. Ainda é o espaço que a sociedade valoriza como
pertinente para transmitir o conhecimento à crianças, jovens, adultos e novas
gerações.
Com as mudanças, alterou o número de alunos que as escolas atendem,
assim como sua clientela e sua estrutura. Não é possível afirmar que tenha mudado
seu papel enquanto função social, mas é necessário pensar sobre as novas
demandas no mundo contemporâneo, onde se pode alegar que é a era da
informação, do desenvolvimento tecnológico, da sociedade do conhecimento. Antes
achava-se e defendia-se a ideia de que à escola cabia apenas ensinar, transmitir
conhecimento; entretanto sabe-se que neste novo modelo de sociedade a escola é
constantemente questionada sobre sua função, haja vista que com a modernidade a
transmissão de conhecimentos e seu armazenamento é facilmente obtido em redes,
graças ao advento das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, em
especial a internet.
Segundo a Constituição de 1988 e a LDB/96, é papel da escola contribuir
para o pleno desenvolvimento da pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la
para o trabalho. A Constituição ainda determina a garantia da educação como direito
e que o acesso à escola deve ser para todas as pessoas. Contudo, sabemos que
ainda existe muita gente em idade escolar fora dela e se analisarmos nossa
trajetória no país, observaremos a noção de escola para poucos, contrariando o que
está previsto em lei. Durante muitos anos a escola só era permitida para uma
pequena parcela da sociedade, após muitas lutas e exigências por parte da
sociedade, do poder público e de muitos idealistas, em busca de democracia, as
mudanças no que diz respeito à universalização do acesso ao ensino fundamental
foi ampliado. Hoje, sendo obrigatoriedade, inclusive, a educação infantil.
Esta escola que se conhece hoje é bem diferente da escola que vivenciamos
no passado, em diversos aspectos, incluindo o espaço físico, clientela e gratuidade,
principalmente a escola pública. Mesmo que se falasse em instrução pública, desde
o início da história do país, a educação gratuita e pública só foi conquistada, de fato,
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no século XX. Percebe-se que a escola não está solta no espaço, vai se adequando,
se desenvolvendo de acordo com o tempo, o contexto e as relações. As
modificações que ocorrem nos campos político, econômico e cultural influenciam
diretamente à educação, nela se reflete as ocorrências da sociedade, adentrando na
escola novas demandas que exige uma postura reflexiva e ativa no ato educativo.
A escola é uma instituição social prestadora de serviços à população. Deste
modo, precisa levar em conta os interesses dos cidadãos, a quem ela deve servir e
para os quais foi criada, devendo ter a clareza da sua função social e do seu
potencial, pois a sua função será cumprida e potencializada na medida em que se
planejem as ações necessárias.
Entende-se que a escola é uma organização social, complexa e plural, porque
segundo Amorim (2007),
É o lugar onde as experiências de vida dos alunos e o saber universal são
refletidos cotidianamente, pois é lá que ocorrem de forma sistemática:
diferentes experiências educacionais que buscam respeitar a identidade e a
cidadania de milhões de crianças, adolescentes e jovens; diálogos
permanentes entre alunos, professores, dirigentes e membros da família,
sempre à procura de um melhor desempenho educacional; conflitos de
ordem
pedagógica,
administrativa
e
financeira
que
envolvem
questionamentos diários a respeito da qualidade dos serviços, do processo
de ensino-aprendizagem e do próprio papel que a comunidade deve exercer
no seu entorno; questionamentos múltiplos acerca da melhor forma de
organização e de funcionamento de sua administração. (AMORIM, 2007,
p.10-11)

Sendo a escola este espaço heterogêneo, onde há informações e situações
variadas, o coletivo da escola lida com as diferentes provocações que estimulam a
própria instituição para se auto organizar, para resolver as dificuldades relativas ao
trabalho que produz. Neste sentido, um grande desafio que a escola atual precisa
superar, refere-se à tarefa de incitar, nutrir e avaliar o trabalho coletivo dos vários
segmentos. O ambiente educacional precisa criar condições para que todos os
segmentos aprendam a se expressar, articulando-se em torno de seus interesses
individuais e coletivos, para que haja o debate com pessoas que pensam diferente,
para defender as ideias e resolver os conflitos por meio do diálogo, fundamentando
suas opiniões com razão e sensibilidade. É necessário oferecer espaços de vivência
da democracia, esperando formar cidadãos democráticos, para tanto o modelo de
gestão necessita ser bem definido.
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2.1. O ESPAÇO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E DE
CONSTRUÇÃO DE SEU PROJETO EDUCACIONAL
Planejar é imprescindível para a vivência na escola, seus processos, sua
missão, seus atores, sua finalidade e seus princípios necessitam estar bem definidos
e entendidos pela comunidade escolar. Por mais complexos que sejam, não pode
mais existir um único ator planejando o que acontecerá e como acontecerão as
situações e metodologia da escola. Agora, o espaço está acessível, aberto à
participação. Sendo a escola um lugar de vivências múltiplas e democráticas, é o
espaço adequado para a contribuição conjunta na construção de um ambiente de
aprendizagem significativo, inclusivo e transformador. Um espaço que instigue a
vivencia grupal e democrática.
Neste sentido pode-se afirmar que democracia e educação são inseparáveis,
visto que democracia pressupõe possibilidade de uma vida melhor para todos. A
educação supõe que todos devem viver em igualdade, primando pela socialização e
acesso aos bens culturais, por isso os dois estão na busca individual e social do
melhor e daquilo que desejamos ser e conviver. A escola é lugar de convivência e
socialização, de exercício democrático como valor e como processo; como valor está
instituído na nossa Constituição de 1988, na própria LDB e como processo
designamos nos nossos atos, construída no cotidiano das nossas relações, sendo
parte e fruto do trabalho coletivo, que é indispensável à escola.
A escola é uma instituição viva, que vivencia as transformações da sociedade,
as modificações culturais, políticas e econômicas sofridas pela sociedade, aspectos
que vão movimentar as relações na escola e, consequentemente, influenciar no seu
fazer pedagógico. A educação tende a variar em função das concepções de vida
que estrutura a sociedade, variando de acordo com a época e as filosofias
predominantes e determinadas pelos sujeitos sociais e seus governantes. Com isso,
mudanças significativas vão acontecendo na escola, em função da sociedade que
vivemos.
Um importante acontecimento ao longo dos séculos que marcou a educação
do país foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Neste momento
já se discutia a função social da escola, se defendia, assim como hoje, uma escola
pública de qualidade, gratuita, laica e para todos. Naquela época (metade do século
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XX), já se manifestava a certeza de quão é importante a participação de outros
atores sociais dentro da escola, valorizando as relações família, escola e
comunidade, como podemos observar no trecho seguinte que fala do papel da
escola na vida e a sua formação. Trecho extraído do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova (1932, p. 60-62):
O papel da escola na vida e a sua formação social [...] a escola, campo
específico da educação, não é um elemento estranho à sociedade humana,
um elemento separado, “mas uma instituição social”, um órgão feliz e vivo,
no conjunto das instituições necessárias à vida, o lugar onde vivem a
criança, a adolescência e a mocidade, de conformidade com os interesses e
as alegrias profundas de sua natureza (...). Dessa concepção positiva da
escola, como uma instituição social, limitada na sua ação educativa, pela
pluralidade e diversidade das forças que concorrem ao movimento das
sociedades, resulta a necessidade de reorganizá-la, como um organismo
maleável e vivo, aparelhado de um sistema de instituições suscetíveis de
lhe alargar os limites e o raio de ação (...). Cada escola, seja qual for o seu
grau, dos jardins às universidades, deve, pois, reunir em torno de si as
famílias dos alunos, estimulando e aproveitando as iniciativas dos pais em
favor da educação; constituindo sociedades de ex -alunos que mantenham
relação constante com as escolas; utilizando, em seu proveito, os valiosos e
múltiplos elementos materiais e espirituais da coletividade e despertando e
desenvolvendo o poder de iniciativa e o espirito de cooperação social entre
os pais, os professores, a imprensa e todas as demais instituições
diretamente interessadas na obra da educação.

Com isso, já se discutia e sabia, desde o inicio do século XX, a importância da
participação e inclusão de outras pessoas interessadas ou beneficiadas de alguma
forma pelo papel da escola, pois ela não andaria sozinha, ou andaria, no entanto
não pelos caminhos traçados e desejados por este grupo diretamente usufrutuário
da escola. As ideias defendidas pelo Manifesto veem ao longo dos anos sendo
concretizadas pelas populações que necessitam da escola, ao passo que esta
articulação, escola família e outros parceiros tem ganhado força nos dias atuais e
provocando mudanças importantes e, às vezes, despercebidas na estrutura e nos
resultados da escola. Agora ela pode ser fruto do desejo de uma comunidade e não
mais apenas idealizada e ditada pela gestão escolar e gestores municipais, pois não
é mais necessário executar tudo de cima para baixo, pode-se definir, planejar e
projetar uma identidade de escola e currículo que melhor atenda aquela comunidade
e localidade. Isso porque, a participação está definitivamente aberta à escola e
comunidade, pautada, principalmente, através do diálogo e da vivência mais próxima
entre as duas. A participação está relacionada ao desejo de envolvimento em
determinado processo, não sendo mais algo utópico.
O contexto escolar não difere muito de outros ambientes, mesmo por que as
pessoas já compartilham constantemente de diferentes deliberações na família,
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decisões no trabalho, no convívio social e nas questões políticas presentes no
cotidiano de cada indivíduo. Participação neste sentido é uma necessidade, o que
difere na escola é que as pessoas e a escola não estavam acostumadas a esta
proposta; assim, é necessário despertar o desejo de ambas e deixar isso muito
expresso e aberto, pois, alguns começam timidamente, enquanto outros com
bastante propriedade e ousadia necessárias ao processo, no qual a escola ainda
está se habituando e aprendendo a lidar com a participação.
Neste sentido, Demo (1999) chama atenção quando diz que a participação é
realizável, muitas vezes ela não se dará de modo satisfatório, pois está relacionada
com a utopia da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Participação precisa ser
construída, forçada, refeita e recriada. Com isso, sabe-se que o entusiasmo e a
motivação serão etapas constantes neste movimento, onde as reivindicações são
partes do processo e a escola já vem amadurecendo para estas, sendo um processo
de conquista e afirmação da necessidade de participação, um termo que dá a ideia
de tornar-se parte, do vir a ser, de legitimação, boa sobrevivência da escola e de
reconhecimento do papel de cada um na mesma.
A participação se organiza em princípios, esses se revelam como importantes
norteadores para as reflexões existentes na escola. De acordo com Bordenave
(1994), esses princípios estão assim constituídos:
1. a participação é uma necessidade humana e, por conseguinte, constitui
um direito das pessoas; 2. A participação justifica-se por si mesma, não por
seus resultados; 3. A participação é um processo de desenvolvimento da
consciência crítica e de aquisição de poder; 4. A participação leva à
apropriação do desenvolvimento pelo povo; 5. A participação é algo que se
aprende e aperfeiçoa; 6. A participação pode ser provocada e organizada,
sem que isto signifique necessariamente manipulação 7. A participação é
facilitada com a organização e a criação de fluxos de comunicação; 8.
Devem ser respeitadas as diferenças individuais na forma de participar; 9. A
participação pode resolver conflitos mas também pode gerá-los; 10. Não se
deve “sacralizar’’ a participação: ela não é uma panaceia nem é
indispensável em todas as ocasiões (BORDENAVE, 1994, p.76-81).

Neste sentido, trilha-se na aprendizagem desta prática dentro da escola,
entendendo e vivenciando estes princípios, haja vista que o planejamento, a
provocação e a organização desta participação direcionam um novo horizonte para
escola, onde dividir poder e compartilhar decisões é uma ação necessária à prática
escolar e muito novo ainda na gestão educacional em Lauro de Freitas e, em
especial, em algumas escolas, assim como a Lagoa dos Patos - escola pesquisada
neste trabalho, onde já se reconhece a escola como espaço permanente de dialogo,
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participação e reflexão, assim como espaço formador de opinião, de vivência social
e educacional, no qual está preenchida por conflitos, diferenças e aprendizagem
numa intermediação sociedade, indivíduo e instituição.
Reconhecendo seu papel e importância frente a sua comunidade, a escola
deve dialogar e construir seu projeto de trabalho, regulado na validação e
valorização do conhecimento humano, pois, sabe-se que os alunos e sua
comunidade interna e externa trazem consigo importantes saberes e experiências
que devem ser apreciados e estimulados para que todos valorizem e entendam as
diferenças culturais e, por conseguinte, compreendam que nossa história se
completa e se pauta na conexão de muitas outras histórias, concretizando, portanto
o saber social.
Para Amorim (2007), a missão da escola deve prever a efetivação de um
diálogo aberto, que busque a superação das limitações e dos obstáculos existentes
junto à população, no sentido de criar as condições facilitadoras da efetivação de um
projeto educacional duradouro.
Neste sentido, a escola elabora o seu Projeto Político-Pedagógico de forma
coletiva, participativa e planejada. Este modelo de gestão propõe transparência das
ações e exige a prestação de contas à sociedade, isto porque planejar é uma
necessidade diária em toda e qualquer ação, em todos os setores que fazem parte
da atividade humana. Entretanto, esse fazer pensado no cotidiano escolar exige
intencionalidade, sistematização, harmonia e clareza do que se faz, como se faz e
aonde se quer chegar, destacando o porquê, para que, como e com quem, pois são
questionamentos constantes na rotina da escola. Ou seja, a competência de planejar
possibilita prever de maneira sistematizada a ação, estabelecendo o que queremos
transformar e atribuir novos significados às práticas cotidianas.
Gadotti (2002) explica que:
O projeto da escola depende, sobretudo, da ousadia dos seus agentes, da
ousadia de cada escola em assumir-se como tal, partindo da “cara” que
tem, com o seu cotidiano e o seu tempo/espaço, isto é, o contexto histórico
em que ela se insere. Projetar significa ‘lançar-se para a frente’, antever um
futuro diferente do presente. Projeto pressupõe uma ação intencionada com
um sentido definido, explicito sobre o que se quer inovar. (GADOTI, 2002,
p.28)

O Projeto Político-Pedagógico é um processo permanente de reflexão, de
discussão e participação sobre os problemas da escola. Isto possibilita a vivência
democrática, já que conta com a participação de todos os membros da comunidade
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escolar. Ele busca organizar o trabalho pedagógico, superar conflitos no interior da
escola e diminuir os efeitos da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão no âmbito das instituições.
Contudo, conquistar autonomia e reconhecer a decisão coletiva como ação
necessária, exige percepção e conhecimento e muita vontade de mudança, que
perpassa por todos os setores e atores da escola, envolvem resultados, qualidade,
objetivos e políticas educacionais. O PPP, ainda, busca desenraizar as concepções
e práticas existentes na escola que não deram certo, que não estão articuladas com
possibilidades de mudanças do quadro, no qual a escola se encontra. Seguramente
o Projeto Político-Pedagógico, que propõe reflexão constante, uma vez que não
permanece estático, pronto e acabado, permite construção e reconstrução. A
construção do Projeto Político-Pedagógico permite alinhar a comunidade escolar,
integrando-a neste processo de mudanças de quadro da instituição escolar.
Convidando-a a trilhar, juntos, na busca por uma escola de referência para a própria
comunidade e para o município, uma escola que planeja, visando possibilitar uma
aproximação entre o PPP e as Políticas Públicas Educacionais de Melhoria do
Desempenho Escolar.

Sobre esse processo de mudanças, políticas e projeto

pedagógico, Freitas (2009), afirma que:
Conhecer as políticas e diretrizes educacionais, bem como buscar
estratégias para implementá-las, são condições importantes para promover
mudanças na direção da qualidade almejada. A probabilidade de
desempenho escolar bem sucedido aumenta exponencialmente, quando o
Projeto Pedagógico – PP, e as ações da escola estão articulados com a
legislação, as políticas, os planos e programas nacionais, estaduais e
municipais e as diretrizes governamentais (FREITAS, 2009, p. 21).

Dessa forma, conhecer e discutir com os atores sociais da escola quais
políticas existem que possam ajudar na melhoria da escola é uma tarefa necessária
neste processo, bem como quais estão sendo contempladas na construção do
Projeto Político-Pedagógico, assim, como Freitas (2009, p. 169) coloca ao dizer que
“as políticas educacionais e o PP andam juntos. Isso porque todo ato educacional é
um ato político que condensa muitas decisões e porque o PP encerra a política
pedagógica da escola: as suas escolhas, os princípios norteadores das atividades
da escola.”
Dando ênfase à importância e definição do Projeto Político-Pedagógico,
Vasconcellos (2001a) ressalta que:
O Projeto Político Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser
entendido como a sistematização, nunca como definitiva, de um processo
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de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na
caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer
realizar, a partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de
uma leitura da realidade. Trata-se de um importante caminho para a
construção da instituição. É um instrumento teórico-metodológico para a
transformação da realidade (VASCONCELLOS, 2001a, p. 169).

O

autor

evidencia,

ainda,

que

o

Projeto

Político-Pedagógico

é

simultaneamente um processo e um produto de uma planificação destinada a
orientar a organização e o funcionamento da escola, tendo em vista a obtenção de
determinados resultados. No que se refere ao processo, dar a entender a expressão
das escolhas da instituição, do conhecimento e julgamento da realidade, bem como
das propostas de ação para concretizar o que se propõe a partir do que vem sendo
feito e vai além ao sugerir a colocação em prática daquilo que já foi projetado,
seguido da avalição dos resultados.
Portanto, segue-se rumo ao desafio de novas possibilidades, visto que podese desejar a mudança e não apresentar na prática um planejamento coerente com a
mudança que se almeja. O desejo do grupo tende a ser instigado, a mobilização
para querer algo melhor nasce da insatisfação da própria comunidade frente aos
resultados obtidos. Neste momento, mais uma vez, a figura do gestor é a de
participação ativa na articulação e no estímulo constante da comunidade, frente a
este novo desafio: o de mudar juntos, o de planejar coletivamente considerando e
conhecendo as Políticas Educacionais, os instrumentos e processo de avaliação,
teorias, metodologias que contribuam com a caracterização que a escola pretende
ter e com os resultados que se deseja alcançar, sabendo-se que o sucesso apenas
será obtido com a melhoria da qualidade de ensino ofertado por esta escola.

3. PLANEJAMENTO: UM ATO POLÍTICO PEDAGÓGICO
O ato de planejar é inerente ao ser humano, planejamos por necessidade,
pois o desejo de transformar ideias em fatos perpassa pela preocupação da maioria
das pessoas. Pensar e planejar são atos que acontecem simultaneamente, de
maneira a atenuar os riscos de realizar as ações de qualquer forma, sem sentido.
Planeja-se para atender objetivos, mesmo quando não estão sistematicamente
registrados num papel. Pensando assim, o ato de planejar é de seriedade, acontece
de diferentes formas e em todas as situações. Não poderia ser diferente na escola
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ou poderia alguém pensar na existência da educação sem planejamento? Sem
sistematização da prática pautada numa teoria? Contudo, o planejar da escola difere
de ações simples, muitas vezes mecânicas e corriqueiras do dia-a-dia, neste caso
exige várias etapas e organização.
O planejamento é um procedimento que exige sistematização, coordenação,
decisão e previsão, pois está inserido em várias dimensões da existência humana. O
planejamento educacional é extremamente importante para a ação da escola, para
dar sentido ao que se quer fazer, para quem, porque, quando, onde, de que
maneira, com que finalidade; mesmo porque se sabe que não há planejamento sem
intencionalidade, visto que o mesmo é um ato político-pedagógico, explicita suas
intenções, bem como os objetivos que se pretendem definir, atingir e ensinar, com
competência e segurança, como já dizia Freire (1997, p.56), “ensinar exige
segurança, competência profissional e generosidade".
Corroborando com o pensamento de Freire, acreditamos que o ato de ensinar
seja uma das principais ações da escola, para o qual a exigência do planejamento
se

torna

indispensável

e

requer dos

profissionais

da

escola

segurança,

generosidade e qualificação. O planejamento é um instrumento para se planificar as
ações, sendo um momento de pesquisa e de reflexão estreitamente ligados à
avaliação, exigindo segurança e competência. Encontra-se na base do currículo
escolar e busca um ideal, uma mudança de realidade, onde os sujeitos envolvidos
no processo percebam e aspirem esta mudança.
De acordo com Vasconcellos (2006), planejar é antecipar mentalmente uma
ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto; é buscar algo incrível,
essencialmente humano: o real comandado pelo ideal. Entende-se assim que o
planejamento só tem sentido se o sujeito coloca-se numa expectativa de mudança
da realidade na qual está inserido.
Para Gandin (2005), planejar é transformar a realidade numa direção
escolhida, organizar a própria ação, realizar um conjunto orgânico de ações,
propostas para aproximar uma realidade a um ideal.
Na visão de Luck (2011), o planejamento é o processo de estruturação e
organização da ação intencional, realizado mediante análise de informações
relevantes

do

presente

e

do

passado,

objetivando,

principalmente,

o

estabelecimento de necessidades a serem atendidas. Estabelecimento de estados e
situações futuras, desejadas.
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Nas definições citadas, nota-se que os autores descrevem, de uma forma
específica, o conceito de planejamento e expressam que o mesmo se constitui em
uma previsão de ações a serem desenvolvidas, apontando a organização dessas
ações como o melhor caminho para se atingir os objetivos traçados.
Desse modo, para que a escola e seus profissionais atinjam seus fins,
precisam planejar adequadamente a tarefa de ensino e de convivência escolar para
atender as necessidades dos sujeitos a qual presta serviços. Para tanto, carece
saber quem são eles, onde estão inseridos, como estes se organizam, quais são
seus desejos, etc. A escola necessita, ainda, preocupar-se com este planejamento
e, sobretudo, em atender às necessidades específicas desses sujeitos, sabendo e
questionando o para quê ensinar, o porquê e como ensinar. Diante do mesmo,
planejar seu trabalho a médio e em longo prazo, com o intuito de organizar e definir
sua função naquele espaço, construindo neste espaço e com esses sujeitos uma
identidade própria, onde o coletivo minimiza os entraves do cotidiano escolar e
revela a capacidade de organizar e produzir um trabalho pedagógico de melhor
qualidade. Essa organização e produção coletiva, intencional se define com: Projeto
Político-Pedagógico, que vai além de uma ação simples ou de um agrupamento de
atividades diversas e planos de ensino, não se caracteriza como um cumprimento
burocrático em resposta ao Sistema de Ensino ou a Secretarias de Educação.
O Projeto Político-Pedagógico tem sido estudado por muitos autores e
pesquisadores que buscam, entre outras coisas, entender e efetivar a melhoria da
escola, da qualidade do ensino. Dada a sua importância para a escola e
comunidade, seu valor, a necessidade de crença, reflexão e avaliação da prática
existente na escola, assim como seus fins é que se propõem discutir, estudar e
definir conceitos, princípios, dimensões, processo de construção e abrangência
deste documento que se institui como documento maior e norteador da escola.
Estudar o Projeto Político-Pedagógico é pensar na própria organização da escola e
na efetivação do seu trabalho pedagógico como um todo, vencendo desafios,
propondo mudanças e inovação, pensando e projetando a ação educativa. Para
Veiga (2011), tal estudo é importante para a compreensão dos compromissos da
escola que devem atender e responder a novos desafios por influência de fatores e
pressões, tanto externos quanto internos, que provocam a escola a trilhar em
direção à qualidade do processo educativo:
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É oportuna a discussão deste tema porque a questão do projeto politico
pedagógico representa um desafio em busca de novas trilhas para a escola.
Considerando que o ato de trilhar significa percorrer, palmilhar, abrir
caminhos novos, andar em busca de novos rumos, e que a escola, como
instituição social compromissada com a educação de crianças, jovens e
adultos, realiza uma ação intencionalizada, sistematizada, de acordo com
princípios filosóficos, epistemológicos e pedagógicos [...] Os fatores
externos são fatores de ordem econômico-cultural, cientifica e tecnológica:
os fatores internos estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento
sobre o processo educativo. Esses fatores, em constante interação
contribuem para ampliação das funções da escola ao mesmo tempo em que
provocam a busca de processos de intervenção que possibilit am a
realização de experiências significativas de aprendizagem por parte do
aluno (VEIGA, 2011, p. 45-46).

Assim, pensar neste caminhar, nesta aprendizagem, já pressupõe o não estar
sozinho, o não almejar sozinho o desejo que deve ser de um conjunto de pessoas ali
existentes. O coletivo assume o lugar do individualismo, pois entram nesta
caminhada os educadores, pais, alunos e funcionários. Num dos ensinamentos de
Paulo Freire (1992), ele nos diz que “ninguém caminha sem aprender a caminhar,
sem aprender a fazer o caminho caminhado, refazendo e retocado o sonho pelo qual
se caminha”. Avalia-se, então que é um momento de reflexão, aprendizagem e ação
num processo de fazer e/ou refazer este caminho, acreditando e projetando desejos
possíveis. Para a construção de uma proposta coletiva, que tenha como referência a
própria comunidade atendida, sua caminhada, anseios e história, se faz necessário
a colaboração, cooperação e participação de todos os seus atores, como
responsáveis pelo desenvolvimento de ações que garantam o cumprimento das
propostas definidas, numa perspectiva de mudança de um quadro burocrático que a
escola possa ter. Sendo assim, não é mais admissível que administrações alheias
ao seu universo escolar indiquem o que devem fazer, qual a missão e identidade da
escola, tão pouco ditar as regras do como fazer que, muitas vezes, é feito sem se
saber o porquê e para que, por pessoas que nem conhecem a escola e/ou a
comunidade. Sabe-se que é necessário fortalecer e validar as relações da escola
com o Sistema de Ensino e as esferas administrativas superiores, entretanto é viável
que a escola tome iniciativa frente à necessidade de organizar e construir sua
própria proposta de trabalho.
Nesta perspectiva, a escola se constrói e se reconstrói a partir de dentro, ou
seja, não será apenas por conta de alteração de Leis que regem o sistema
educativo,

como

também

não

será

somente

por

conta

de

resoluções

governamentais que se dará a alteração na qualidade do ensino de uma escola, mas
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a partir de sua avaliação junto à comunidade, pela qual se descobre a possibilidade
de busca e entendimento da melhoria dos processos existentes dentro dela, numa
necessidade de construir internamente um Projeto Político-Pedagógico, impedindo
assim, a possibilidade de a escola ser gerida de cima para baixo, por princípios do
poder centralizado e burocrático, pois é evidente que essa construção interna estará
ligada aos interesses da comunidade e alicerçada nos pressupostos de uma teoria
pedagógica que esteja compromissada com a prática social e na solução ou
minimização dos problemas ali existentes.
Diante do exposto, Veiga (2010) afirma que:
O Projeto Político Pedagógico não visa simplesmente a um arranjo formal
da escola, mas a uma qualidade em todo o processo vivido. Vale
acrescentar, ainda, que a organização do trabalho pedagógico da escola
tem a ver com a organização da sociedade. A escola nessa perspectiva é
vista como uma instituição social, inserida na sociedade capitalista, que
reflete no seu interior as determinações dessa soc iedade (VEIGA, 2010,
p.15-16).

Entende-se que o Projeto Político-Pedagógico da escola, consisti em se
estabelecer num horizonte de possibilidades, na trilha a percorrer, no cotidiano,
definindo uma direção que se resulta a partir das inquietações e indagações que a
escola e sua comunidade vêm apresentando. Então, a partir desse momento,
planeja-se o que se pretende fazer e como realizar as ações educativas, reforçando
ou melhorando a cultura organizacional da escola, ou cultura escolar. Define-se,
ainda, que tipo de educação a escola tem para oferecer e que tipo de escolar
pretende ser, por intermédio de questionamentos do tipo: que cidadão a escola
pretende formar? E qual a função social da escola frente a esta comunidade? Esses
são passos primordiais para a resolução de alguns entraves e para construção
organizada e compartilhada do projeto pedagógico da escola, junto aos demais
interessados que primam pela qualidade da educação oferecida. Trata-se de um
entendimento e envolvimento de professores, pais, alunos e funcionários, ou seja,
toda a comunidade escolar, ao construir o projeto da escola, que se lança diante de
novas possibilidades e perspectivas, buscando um futuro cheio de desafios,
organizado e promissor.
Nas palavras de Gadotti (1994), esta busca do possível se confirma:
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e busca uma nova estabilidade em
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a
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determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação
possível, comprometendo seus atores e autores (GADOTTI, 1994, p. 574).

Sendo assim, trata-se de um forte instrumento de emancipação política e
ideológica da escola, um conquistador de autonomia, que não se arquiva pósconstrução, devendo ser vivenciado, cotidianamente, por todos os interessados pela
escola e sujeitos da ação educativa. A sistematização do documento intitulado
Projeto Político-Pedagógico da escola é a sua identidade, é o projeto para a
consecução de um ideal de uma comunidade educativa. Nele se explica o contexto
em que a escola está inserida, mas também a postura a ser assumida diante desse
contexto, as concepções de pessoa, de sociedade e educação que orientam o viver
na escola, a partir de questionamentos que englobem as realidades social e escolar
e, esta última, em particular, explicitando suas ações em busca do aprimoramento
ou alteração desta realidade. O Projeto Político-Pedagógico deixa de ser um
“simples” registro escrito e passa a ser um compromisso assumido e definido
coletivamente.
Retomando o pensamento de Vasconcellos (2002), reafirma-se que projeto
político-pedagógico é,
A sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento
Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um importante
caminho para a construção da identidade da instituição. É um instrumento
teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um
elemento de organização e integração da atividade prática da instituição
neste processo de transformação. (VASCONCELLOS, p. 169)

Segundo o dicionário Aurélio, a expressão projeto vem do latim projectu,
lançado para diante. Ideia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro:
plano, intento, desígnio. Empreendimento a ser realizado dentro de determinado
esquema (Apud Ferreira, 2003). Quanto à terminação político, entende-se que toda
ação pedagógica é também uma ação política, no sentido da busca do bem comum
e coletivo.
Veiga (2012, p.13), afirma que um projeto político por estar intimamente
articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da
população majoritária. É politico no sentido de compromisso com a formação do
cidadão para um tipo de sociedade.
A dimensão politica se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto
prática especificamente pedagógica”. Na dimensão pedagógica reside a
possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação

40
do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo
(SAVIANI apud VEIGA, 2010, p. 13).

A autora, ainda, acrescenta que a dimensão é pedagógica no sentido de
definir as ações educativas e as características necessárias às escolas em cumprir
seus propósitos e sua intencionalidade. O político e pedagógico têm assim uma
significação indissociável. Portanto, necessita-se ponderar o político-pedagógico
numa constante meditação e discussão dos problemas da escola, bem como suas
possíveis soluções.
A escola é uma organização dinâmica, que dispõe de condições e
profissionais capazes de realizar e gerenciar seu processo de planejamento, mas
durante muito tempo questionou-se o papel da mesma na execução de suas tarefas,
que até então era imposta pelo sistema hierárquico e burocrático educacional. Não é
o caso aqui de se discutir ao certo como se deu estas mudanças, contudo o
movimento democrático pressionou a descentralização dos serviços educacionais,
implicando assim certa autonomia da escola. Esse fato se deu quando a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 20 de dezembro de 1996, lei
9.394, proporcionou alterações na forma e condução das atividades pedagógicas e
financeiras, assegurando, então, a construção do Projeto Político-Pedagógico
enquanto atividade autônoma e coletiva da comunidade escolar, podendo ser lida e
vista nos artigos 12º, 13º, 14º e 15º da citada lei. Com as mudanças na LDB instituiuse que (art.12º) “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I- elaborar e executar sua
proposta pedagógica; II- administrar seu pessoal e seus recursos materiais e
financeiros [...]”. Art.13º, "os docentes incumbir-se-ão de: I- participar da elaboração
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II- elaborar e cumprir plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III- zelar
pela aprendizagem dos alunos [...]”. No Art.14º, “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; IIParticipação das comunidades escolar e local em conselhos ou equivalentes”. Por
fim, o Art. 15º, “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica
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e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público”.
Diversos profissionais da educação comemoraram esta conquista, afinal
estava-se neste momento tendo a oportunidade de assumir o poder da educação
nas mãos, o gerenciamento da escola. Os professores, gestores, alunos, pais e
funcionários poderiam e podem tomar decisões próprias, é claro que com
norteadores legais, ou seja, dentro das possibilidades da legislação que rege o
sistema educacional do nosso país e em consenso com a comunidade escolar.
Existe agora uma autonomia pedagógica, administrativa e financeira dentro do
planejamento legal dos recursos recebidos e executados pela escola, das políticas
públicas e dos princípios da gestão pública. A autonomia está dentro de um sistema
de inter-relações, num contexto de interdependência.
Segundo Luck (2011), autonomia no contexto da educação, consiste na
ampliação do espaço de decisão, voltada para o fortalecimento da escola e melhoria
da qualidade do ensino que oferece e da aprendizagem que promove pelo
desenvolvimento de sujeitos ativos e participativos. Com isso espera-se que essas
decisões sejam acertadas e influenciem, positivamente, a escola. Haja visto, que o
objetivo maior é propor uma educação melhor para cada estabelecimento de ensino,
zelando pela aprendizagem e progresso dos alunos, como discorre Libâneo (2008) a
seguir.
Assim as escolas podem traçar seu próprio caminho, envolvendo
professores, alunos, funcionários, pais e comunidade próxima que se
tornaram corresponsável pelo êxito da instituição. Dessa forma, a
organização da escola se transforma em instância educadora, espaço de
trabalho coletivo e de aprendizagem (LIBÂNEO, 2008, p.142).

Percebe-se que esse espaço de trabalho coletivo, pelo qual podemos trilhar
nosso caminho, é fundamentado pela concepção democrático-participativa de
gestão da escola. Essa autonomia posta em lei é relativa, mesmo porque as
instituições escolares da esfera pública, não são isoladas, nem totalmente
independentes; elas interagem e integram um sistema escolar e dependem da
gestão pública e de suas políticas estabelecidas pelo sistema educacional. Ainda
sobre essa questão, Libâneo (2008), nos alerta sobre a desconfiança no que diz
respeito a essa autonomia relativa, “as autoridades podem atribuir autonomia às
escolas para, com isso desobrigar o poder público de suas responsabilidades”. Por
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se tratar de um tema tão recorrente nas atuais discussões sobre gestão escolar,
discutiremos este posicionamento num capitulo mais adiante.
De fato, as alterações da LDB e a promessa de autonomia, amplia a
importância da construção do projeto político-pedagógico como processo constante
de ponderação, reflexão e discussão dos problemas. As escolas escutam seus
atores, retomam e/ou iniciam suas buscas na conquista de aliados para a difícil
tarefa de gerir, neste caso, compartilhando responsabilidades com mais pessoas,
como co-gestores que procuram alternativas possíveis para à efetivação de sua
intencionalidade, numa relação reciproca entre dimensão politica e pedagógica.
A construção do projeto político-pedagógico é uma ação que propõe avanços,
permitindo que a escola desempenhe seu papel, oportunizando o debate, o diálogo,
incluindo-se no contexto local e reafirmando seu lugar enquanto escola pública que
precisa organizar seu espaço na sua totalidade, primando pela boa cultura escolar,
garantindo

a

efetividade

do

trabalho dentro e fora da sala de aula e,

consequentemente, melhorando o primordial na escola que é a aprendizagem dos
alunos.
Nesse

sentido, é

inegável que

a

organização

escolar precisa

ser

reestruturada, contando com a participação e mobilização de todos, visto que todos
são responsáveis em conquistar cada vez mais sujeitos interessados pelo processo
do pensar, aprender e desenvolver as ações educativas de maneira coerente. Para
tanto, exige-se postura de mudança numa concepção que contribua para o trabalho
coletivo. Neste caso, não cabe mais cumprir modelos prontos e acabados, vindo de
cima para baixo. É preciso que haja estimulo, inovações, coordenações e muita
assistência, tanto técnica quanto financeira, por parte das instâncias superiores do
nosso sistema de ensino.

3.1.

PROJETO

POLÍTICO-PEDAGÓGICO:

PRINCÍPIOS,

FINALIDADES, PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS
Construir o PPP da escola de forma colegiada e coletiva consiste no
enfrentamento do desafio da mudança completa da escola, tanto na dimensão
pedagógica, administrativa, quanto na dimensão política. Essa construção do ponto
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de vista da gestão democrática está fundamentada nos próprios princípios que
orientam a escola gratuita, pública e democrática. Esses princípios, finalidades
pressupostos e características, se articulam entre si de modo dinâmico, pois uma
está ligada a outra. Com base em nossos estudos, observamos que muitos autores
falam sobre esses elementos.
De acordo com Veiga (2010), são cinco os princípios norteadores do Projeto
Político-Pedagógico:
 Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, cuja
igualdade de oportunidades requer ampliação do atendimento com simultânea
manutenção de qualidade, não só quantidade de ofertas. O acesso deve ser
democrático, independente dos diferentes contextos existentes no cotidiano escolar
e das especificidades de cada indivíduo.
 Qualidade - esta não deve ser um privilégio para uns, de minorias
econômicas e sociais, deve-se propiciar como desafio para escola no seu PPP, uma
qualidade para todos, sem diferença. A qualidade que se quer implica tanto na
técnica ou formal como na política. A técnica (métodos, técnica e instrumentos) e a
política (fins, valores e conteúdos). Portanto encontramos uma das etapas mais
complexa da escola, criar ações voltadas para as mudanças e desenvolvimento de
consciência crítica, para a gestão e manutenção qualidade.
 Gestão democrática da escola - consagrada pela Constituição vigente,
abrange em suas dimensões pedagógica, administrativa e financeira, que implica o
repensar da estrutura de poder da escola, a socialização do poder, a participação
coletiva, a reciprocidade, a solidariedade e a autonomia da escola. Exige o
entendimento dos problemas postos pela prática pedagógica, busca o romper com a
segregação entre concepção e execução, entre pensar e o fazer, entre teoria e
prática. Sendo assim, nos deparamos com outra etapa essencial e difícil, mas
necessária de se concretizar, envolve a participação crítica dos representantes dos
diferentes segmentos da escola, na construção do PPP.
 Liberdade - está associada à ideia de autonomia e também faz parte da
própria natureza do ato pedagógico. Ambas são básicas, tanto para criar regras e
orientações internas, como para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte, o
saber e construir conhecimentos fundamentados em uma intencionalidade decidida
coletivamente.
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 Valorização do magistério, a condição de ensino ofertado pela escola e seu
sucesso nos resultados, tem relação direta e estreita com a formação inicial e
continuada.

É

preciso

ter

garantindo

os

elementos

indispensáveis

à

profissionalização do magistério, ou seja, a formação inicial e continuada dos
professores, bem como boas condições de trabalho, remuneração adequada,
valorização da experiência e dos conhecimentos que apresentam e/ou adquirem do
seu cotidiano escolar, estendendo as discussões numa visão global da escola e de
suas relações na sociedade. Esse princípio requer a articulação direta entre
instituições formadoras, a rede de ensino e as politicas públicas. Novamente
encontramos entraves na concretização de mais um princípio, pois a escola precisa
ser muito autêntica e motivadora para não deixar que esses problemas estruturais
da falta e/ou de valorização do magistério interfiram na construção e efetivação da
sua proposta pedagógica.
Veiga e Carvalho (1994, p. 50), afirmam que “o grande desfaio, ao construir
sua autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de programas de
“treinamento”, é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais”.
Assim como na construção do PPP, a escola precisa se ousar, valer-se da sua
autonomia, tomar consciência destes princípios e primar por eles, incentivar a
participação dos diferentes atores do processo educacional e buscar intensificar
suas características, enquanto instituição histórica e socialmente determinada,
instância privilegiada de produção e da apropriação do saber. A autora acrescenta,
ainda que,
A importância desses princípios está em garantir sua operacionalização nas
estruturas escolares, pois uma coisa é estar no papel, na legislação, na
proposta, no currículo, e outra é estar ocorrendo na dinâmica interna da
escola, no real, no concreto (VEIGA, 1991, p. 82).

Gadotti (2000), nas suas discussões a respeito de Projeto Político Pedagógico
trata a autonomia e participação igualmente como princípios essenciais para a
gestão democrática da escola. Ele afirma que esses princípios são fundamentais
para que o PPP não seja apenas um plano de metas e táticas ou um documento
cheio de intenções. Segundo ele, a própria natureza do ato pedagógico já exige a
autonomia e a gestão democrática da escola na construção do seu Projeto PolíticoPedagógico.
Baseado em nossos estudos, entende-se que a autonomia é um princípio
afiançado por lei, mas que necessita ser construída na escola, através do instigo que
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garanta a participação dos diversos atores sociais que representam a comunidade
escolar e local. Objetiva expandir o diálogo dentro da escola e aos espaços de
decisão e participação da comunidade atendida pela escola, ampliando as instâncias
coletivas, onde os conselhos escolares têm papel fundamental neste momento.
Apresenta-se igualmente a organização curricular como princípio para que
esta, unida a qualidade de ensino, desponte o jeito como a escola trabalha, tanto
com os conhecimentos determinados historicamente, quanto com aqueles fruto das
suas práticas cotidianas, sejam eles de natureza pedagógica, cultural, política ou
científica. Essa organização visa assegurar uma aprendizagem voltada para as
necessidades, sucesso e permanência do aluno na escola.
Ainda sobre princípios, temos Oliveira (2005, p.43-46) que apresenta um
destaque sobre os que norteiam a construção e execução do projeto políticopedagógico. O autor fala sobre a autoridade que não pode ser confundida com
autoritarismo; destaca a qualidade; a participação; a autonomia administrativa,
organizacional e ético-profissional; a democracia e a igualdade, sendo todos de igual
importância para que o PPP não seja apenas um documento formal e sim a
implantação de um processo conjunto de ação-reflexão-ação.
Sendo assim, é essencial entender a prática desse processo de ação e
reflexão, ao mesmo tempo global e setorial, na qual exige um empenho coletivo e
ainda vontade política da comunidade escolar, ciente da necessidade e da
importância desse processo para a melhoria e qualificação da escola, de sua prática,
e de seus resultados que não são alcançados logo de imediato, mesmo por que o
PPP não é um instrumento pronto e acabado.
Para Freitas (2009), é de suma importância conhecer, levar em consideração
e realizar a articulação das políticas públicas educacionais com o PPP na hora da
sua construção, reformulação e avaliação. Essa ação é um princípio necessário, que
exige atenção dos educadores e comunidade, pois existe uma legislação vigente,
com fundamentos legais e princípios que orientam essa construção, visando a
melhoria da qualidade educacional. “As políticas orientam a melhoria da qualidade
da educação a partir dos princípios da autonomia, da colaboração, da participação,
da igualdade de oportunidades e da inclusão social” Freitas (2009). A autora institui
uma relação importante, no sentido das políticas públicas da educação e a qualidade
do desempenho da escola, destacando o quanto é necessário estabelecer relação
entre

as

políticas

públicas educacionais, legislação, projeto pedagógico e
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desempenho escolar, que ao estarem articulados, refletem um no outro. Com isso,
fica claro que a escola é uma unidade educativa, não isolada, ela está implantada
num contexto de politicas públicas que se fazem presentes no cotidiano escolar.
Deve-se entender que o Projeto Político-Pedagógico envolve elementos
básicos que vão da necessidade à ação e a finalidade. Neste sentido, Vasconcellos
(2009), expõe como finalidades do Projeto Político Pedagógico:
Resgatar a intencionalidade da ação (marca essencialmente humana),
possibilitando a (re) significação do trabalho; superar a crise de sentido; Ser
instrumento de transformação da realidade; regatar a potência da
coletividade [...]. Ajudar a construir a unidade (e não a uniformidade);
superar o caráter fragmentado das práticas em educação, a mera
justaposição [...]. Propiciar a racionalização dos esforços e recursos
(eficiência e eficácia) [...]. Ser canal de participação efetiva; Ajudar a
superar as imposições ou disputas de vontade individuais, na medida em
que há um referencial construído e assumido coletivamente; Diminuir o
sofrimento; aumentar o grau de realização/concretização (e, portanto) do
trabalho; Fortalecer o grupo para enfrentar conflitos, contradições e
pressões, avançando na autonomia... e na criatividade. Colaborar na
formação dos participantes. (VASCONCELLOS, 2009, p. 20-21)

Contudo, para alcançar as necessidades, finalidades e ação descritas pelo
autor citado, entendem se que neste envolvimento e construção também demanda
uma gestão específica baseada na democracia. Sabemos que o PPP visa muito
mais que à qualidade do ensino, visa melhoria e entendimento dos processos
existentes na escola, colabora para o desenvolvimento de seres mais autônomos,
numa perspectiva de participação e aumento da cidadania, acumulando projetos
pessoais, ampliando-se rumo a um projeto social.
Para Vasconcelos (2009), o PPP não é uma receita mágica, ele depende
tanto do compromisso dos envolvidos, quanto do referencial teórico-metodológico
adotado. Possibilita ao mesmo tempo uma definição de identidade da instituição,
quando abre novos horizontes, pois torna a caminhada mais estável, induz a um
maior

comprometimento,

fundamenta

reivindicações,

proporciona

mais

possibilidades de avanços e conquistas na qualidade da educação democrática,
além de favorecer a definição de linhas e matas mais claras para o trabalho na
escola.
Veiga (1998), defende a ideia de que os pressupostos do PPP, distingue-se
entre

filosófico,

sociológicos,

epistemológicos

e

didático-metodológicos. Os

pressupostos filosófico sociológicos estão relacionados ao contexto social e as
relações da escola, consideram a educação como um compromisso político do
Poder Público para com a população, pressupõem ainda, que a educação dirige
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para à formação de um cidadão participativo para um determinado tipo de
sociedade. Os pressupostos epistemológicos estão ligados aos princípios, hipóteses
e conhecimentos, esses partem da ideia de que o conhecimento é construído e
transformado coletivamente. Já os pressupostos didáticos metodológicos, nos levam
aos questionamentos necessários a ação educacional, como: o que precisa-se
saber, como proceder, por qual caminho, com quem e com quais recursos? Neste
caso, direcionam a sistematização do processo ensino-aprendizagem, considerando
que a mesmo favoreça ao aluno a elaboração crítica dos conteúdos, valorizando
relações solidárias e democráticas, por meio de métodos e técnicas de ensino e
pesquisa.
Bassumann (2010), fala sobre os pressupostos e as razões do PPP, de sua
necessidade e do desafio que o mesmo apresenta:
Em primeiro lugar o projeto politico pedagógico delineia de forma coletiva a
competência principal esperada do educador e de sua atuação na escola...
consolida a escola como lugar central da educação básica, numa visão
descentralizada do sistema. Ao ser discutido, elaborado e assumido
coletivamente, oferece garantia visível e sempre aperfeiçoável de qualidade
esperada no processo educativo e, assim, sinaliza o processo educativo
como construção coletiva dos professores envolvidos. E ainda, ao se
constituir como processo, indica e reforça a função precípua da direção da
escola e da equipe diretiva ou coordenadora de cuidar da “politica
educativa”, do alcance e da globalidade do processo educativo na escola e
de lidera-lo, administrando a consecução dos objetivos. (BASSUMANN,
2010, p. 38)

Neste sentido, umas das exigências desafiadoras do processo de construção
do PPP, está na função da equipe diretiva, pois compete a mesma administrar e
liderar o processo de maneira que haja sintonia com o grupo, bom senso e
compreensão. Para que a consecução dos trabalhos ocorra e o planejamento da
escola seja realizado é necessário o entendimento do PPP na sua globalidade, com
a visão de cumprir seus objetivos e seu trabalho socioeducativo. É importante
entender neste caso, que o PPP não se encerra nesta construção, ele estará em
constante (re)construção, avaliação e renovação. Este entendimento pode ser
reforçado por Oliveira (2005, p. 46) que marca como pressupostos do projeto
político-pedagógico o caráter processual de construção/reconstrução constantes,
necessidade de participação da comunidade escolar, explicitação das metas e
condições

objetivas existentes, definição de uma equipe que coordene a

implantação e o desenvolvimento do projeto e a avaliação processual e sistêmica.
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Na sequência, Veiga (2011 p. 56-62) fala sobre os pressupostos teóricos,
discorre sobre os que abrangem a construção do projeto político-pedagógico que
são: unicidade, teoria e prática pressupondo a relação de interdependência e de
reciprocidade entre eles, que constitui um todo único, existindo uma dinamicidade.
De acordo com a autora, teoria e prática são elementos distintos, porém
inseparáveis na construção do PPP, ação consciente e organizada da escola e
planejada tendo em vista o futuro, participação efetiva da comunidade escolar e
reflexão coletiva, promovendo a adoção de uma prática educativa, na medida que
reflete individual e coletivamente sobre ela, envolvendo todos através do exercício
do diálogo, articulação da escola, da família e da comunidade.
Desta forma, observa-se que o projeto tem características próprias, precisa
ser uma ação consciente e organizada. A escola neste lugar de construção do PPP,
é o espaço de ensinar e aprender, da troca do diálogo e da reflexão. O PPP
materializa-se como um documento que planeja ações do processo educativo a
serem desenvolvidas na escola, delineia objetivos, diretrizes e expressa a
composição das requisições sociais e legais do sistema de ensino e as finalidades e
perspectivas da comunidade escolar.
Para Libâneo (2008, p. 153), “o projeto é um guia para a ação, prevê, dá uma
direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, institui
procedimentos e instrumentos de ação”. O autor ainda coloca como característica do
PPP o caráter processual do planejamento e inconcluso, pois o projeto é analisado e
avaliado

no

decorrer do ano letivo, podendo ser repensado, corrigido e

(re)planejado, para certificar-se se as ações estão correspondendo ao que estava
previsto e se as metas dão conta da realidade da escola, pensando sempre no que
não estava previsto e nas novas demandas que surgem na escola, quando
aparecem situações inesperadas que exigem direcionamento do planejamento.
Portanto, na escola o processo de interação do planejamento deve ser
considerado, a possibilidade constante de modificações a partir das necessidades e
cobranças da sociedade e das exigências do aluno. Libâneo (2008), define dois tipos
de cultura presentes no cotidiano escolar: a cultura instituída, que fazer referência às
normas legais, à estrutura organizacional definida pelos órgãos oficiais, às rotinas, à
grade curricular, aos horários, às normas disciplinares, etc. e a cultura instituinte a
qual a comunidade da escola indica, cria e recria, em suas relações e vivências
cotidianas.
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Nesta perspectiva, Libâneo (2008) aponta que:
O projeto politico-curricular deve ser compreendido como instrumento e
processo de organização da escola. Considera o que já es tá instituído
(legislação, currículos, conteúdos, métodos, formas organizativas da escola
etc.), mas tem também características de instituinte. A característica de
instituinte significa que o projeto instituiu, estabelece, cria objetivos,
procedimentos, instrumentos, modos de agir, estruturas, hábitos, valores, ou
seja, institui uma cultura organizacional. (LIBÂNEO, 2008, p. 152)

Deste modo, a cultura da escola, também chamada de cultura organizacional
por Libâneo, profere importância a união dos fatores sociais, culturais, psicológicos
que influenciam os acontecimentos na escola, os modos de agir da organização
como um todo e do comportamento das pessoas em particular.
A cultura organizacional existente na escola, está diretamente envolvida pelo
PPP e se consolida na prática por meio do currículo. Este, por sua vez, (re)alimenta
e modifica o PPP. Ainda, segundo Libâneo (2008, p. 171-173), o currículo mostra
níveis distintos: o formal, relacionado ao currículo constituído pela instituição, com
base nas leis expressas em diretrizes, estabelecido pelos sistemas de ensino ou
instituição educacional; o real, que concebe o que realmente acontece na sala de
aula, com base no PPP e na execução dos planejamentos diários e o oculto, não
exposto. Subentendido, este proclama a experiência cultural e os valores divididos
em sala de aula pelos alunos e comunidade escolar, representa tudo o que os
alunos aprendem pela convivência espontânea em meios as várias práticas,
atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio social e
escolar.
Logo, o currículo é dinâmico, representa uma rede simbólica que promulga e
instala a subjetividade e integra saberes. É uma ferramenta que pensará a intuito da
escola, precisa refletir a intencionalidade educativa, constitui-se em decorrência das
diferenças culturais, solidificando e reconhecendo os diferentes modos de agir,
pensar, ver e sentir, sendo de cunho político-pedagógico, tende a ser instrumento de
transformação social e compreensão do mundo.
Vale ressaltar, que o PPP apresenta a singularidade como característica, pois
as escolas têm identidades próprias, são compostas por histórias diversas, onde
cada uma é única e está inserida num determinado contexto. E como já dito,
anteriormente, o PPP é um instrumento aberto e em contínua construção, trazendo
consigo a proposição de construir e explicitar seus rumos, definidos coletivamente.
Além da possibilidade de proporcionar avanços na escola é possível estabelecer um

50

plano de formação continuada dentro e fora da própria escola, articulando-se com os
demais atores sociais da escola, proporcionando a valorização da equipe escolar,
gestão colegiada e democrática progressiva autonomia, além de redirecionar o
planejamento para diminuir as práticas rotineiras que não deram certo, modificando
o clima educacional. Para tanto, a avaliação é imperativa neste processo.

3.2. AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
A avaliação é uma ação constante que faz parte da vida e de todas as ações
existentes no nosso cotidiano, por isso, não seria diferente na escola, ao contrário,
na escola, ela parece ser mais complexa, visto que avaliamos o ritmo e as ações
desenvolvidas dentro e fora do âmbito escolar, continuamente. Estamos sempre
avaliarmos o outro, nos avaliamos, qualitativamente e quantitativamente, pois
precisamos tomar algumas decisões na escola que exigem rapidez, planejamento e
coletividade, por isso avaliamos prós e contras, os resultados, os processos, atos,
coisas, instituições, o rendimento de um aluno, aos quais estamos sempre atribuindo
valores. Mas a escola também é avaliada, pela comunidade escolar, pelas
secretarias de educação municipais e estaduais e pelo governo federal, através dos
resultados das avaliações institucionais externas.
Avaliar é um ato permanente no qual se deve discutir e fazer dessa uma
prática com menos conturbações para vencer as resistências do processo e
reconhecer sua importância. Avalia-se para retomar as ações, corrigindo o seu fluxo,
com base na avaliação de como estão sendo desenvolvidas e o que se tem obtido.
Avaliamos as ações definidas como prioridades pelos segmentos para ver se são
realmente viáveis, ou seja, realistas e se atendem aos objetivos propostos para a
comunidade escolar. Avalia-se, também, para acrescentar ou sugerir novas ações
para alcançar melhor êxito nas metas planejadas, para ver os efeitos das ações
desenvolvidas e quais desafios estão sugeridos no coletivo.
A avaliação educacional em suas diferentes modalidades e fins adquire
centralidade nas políticas educacionais pós LDB 9394/96, muitas vezes posicionada
como instrumento importante de gestão escolar atrelada à questão da qualidade da
educação. A LDB prevê avaliação e da ênfase aos procedimentos avaliativos,
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visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas escolas. Está
diretamente vinculada ao projeto político-pedagógico da escola, haja visto que o
sistema de avaliação institucional se fundamenta, também, na análise do projeto
político-pedagógico e na atuação dos órgãos colegiados da escola. Novamente
percebemos o papel importante dos conselhos e colegiados escolares.
Dessa forma, a avaliação deve ser constante em todas as fases do processo
de construção do PPP, desde a compreensão, no desenvolvimento para as
modificações e/ou continuação, conservação de rumos e na apreciação dos
produtos e resultados finais, devendo ser feita de forma coletiva, assim como a
elaboração do PPP. Por conseguinte, acompanhar e avaliar o PPP significa avaliar
os resultados da própria organização do trabalho pedagógico.
Veiga (2010, p. 32), diz que “a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e
oferece subsídios ao projeto político-pedagógico. Segundo a autora, a avaliação
imprime uma direção às ações dos educadores e dos educandos”, portanto, a ação
de avaliar nos leva a reflexão com base em dados concretos e já produzidos pela
escola e no esforço de propor novas alternativas e caminhos a serem percorridos.
O processo avaliativo, na visão de Vasconcellos (2009, p. 48-49), pode seguir
um roteiro sugerido por ele:
 Análise da programação: refere-se às ações concretas, o que não foi
planejado? O que está em andamento? O que foi ou não realizado?
 Atividades permanentes: essas se incluíram no espirito global das ações?
Foram executadas de acordo as necessidades do grupo? As normas estabelecidas
foram cumpridas? Ajudaram a concretizar os propósitos da instituição?
 Linhas de ação: Até que ponto foram seguidos? Ajudaram na caminhada?
 Geral: em qual medida o trabalho que estamos desenvolvendo nos faz
avançar na direção que optamos em nosso marco Filosófico e Operativo?
 Verificação das necessidades: quais foram supridas? Quais apareceram
como novas? Quais permanecem?
 Análise do Marco referencial: ajudou a alimentar e iluminar a prática? Há
necessidade de rever o Marco Referencial?
De acordo com nossos estudos, percebe-se que o PPP não resolve todos os
problemas da escola, mas é um articulador no caminho da solução dos problemas,
ele da rumo a situação se pensado e definido coletivamente, sua avaliação segue
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verificando o nível de comprometimento e atendimento aos princípios e objetivos
estabelecidos pela escola, com base na legislação. Nas próprias reuniões de
atividade complementar da escola já dá para avaliar cotidianamente e em tantos
outros momentos de discussão que terão como propósito acompanhar o processo
de implementação do PPP, podendo ainda ser utilizado um instrumento específico
para a avaliação do mesmo.
Temos aqui um complicado e importante processo que deve ser valorizado e
programado, desde a elaboração do PPP até a sua execução, e se dará
prementemente no decorrer dos anos letivos. É sem dúvida um momento difícil, pois
pode mostrar o quão é complexa a realidade a ser transformada e o quanto a escola
precisa caminhar para oferecer uma educação igual e de qualidade para seus
alunos a partir do (re)planejamento, modificação e ampliação das novas demandas
que surgem anualmente na escola, que se constitui num espaço vivo, dinâmico,
complexo e cheio de oportunidades.

3.3. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO EM CONSTRUÇÃO E AÇÃO
A LDB (Lei nº 9.394/96) atribui aos estabelecimentos de ensino a tarefa de
elaborar o projeto político-pedagógico, garantindo autonomia para isso, ou seja a
escola tem a capacidade de decidir o seu fazer pedagógico e o caminho a seguir
para melhor atender sua comunidade, sem se distanciar dos Parâmetros
Curriculares Nacionais e das políticas educacionais vigentes que visam a qualidade
do sistema educacional brasileiro. Contudo, não significa que basta a lei para que os
estabelecimentos de ensino se adequem a esse feito e num passe de mágica, com
este instrumento, mudem suas realidades. Há muito a ser feito, desde as conversas
paralelas e informais com pais, alunos, funcionários e professores com o intuito de
aproximar os desejos e discutir as dificuldades e necessidades da comunidade, até
o desejo de mudança e a vontade de inovar. Essa etapa é importante para que os
integrantes da escola se encham de esperanças e descubram novas possibilidades.
A lei, neste caso, pode ser vista como o ponto de partida, como a força que
impulsiona a escola para que os indivíduos pensem suas próprias condições e
transforme-as.
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O PPP é o instrumento que possibilita a concretização de desejos, de atender
as cobranças da comunidade e de inovação da prática pedagógica, na medida em
que apresenta novos caminhos pensados, coletivamente, para as situações que
precisam ser modificadas. A escola é um espaço educativo e precisa fortalecer o
planejamento participativo, suas ações não podem se ofertar no improviso e no
vazio, pois o PPP afirma sua autonomia, mas sem deixar de manter relações com as
esferas municipais, estaduais e federais da educação nacional.
Considerando a importância do PPP, com a ausência deste instrumento, a
escola passa a ser apenas uma receptora de projetos, muitas vezes, produzidos por
pessoas alheias ao universo escolar ou por apenas um único membro da escola,
apenas para garantir seu funcionamento e depois engaveta-los. Nessa situação, a
escola deixa de atribuir valor a sua comunidade, deixa de refletir e de apresentar sua
realidade, pois passa a possuir uma identidade duvidosa, não atendendo as
especificidades, anseios e necessidades dos alunos que atende. É muito comum os
integrantes de escolas não se identificarem institucionalmente com elas, as quais
não conseguem definir sua proposta pedagógica e não conseguem chegar à
compreensão da cultura do grupo do qual fazem parte.
Neste sentido, Resende (2010) chama a atenção para a direção que a
construção do PPP deve caminhar, para que a escola seja capaz de atender às
necessidades dos seus alunos. “Há que se desencadear um processo que leve a
comunidade escolar a buscar o autoconhecimento e o conhecimento das realidades
que interagem em seu contexto” (Rezende, 2010, p. 89). A autora faz um convite às
para que deixem de ser meros reforçadores de propostas de manutenção de uma
sociedade barbarizada, mesmo que conhecedora do fato de que a escola emerge do
mesmo projeto social mais amplo, para enfrentar os desafios, no qual não existe
campo mais apropriado que a escola, que no momento que realmente se incomodar
com sua situação, estará pronto a:
Desencadear um processo de reconhecimento e análise das diferentes
formas de relação de poder que fluem nos confrontos que acontecem na
escola seja por meio da analise dos documentos como regimento escolar,
como organograma, mas também os planos de ensino, as falas, as
representações etc. Desarmar-se de posições radicais e irreversíveis,
admitindo que a verdade é uma construção dialética e fundamentalmente
histórica e, portanto, passível de revisão. Confrontar o dito e o feito [...].
Tanto no nível administrativo como no nível pedagógico. Buscar a educação
continuada como via de acesso da competência necessária, pois, sem ela
será difícil solidificar uma proposta de organização coletiva na escola...
Construir coletivamente um projeto político-pedagógico como consequência
de uma proposta de organização de trabalho que seja coerente com os
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encaminhamentos relativos à transformação de uma sociedade que se
propõe mais justa e democrática (REZENDE, 2010, p. 93-94).

Corroborando com as ideias da autora, evidencia-se que a escola tem uma
desafiadora peripécia a seguir: usar sua autonomia para ser coautora de um
processo educativo amplo, sendo o que realmente se suscita no PPP. Essa
coautoria pode ser escrita por homens comuns, alunos, professores, funcionários,
gestores, numa ação que extrapola a mera transmissão do saber. É um processo
longo, pois uma das primeiras condições para que essa construção aconteça está
relacionada à figura do gestor e do professor, independente do papel que exerçam.
A figura do educador sugere mudanças, se este não se dispuser a reconstruir sua
formação e autogerir seu aprimoramento profissional, todo processo estará
comprometido.
Tão importante quanto os educadores, neste procedimento de coautoria, está
à comunidade escolar, neste caso aqui, representado pelo colegiado escolar, um
organismo vivo na escola que precisa ser incentivado e fortalecido quanto à
participação e função no processo de construção do PPP, desde a sua elaboração
até sua implementação e avaliação, ele devem ajudar a gestar a organização
escolar. Sobre conselhos e colegiados escolares, Libâneo (2008, p. 127-128) diz
que “o Conselho Escolar tem as atribuições consultivas, deliberativas e fiscais, em
questão definidas na legislação estadual, municipal e no Regimento Escolar. Essas
questões

geralmente

envolvem

aspectos

pedagógicos,

administrativos

e

financeiros”. O Colegiado é eleito no início do ano e varia de município para
município e estado quanto ao tempo de duração, onde alguns são eleitos a cada três
anos ou dois anos e outros a cada ano. Isso depende do estatuto de cada localidade
e/ou das necessidades que seguirem, sendo sua estrutura composta por
representantes de pais, alunos, funcionários e professores. A participação desses
sujeitos é fundamental para o andamento dos trabalhos escolares. A escola precisa
incentivar e proporcionar formação continuada para este colegiado, pois muitas
vezes são eleitos e nem sabem o que fazer, qual sua função e sua importância, ao
passo que sem a participação destes, a escola também tem seu PPP comprometido.
É de suma importância o papel da formação continuada para com o
compromisso e fortalecimento da prática de educadores. Para Rezende (2010, p.
90), o domínio da base teórico-metodológica pelos educadores evita que novas
concepções sejam superficialmente vistas e redundem em rótulos que provocam
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mudanças por simples modismo e não por convicção baseada em conhecimento
teórico consistente.
Retomando as orientações de Libâneo (2008), ao falar da formação
continuada, aloca que é no exercício do trabalho na escola que o professor produz
sua profissionalidade, lá ele aprende a tomar decisões coletivas, formular o projeto
pedagógico, dividir preocupações, assumir coletivamente responsabilidades, investir
na sua carreira. Mesmo sabendo que sua profissionalidade se desenvolve primeiro
nos cursos de formação inicial, é na escola que realmente aprendem na prática,
compartilhando sua profissão, vivenciando seus problemas no contexto de trabalho.
A escola é o lugar da ação-reflexão-ação, da teoria e da prática, local de
aprendizagem, lá se desenvolve saberes e as competências do ensinar, mediante
um processo, ao mesmo tempo, individual e coletivo. “A docência não estará
reduzida a uma atividade meramente técnica, mas também intelectual, baseada na
compreensão da prática e na transformação dessa prática” (LIBÂNEO, 2008, p. 3435).
Faz-se necessário discutir esta relação professor, formação, teoria, prática,
motivação e desejo, pois é tão importante quanto gestor, funcionários, alunos, pais,
colegiado, como um diferencial, eles são os que fazem as coisas acontecerem em
sala de aula, são os principais mentores na participação na organização e gestão
escolar, eles contribuem nas decisões de cunho organizativo, administrativo,
pedagógico-didático e precisam conhecer bem os objetivos de funcionamento da
escola, acreditar e concordar com os mesmos, trabalhar em equipe, cooperar com
os outros profissionais e toda a comunidade escolar. Caso o professor não esteja
em consonância com o que está sendo planejado, com o sistema de gestão, com
currículo, o processo de ensino e aprendizagem e avaliação, então outro grande
entrave se instaurará, o PPP ficará só no papel, engavetado, documento pelo
documento. O gestor desenvolve papel fundamental nas ações de construção do
PPP, neste caso ele pode provocar o grupo, mobilizar a equipe, instigar, socializar,
alimentar e ajudar os professores e funcionários a partir da reflexão sobre a prática e
dos resultados obtidos com essa prática, examinando suas opiniões e valores tendo
como referência as necessidades dos alunos, da sociedade e os processos de
ensino e aprendizagem, decidindo com a participação dos vários atores sociais
envolvidos na escola, o que se quer reforçar dentro dela e como detalhar as
finalidades para se atingir os objetivos propostos. É papel do gestor sensibilizar e
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convidar o grupo para gestar uma nova organização escolar, baseado nos princípios
básicos da gestão pública, mostrando-lhes que sem uma intenção definida,
coletivamente, o trabalho fica fragmentado, os efeitos negativos do poder
centralizador aparecem, pois os órgãos de administração central ganham a
autoridade máxima sobre a escola, além de cada um na escola andar por uma
direção, para lados diferentes, sem sintonia, sem autonomia.
Libâneo (2008) chama atenção para o fato de que a escola precisa estar bem
coordenada e administrada, para que as decisões coletivas sejam postas em prática,
uma vez tomadas essas decisões coletivas elas não podem se perder nos discursos,
pois autonomia, participação, democracia significam mais responsabilidades.
O papel do diretor como um líder, uma pessoa que consegue aglutinar as
aspirações, os desejos, as expectativas da comunidade escolar e articular a
adesão e a participação de todos os segmentos da escola na gestão de um
projeto comum...o diretor tem uma visão de conjunto e uma atuação que
apreende a escola nos seus aspectos pedagógicos, culturais,
administrativos, financeiros (LIBÂNEO, 2008, p.113).

Sobre gestão e organização do trabalho pedagógico, Veiga (2010) ressalta
que a construção do PPP parte dos princípios de igualdade, qualidade, quantidade,
liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. “A escola é concebida
como espaço social marcado pela manifestação de práticas contraditórias, que
apontam para a luta e/ou acomodação de todos os envolvidos na organização do
trabalho pedagógico” (Veiga, 2010, p. 22). A autora acredita na analise de cinco
elementos constitutivos da organização que trará contribuições relevantes para a
construção do PPP, apontando como elementos básicos: as finalidades da escola, a
estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisão, as
relações de trabalho e avaliação.
Sendo assim, o que transforma a realidade é a ação, pois a prática é
importante, mas segundo Vasconcellos (2009, p. 28-31) a questão é, que tipo de
prática? Não basta qualquer ação ou qualquer prática, pois não temos qualquer
finalidade, não partimos de qualquer realidade (pessoas, recursos, instituição,
comunidade, sociedade). A ação do PPP não pode ser automática, mecânica ou
aleatória. Impõe rompimento de alienação, visto que seu objetivo é chegar à ação
transformadora, que é aquela que supre algumas necessidades radicais do grupo
e/ou da instituição. Assim é preciso conhecer as necessidades da escola, pois esse
é um definidor da ação a ser realizada, ação essa que passa do plano subjetivo para
o objetivo, da intenção para a prática, tornando-se possível de ser realizada. As
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necessidades devem ser percebidas de forma coletiva, senão será uma necessidade
alienada, não muito significativa para a comunidade.
O planejamento participativo vai ajudar a definir o coletivo e o crítico das
necessidades. Segundo Gandin (1991, p. 42) necessidades bem definidas levariam
a mudar a realidade. Portanto, para chegar às necessidades e possibilidades
devemos conhecer bem a realidade onde vamos atuar, as forças, as fraquezas, os
obstáculos, os limites, o essencial e dessa forma, estaremos realizando o
diagnóstico. Logo, Vasconcellos (2009, p. 33) afirma que “todo julgamento implica
um critério, um parâmetro (aquilo que não é ideal) [...]. O diagnóstico para realizar o
confronto entre realidade e o desejo precisa ganhar clareza do desejado, logo definir
critérios [...], um referencial”. Vale ressaltar que o referencial é uma exigência
teórico-metodológico, necessária para se chegar a uma ação transformadora que
começa com a sugestão de alguns participantes, ou alguns e depois já como
proposta passam a ser assumida pelo grupo que se propõe a por em prática. Vamos
do ideal ao real, ao possível, confrontando o que temos com o que desejamos e
planejando

na

perspectiva de mudar esta realidade. Deste modo, vamos

evidenciando etapas relativas a elaboração do PPP, trabalhando com os Marcos:
referencial, diagnóstico e programação.
Sobre as etapas de elaboração do PPP, seguindo esses três Marcos
supracitados, Vasconcellos (2009, p. 42 a 45) elenca uma sequência de etapas que,
depois de muita mobilização e sensibilização, começa com a apresentação das
tarefas, onde se elucida a metodologia de trabalho, passa para o momento de
respostas individuais, onde cada participante tenha tempo suficiente para responder
e perguntar tudo que desejar e se sinta parte importante nesta elaboração, assim
segue para a sistematização das respostas, onde se produz um texto com a lógica
de inicio, meio e fim, seguindo para a plenária, onde o coletivo discute se concorda
com as ideias expressas, analisando se o texto é fiel às necessidades pontuadas
pelo grupo, se a síntese é pertinente a parte do projeto que está sendo elaborada no
momento. Só podemos avançar na construção se conseguirmos vencer as etapas
previstas, depois de haver os momentos em que o grupo de sistematização passa a
assumir o trabalho em pequenos grupos por representatividade, para dar conta dos
textos.
Freitas (2011) reforça sobre a importância do diagnóstico:
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A partir desse diagnóstico é possível definir as estratégias de atuação,
tendo em vista a articulação necessária do PP, do planejamento e das
ações da escola com os princípios e diretrizes contidos nas políticas
educacionais, fazendo do PP a grande política norteadora da escola. Partir
de um diagnóstico é sempre importante. É ele que dá pistas sobre a
realidade enfrentada pela escola e permite identificar as necessidades e
possibilidades de mudanças significativas. Se o diagnóstico indica que o PP
não contempla as políticas e diretrizes educacionais relativas à qualidade da
educação, é importante examinar o porquê e estabelecer a articulação. Se
sinalizar que os professores precisam aprender a alfabetizar e a ensinar
matemática ou que os problemas de evasão estão relacionados com a
aprendizagem, é possível ajudar os professores a aprenderem a alfabetizar
e a ensinar matemática. ( FREITAS, 2011, p. 32)

Nesta mesma lógica, Libâneo (2008, p. 282) também apresenta etapas no
processo de elaboração do PPP, detalhando um pouco mais: Definição dos
problemas, determinação de necessidades e objetivos, levantamento e escolha das
alternativas de solução possíveis e coerentes com o problema, organização do
projeto, implementação do projeto, acompanhamento, avaliação e realimentação do
projeto.
Libâneo (2008, p.164 e 168) sugere um roteiro de construção do PPP:
1. Contextualização e caracterização da escola:
1.1 Aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos;
1.2 Condições físicas e materiais;
1.3 Caracterização dos elementos humanos;
1.4 Breve história da escola (como surgiu, como vem funcionando a
administração, a gestão, a participação dos professores, visão que os alunos
e pais tem da escola).
2. Concepção de educação e de práticas escolares:
2.1 Concepção de escola e de perfil de formação dos alunos;
2.2 Princípios norteadores da ação pedagógico-didática.
3. Diagnostico da situação atual:
3.1 Levantamento e identificação de problemas e necessidades a atender;
3.2 Definição de prioridades;
3.3 Estratégias de ação, escolha de soluções.
4. Objetivos gerais.
5 Estrutura de organização e gestão:
5.1 Aspectos organizacionais;
5.2 Aspectos administrativos;
5.3 Aspectos financeiros;
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6. Proposta curricular:
6.1

Fundamentos

sociológicos, psicológicos, culturais, epistemológicos,

pedagógicos;
6.2 Organização curricular (da escola, das séries ou ciclos, plano de ensino
da disciplina): objetivos, conteúdos, desenvolvimento metodológico, avaliação
da aprendizagem.
7. Proposta de formação continuada de professores.
8. Proposta de trabalho com pais, comunidade e outras escolas de uma
mesma área geográfica.
9. Formas de avaliação do projeto.
Padilha (2001, p. 90-93) que também discute sobre as exigências, princípios e
estratégias concretas de ação envolvidas no PPP, com base no planejamento
dialógico, aponta uma composição básica referencial do projeto político-pedagógico
da escola:
1. Identificação do projeto – identificação da escola, período de duração,
número de alunos, professores e funcionários;
2. Histórico e justificativa – relatar como se deu o processo e destacar a
relevância das propostas apresentadas;
3. Objetivos gerais e específicos – refere-se aos propósitos da escola;
4. Metas – esclarecer quando e como serão as ações;
5. Desenvolvimento metodológico – estratégias a serem desenvolvidas na
prática;
6. Recursos – envolve os recursos humanos, materiais e financeiros;
7. Cronograma – prevê a distribuição ordenada das ações ao longo do tempo;
8. Avaliação – verificação da concretização parcial e total dos objetivos e
metas;
9. Conclusão – oferece elementos para a elaboração do Regimento Escolar
próprio.
Assim, muitos outros autores discutem e sugerem roteiros e discute etapas
que venham a ajudar a escola nesta construção, que resulta de planejamento, que
envolve diversos atores e etapas, consiste da descrição detalhada de objetivos e
meios de execução de uma ação na qual se pretende transformar e/ou melhorar
uma realidade. Vale ressaltar que o PPP por si só não resolve os problemas da
gestão da escola, do currículo escolar ou mesmo da sala de aula. Exige-se diálogo,
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previsão

de

formas

concretas

de

realização, com prazos definidos, com

responsabilidades compartilhadas, com recursos humanos, físicos, materiais e
financeiros definidos, com previsão de avaliação e prática transparente de gestão
democrática.
O regimento escolar faz parte do PPP e está a serviço deste para melhor
organização escolar, eles se integram e o regimento escolar dá a base formal e legal
para o que foi proposto no projeto político-pedagógico. É importante lembrar que
nesta formulação do regimento, o estudo da Constituição Federal (1988), a
Declaração dos Direitos Humanos (1948) e o ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), devem ser amplamente consultados para evitar possíveis
equívocos. Deste modo, as medidas escolares podem influenciar e formar uma
parceria, se bem articuladas, entre escolas, famílias, o governo e as políticas
públicas, ao mesmo tempo em que podem identificar os problemas locais, elaborar
estratégias de ações e acompanhar os resultados obtidos com maior precisão e
eficácia na escola.

4. GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
De acordo com a orientação da legislação, no artigo 14 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDBEN, a gestão democrática envolve a “[...]
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola [...]” e a “[...] participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes” (BRASIL, 1996), e no Plano Nacional de Educação
(PNE) há a indicação de que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica obedecendo aos princípios da
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola e a participação das comunidades escolares e locais em conselhos
escolares. Portanto as escolas devem seguir a orientação legal, pois se tecido junto,
(comunidade, conselho e demais sujeitos que fazem parte do contexto escolar), de
forma intencional, a partir da organização de processos coletivos, bem como
fundamentada e planejada, teremos uma escola mais autônoma, participativa e
democrática que deve dispor-se a qualidade educacional.
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É um principio fundamental que deve ser levado em consideração no Projeto
Político-Pedagógico, pois apresenta características e exigências próprias. Está
relacionada à possibilidade de iniciativa própria, de resolução de problemas
existentes no espaço escolar, a competência de gerir com autonomia os caminhos a
seguir, junto com seus pares. Com isso, efetivá-la é um imperativo, que exige os
procedimentos que promovam o desenvolvimento, o comprometimento e a
participação das pessoas, que as envolvem na gestão nas dimensões pedagógicas,
financeiras e administrativas. O PPP estabelece um entendimento dos entraves
postos pela prática pedagógica e propõem diminuir a distância entre o pensar e o
fazer, a teoria e a prática, entre a concepção, a criação e a execução. É um caminho
e instrumento para a concretização da gestão democrática. Veiga (2010) destaca
que:
O projeto politico-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de
decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no inteiro
da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que
reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 2010, p.
13-14)

Adota-se desta forma, a ideia de que o PPP tem uma visão globalizada da
escola, sua organização define o trabalho que vai além da sala de aula, inclui as
relações com o contexto social na sua totalidade, define a forma de gerir a escola
em todos os seus aspectos, permitindo um gestar com co-gestores, conferindo-lhes
a autonomia necessária para esse processo.
Para Demo (2009), a ideia central de autonomia é a construção coletiva, entre
os professores, de um projeto pedagógico próprio. Esta expectativa detém particular
relevância, porque desde logo sinaliza a competência primeira que todo professor
deve dominar. Com isto, a escola poderia assumir o contorno crucial de proposta
comum, tendo de um lado, professores e comunidade interna e, do outro, a
comunidade circundante, com isso ao mesmo tempo em que a vigência sempre
renovada

do projeto pedagógico permite critérios de seleção, atualização,

distribuição de tarefas, oferece grandes possibilidades de realizar planejamentos
mais efetivos com metas, etapas, processos, produtos e avaliações. O autor afirma
que a autonomia seria por esta via, concretamente, o que se deseja fazer da escola,
como geri-la melhor com a participação da comunidade, o que se oferece aos
alunos. Ainda, na visão do autor, faz parte desta ideia a convicção crescente de que
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a atualização deverá ser constante e recorrente para fazer jus ao processo inovador
e democrático da educação baseado na atualização do conhecimento.
A referência ao projeto pedagógico leva a selecionar de modo mais acurado
o professor a ser reciclado, capacitado, promovido... O processo mais
pertinente, obviamente, é a motivação da pesquisa, elaboração própria,
reconstrução de conteúdos e metodologias, atualização, desde que o
projeto não se torne “patrulha ideológica” (DEMO, 2009, p.115).

A gestão democrática é essencial para que a escola se constitua um
ambiente inovador, motivador e propício ao fazer coletivo. O projeto pedagógico
como elemento da gestão democrática, torna-se constitucional por ser o elemento
norteador de organização do seu trabalho, um instrumento importante para garantir
não só o sucesso da aprendizagem dos alunos como a sua permanência numa
escola prazerosa e de qualidade. Com acato dos princípios que levam a conquista
da autonomia pela escola, com base nas ações compartilhadas por seus vários
atores, as políticas públicas educacionais, gestão democrática e autonomia cursam
o mesmo caminho. “Isso porque todo ato educacional é um ato político que
condensa muitas decisões e porque o PP encerra a política pedagógica da escola:
as suas escolhas, os princípios norteadores das atividades da escola” Freitas (2010,
p. 21).
A gestão democrática e o PPP fazem parte do conjunto de políticas públicas
voltadas para a educação. Freitas (2010, p. 21) nos diz que “as Políticas Públicas se
expressam por leis, regulamentos, orçamentos e se traduzem em diretrizes
governamentais, voltadas para a garantia dos direitos sociais de todos os cidadãos.
Objetivam a resolução de problemas da sociedade”. Existem muitas políticas
públicas voltadas, especificamente, para o campo educacional, objetivando a
melhoria do desempenho escolar e a garantia do direito de ter uma educação
escolarizada. Mesmo porque, o direito à educação está inserido no conjunto de
direitos sociais que tem respaldo no valor de igualdade entre todos os cidadãos,
sendo recomendado pelo princípio constitucional que se refere à dignidade da
pessoa humana e visa ao seu pleno desenvolvimento. A autora, supracitada, nos
chama a atenção sobre a necessidade de conhecermos as políticas e diretrizes
educacionais e procurarmos formas para implementá-las, pois sem elas não há
condições de promovermos mudanças na direção da qualidade almejada. “A
probabilidade de desempenho escolar bem sucedido aumenta exponencialmente,
quando o Projeto Pedagógico – PP, e as ações da escola estão articulados com a
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legislação, as políticas, os planos e programas nacionais, estaduais e municipais e
as diretrizes governamentais” (Freitas, 2010, p. 21).
Sabemos que a gestão democrática provoca o repensar da composição do
poder

da

escola,

propõem

socialização

e,

consequentemente,

diminui

o

individualismo e anula a total dependência de órgãos externos que elaboram as
políticas educacionais que, antes, a escola apenas executava. A gestão que se
propõem junto ao PPP começar pela descentralização administrativa e pedagógica,
passa pelo fortalecimento das competências de gestão, segue rumo à autonomia
escolar e participação da comunidade e se aperfeiçoa nos sistemas de informação,
gestão, avaliação e medição de resultados, sendo possível ser acompanhada por
instâncias superiores através do currículo e dos resultados expressos pelos
instrumentos de avaliação interna e externa do processo de ensino-aprendizagem.

4.1.GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE
A gestão democrática embora prevista em lei a muito tempo, ainda é um
procedimento em construção, complexo e plausível que demanda vontade política e
de desprendimento de poder. Contudo, é evidente o quanto avançamos neste
processo, pois o modelo de sociedade e, por conseguinte, o de escola que temos
hoje, não se permite mais qualquer modelo de gestão, sem a possibilidade de
participação e, por mais leve que seja, não se pode induzir a comunidade e a
sociedade a buscar mais inserção nos espaços sociais de convívio público e se
fazer ouvir de uma forma ou de outra, trazendo mudanças significativas na
distribuição de poder existente nestes espaços. Na escola, por mais que o diretor
queira impor seus ditos, normas, formas de ensinar, calendários, programas,
projetos e conteúdos, haverá sempre uma parte ou grande parte da comunidade
escolar contrapondo o que esta sendo dito, mesmo que se use o argumento de se
fazer desta forma para conquistar à qualidade de serviços prestados à comunidade.
Parece-nos que as pessoas querem ter sentimento de pertencimento neste espaço,
professores, alunos, pais e funcionários não permanecem muito tempo em escolas
com as quais não se identificam. Não seria a causa da evasão escolar e nem
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mesmo da crescente rotatividade de professores, mas nos parece ser um indicativo
de insatisfação.
A prática da gestão democrática inclui a ampla participação dos diversos
atores sociais que compartilham do mesmo espaço escolar, ressaltamos que a
gestão escolar é um processo, uma dimensão, um abordagem de atuação, um meio
e não um fim em si mesmo. O objetivo da gestão está voltado para a aprendizagem
efetiva e significativa dos alunos, na verdade tudo na escola se dá com esse fim,
deve afiançar que os alunos aprendam sobre e com o seu mundo, e sobre si
mesmos em relação a esse mundo, desenvolvam conhecimentos necessários à vida
em sociedade e aprendam a trabalhar e compartilhar informações de complexidades
gradativas e vivenciar as diversas situações conflitantes da realidade social,
econômica, política e científica, como condição para o exercício da cidadania.
A gestão democrática dos sistemas de ensino e das escolas públicas se
coloca hoje como um dos fundamentos da qualidade da educação, como exercício
efetivo da cidadania. É aqui se situa um dos maiores desafios dos educadores: a
democracia, assim como a cidadania, se fundamenta na autonomia. Uma educação
emancipadora e condição essencial para a gestão democrática. Escolas e cidadãos
privados da autonomia não terão condições de exercer uma gestão democrática e
de educar com qualidade para a cidadania.
Os problemas da educação brasileira são debatidos por toda sociedade nos
dias atuais, as limitações de formação para a cidadania são percebidas pela
sociedade, assim como o discurso da qualidade educacional tem ganhado cada vez
mais abrangência e visibilidade nas escolas, nas redes sociais, nas cobranças da
sociedade, através da divulgação e do empenho em se implantar as políticas de
qualidade na educação, hoje através das avaliações externas a comunidade pode
cobrar mais ou menos de determinada escola pelo seu IDEB, pela taxa de evasão e
reprovação, podem até escolher em qual escola matricular-se de acordo com os
problemas avaliados por eles naquela instituição. A escola não existe sozinha e não
consegue mais esconder seus problemas e limitações. Luck (2011) nos alerta para
a repercussão dos problemas educacionais e a coletividade quando diz que
“entendemos que os problemas relacionados à educação são problemas da
coletividade, não são problemas exclusivamente do governo como entidade superior
e separada da sociedade”.
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As políticas de melhoria da qualidade da educação envolvem todos os níveis
de ensino. Essas políticas se consubstanciam em planos, programas e projetos
específicos a cada nível de ensino. O PNE dá uma visão ampla das intenções
políticas e resume essas intenções, no que diz respeito a elevação do padrão de
qualidade da educação brasileira. A partir do PNE, cada estado e cada município é
estimulado a elaborar, respectivamente, seu Plano Estadual de Educação e o Plano
Municipal de Educação. Assim, todos devem observar a qualidade do desempenho
escolar como uma meta, visando eliminar evasão, reprovação, defasagem
idade/série e melhorar a formação dos profissionais da educação, inclusive dos
gestores educacionais (Freitas, 2010).
Neste processo de desenvolvimento, temos assistido a uma evolução na
política da educação brasileira, haja visto que legalmente prega-se mais participação
da sociedade neste cenário educacional (Freitas, 2000). Esta possibilidade vem
ganhando corpo junto aos sistemas de ensino, tanto pela busca da excelência
participativa da sociedade na conjuntura escolar e no sistema de ensino, quanto pelo
envolvimento político mais plausível do estado, além da qualificação profissional dos
envolvidos no processo educativo em prol de uma educação de qualidade. Para
Luck (2000):
Assim é que a escola se encontra, hoje, no centro de atenções da
sociedade. Isto porque se reconhece que a educação, na sociedade
globalizada e economia centrada no conhecimento, constituem grande valor
estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade, assim como
condição importante para a qualidade de vida das pessoas. (LUCK, 2000, p.
12)

Ratifica-se, portanto, uma preocupação em relação ao processo de
democratização da gestão escolar e da participação da sociedade na vida das
escolas. As ações realizadas pelo estabelecimento de uma sociedade democrática
é uma das grandes vitórias das escolas no campo político-educativo, pois se
aprofundou o processo de democratização política da sociedade brasileira e
aumentou a influência para que o diretor revelasse sua face de educador, chegando
a uma gestão escolar autônoma nos aspectos administrativo, pedagógico,
financeiro, culminando este processo com a eleição de um dirigente pelos
representantes de todos os membros envolvidos no processo educativo, via
processo de seleção.
É oportuno salientar que numa gestão escolar o exercício da autonomia e do
planejamento participativo são dois elementos importantes para que as mudanças
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organizacionais ocorram. Contudo, é salutar repensar a teoria e a prática da gestão
educacional no sentido de eliminar as políticas educacionais administrativas
centralizadoras e incentivar a autonomia e participação dos sistemas de ensino,
visto que o processo de gestão democrática desses sistemas representa um
formidável instrumento de consolidação de democracia em nível de sociedade ao
considerar que a instituição escolar e a sociedade estão dialeticamente constituídas.
Logo as mais diferentes ações que compõem a gestão de uma escola são
resultados do trabalho em equipe de sujeitos. Segundo Hora (1994), a democracia
ou gestão democrática em educação está intimamente ligada ao compromisso
sociopolítico com interesses reais e coletivos de classe, de trabalhadores,
extrapolando as batalhas internas da institucionalização, e sua solução está
condicionada a questão da distribuição e apropriação da riqueza e dos benefícios
que transcendem os limites da ação da escola.
Portanto, esta concepção democrática se apoia na visão de coletividade, de
participação, relaciona a escola e seus atores com um todo e não a dividindo em
partes ou lado, sobrepondo à visão centralizada de poder dentro da instituição. É por
isso que Gadotti (2000) define duas razões que justificam a implantação de um
processo de gestão democrática na escola pública:
A escola deve formar para a cidadania e, para isso, ela deve dar exemplo. A
gestão democrática da escola é um passo importante no aprendizado da
democracia. A escola não tem um fim em si mesmo. Ela está a serviço da
comunidade. Nisso, a gestão democrática da escola est á prestando um
serviço também à comunidade que a mantém. A gestão democrática pode
melhorar o que é específico da escola, isto é o seu ensino. A participação
na gestão da escola proporcionará um melhor conhecimento do
funcionamento da escola e de todos os seus atores; propiciará um contato
permanente entre professores e alunos, o que leva ao conhecimento mútuo
e, em consequência, aproximará também as necessidades dos alunos dos
conteúdos ensinados pelos professores. (GADOTTI, 2000, p. 35)

A gestão democrática tem por finalidade envolver todos os segmentos
interessados na construção de propostas coletivas de educação e, estimular a
participação das diferentes pessoas na articulação dos aspectos financeiros,
pedagógicos e administrativos para atingir um objetivo especifico: promover uma
educação de qualidade, que de acordo com a LDB (BRASIL, 1996)
[...] abranja os processos formativos que se desenvolvam na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais” (Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional,
n° 9.394/96, art.1°).
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Assim, corroborando com os conceitos de Hora (1994) e com o Art. 1º da
LDB, acredita-se que os processos de gestão escolar vão além da gestão
administrativa, incluem-se também nos processos de autonomia. Por isso,
questiona-se, neste caso, qual é o papel do gestor no processo de elaboração do
projeto pedagógico da escola, visando ajudar na construção de sua autonomia?
Entende-se que esse processo em que se constrói a autonomia dentro da
escola, está além da ação do gestor, envolve professores e todos os funcionários da
unidade escolar, na medida em que se definem ações coletivas, se ganha força na
execução das mesmas e, consequentemente, se ganha autonomia, já que o
principio básico para a mesma é a corresponsabilidade. O gestor neste momento
deve garantir a autonomia do grupo, desenvolvendo o papel fundamental de
coordenar e facilitar o processo.

4.2. AUTONOMIA: UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO
Em muitas oportunidades de estudo e de debate sobre a educação,
reconhece-se que a escola precisa de autonomia, sem com isto desfazer a noção de
sistema. Esta autonomia inclui não só as condições mais flexíveis de administração,
mas, igualmente a capacidade de gerenciamento de recursos financeiros e
pedagógicos, de maneira colegiada.
Para assegurar qualidade e autonomia, a escola constituinte e constitutiva da
sociedade em que está inserida, necessita da construção de sua identidade, precisa
estabelecer um direcionamento, planejar suas ações com a participação ativa dos
sujeitos sociais dos seus processos, tendo como identificador o contexto em que
está inserida, a fim de tornar-se mais real, atuante e acessível. Portanto, promover a
construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico deve ocorrer com a instalação de
uma autonomia construía e dialogada na escola. Essa autonomia deve ser criada
em torno do PPP que aponte, principalmente, à melhoria da qualidade do ensino e
ao sucesso da aprendizagem do aluno.
Autonomia na gestão escolar é um processo em construção, consiste na
ampliação do espaço de decisão, voltada para o fortalecimento da escola e melhoria
da qualidade do ensino que oferece e da aprendizagem que promove pelo
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desenvolvimento de sujeitos ativos e participativos. É característica de um processo
social de realização cotidiana, que se expressa mediante iniciativa coletiva,
orientada para a resolução de problemas que afeta a escola e sua capacidade de
oferecer educação de qualidade para seus alunos. É um processo construído no diaa-dia, a partir do entendimento e decisão dos participantes da escola sobre o seu
modo de ser e de fazer. A responsabilidade é compartilhada, pois a autonomia não é
total e não se decreta, nem delega condição de autonomia, ela se efetiva mediante a
transformação da cultura escolar, ou seja, na mudança do seu modo de ser e de
fazer na escola.
Entende-se desta forma que autonomia é um processo social de construção
compartilhada, que demanda do gestor e da sua equipe habilidades especiais, por
envolver diversas pessoas, que lida com a contradição e conflitos de opiniões e
desejos, que vão se tornando mais ou menos tensos, até se chegar a um consenso.
A prática democrática e participativa para a construção da autonomia da escola se
dá num aprendizado constante, que aos poucos vai se concretizando, estando
visível na cultura escolar. Luck (2011, p. 100-101) destaca que “essa cultura escolar
é caracterizada pela iniciativa, entusiasmo, empreendedorismo, responsabilização,
orientação para resultados, ética e prestação de contas, que se expressa em tudo
que se faz na escola”.
Libâneo (2008), confirma que a cultura escolar se projeta em todas as
instâncias da escola:
A escola tem uma cultura própria que permite entender tudo o que acontece
nela, mas essa cultura pode ser modificada pelas próprias pessoas, ela
pode ser discutida, avaliada, planejada, num rumo que responda aos
propósitos da direção, da coordenação pedagógica, do corpo docente
(LIBÂNEO, 2008, p.109).

Nesta perspectiva, a cultura escolar é um fator determinante num modelo de
gestão democrática, assim como é um condicionante do PPP, do mesmo jeito em
que o PPP institui a cultura organizacional da escola. Precisa haver coerência entre
os objetivos da escola e a cultura organizacional, a gestão deve instituir práticas de
gestão em sala de aula e fora dela que sejam transparentes, onde as decisões e
participações aconteçam coletivamente.
Conforme Barroso (1997), a autonomia é uma maneira de gerir, orientar, as
diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio
biológico ou social, de acordo com suas próprias leis. Por isso, a autonomia
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assegurada pela LDB pode ser considerada como resultado de um processo de
construção social, uma vez que essa lei é produto da discussão de muitos
educadores e de outros segmentos da sociedade. E de que forma a autonomia da
escola pode ser efetivamente construída? Acredita-se que, na medida em que
resulta da ação dos sujeitos locais e não da determinação legal. Sabe-se que
quando a autonomia da escola aumenta, também cresce o seu nível de
responsabilidade em relação à comunidade na qual ela está inserida.
Neste sentido, pode-se aqui pronunciar que a autonomia na escola ocorre à
medida que existe ainda a competência da instituição admitir responsabilidade,
tornando-se mais competente no seu fazer pedagógico. Em outras palavras, a
escola é autônoma quando se mostra capaz “[...] de responde por suas ações, de
prestar contas de seus atos, de realizar seus compromissos e de estar
comprometida com eles, de modo a enfrentar reveses e dificuldades” (Luck, 2000,
p.11).
Para Gadotti (2000), a autonomia e a gestão democrática da escola fazem
parte da própria natureza do ato pedagógico, esta atitude de gestão prima por uma
reivindicação do projeto político-pedagógico. Mas, não significa separação numa
cultura particular, concebe curiosidade, ousadia e busca de diálogo com diversas
culturas e concepções de mundo. Deve haver na escola, competência para decidir
nas áreas pedagógica, administrativa e organizacional, de políticas de pessoal e
financeira numa perspectiva de gestão comunitária e pública.
Sobre as dimensões da autonomia, Luck (2011) indica que ela é realizada em
quatro dimensões: a financeira, a politica, a administrativa e a pedagógica, sendo
que elas são interdependentes, reforçam reciprocidade, uma está a serviço de outra.
“Essa autonomia se constrói com autoridade, no sentido de autoria. Trata-se de uma
autoridade intelectual (capacidade conceitual), política (capacidade de compartilhar
poder), social (capacidade de liderar e orientar-se por liderança) e técnica
(capacidade de produzir resultados e monitorá-los)” Luck (2011, p.104).
Veiga (2011), também comenta sobre autonomia e suas dimensões: a
administrativa, que consiste na possibilidade de elaboração e execução de seus
planos, programas e projetos; a jurídica, que diz respeito à escola elaborar suas
normas e regras (o projeto político-pedagógico representa o instituinte nesta
dimensão); a financeira, que diz respeito aos recursos financeiros para garantir o
efetivo funcionamento da escola, sendo esta total ou parcial (total, quando a escola
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administra as verbas enviadas pelo Poder Público; parcial, quando administra parte
da verba encaminhada pelo órgão central); a pedagógica, que consiste na liberdade
de ensino e pesquisa.
Reforçando a prática e a construção da autonomia de gestão escolar, Luck
(2011),

apresenta

como

princípios

orientadores

da

ação

autônoma:

o

comprometimento, competência, liderança, mobilização coletiva, transparência,
visão estratégica, visão proativa, iniciativa e criatividade.
Portanto, a autonomia favorece e fortalece a escola e sua comunidade, pois
estreita as relações, estimula o espírito de equipe, levando-os a todos a
responsabilização pela escola como um todo.

Podemos dizer, então, que a

autonomia propõe parcerias diversas entre a escola, comunidade e sociedade de um
modo geral, leva a organização escolar a transformar-se em espaço educativo, em
lugar onde todos podem aprender com qualidade.

4.3. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E DA COMUNIDADE NA VIDA DA
ESCOLA
O Art. 12 da LDB de 1996, trata de forma muito importante à dimensão da
gestão escolar, observando a relação da participação da comunidade nos processos
escolares, afirmando que, cabe à escola “articular-se com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração” entre esta e a sociedade e, ao
mesmo tempo, “informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento
dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica” (Inc. VI e
VII). Portanto, é imprescindível que ao pensar na efetivação desta prática de
planejamento esteja incluído a família e comunidade dentro do processo.
A cobrança da participação dos pais na organização da escola e na gestão da
mesma corresponde a uma exigência legal que define novas formas de
relacionamento entre escola, sociedade e trabalho, que refletem na escola, nas
práticas de descentralização, autonomia e responsabilização coletiva, onde há um
encontro de culturas, interesses e diferentes visões que estão com os olhares
voltados para as questões escolares.
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Na realidade, a escola reconhece hoje a necessidade de ser gerida no
coletivo, ela está aprendendo a conviver com tantas outras pessoas, dividindo
responsabilidade e permitindo a abertura de suas portas para a comunidade, de
forma tímida em algumas situações e com muita ousadia em outras, o fato é que
essa realidade tem modificado as decisões dentro dela, há uma multiplicidade de
olhares sobre a mesma, apontando erros, cobrando qualidade, exigindo inclusão e
propondo melhorias. São opiniões diversas, que envolve professores, alunos, pais,
avós, vizinhos, todos numa única direção, com culturas diferentes, porém com
interesses iguais, melhoria na qualidade da educação.
Os pais e ou responsáveis tem mais liberdade dentro da escola, instituição
essa que na maioria das vezes eles mesmos escolheram para seus filhos (as),
esses pais não participam mais da escola só quando são chamados para reunião de
pais, para ouvir queixas e/ou elogios sobre seus filhos. À escola incentivando ou não
eles estão entendendo a necessidade de participação nos processos escolares e
cada dia mais buscam adentrar este espaço, como colaboradores que sabem ou
estão reconhecendo seus direitos educacionais e sabem que a escola precisa ser
mais qualificada do que atualmente. Hoje a participação da família nas atividades
propostas pela escola, bem como no acompanhamento da vida escolar dos alunos é
essencial e modifica o rumo e cultura da escola. Desta forma, pais, alunos e
comunidade em geral são convidados a fazer parte dos processos decisórios da
escola, são convidados a gerir juntos, a ser a entidade colegiada da escola,
influenciando muito nos rumos da escola.
Para Libâneo (2008), com relação a participação, é necessário considerar que
a escola tem funções sociais explicitas, objetivos próprios, projeto pedagógico
curricular, estrutura de gestão, formulados de forma coletiva e pública, dentro do
critério do respeito aos papeis e competências. É preciso respeitar os papeis e suas
funções, tanto dos professores, como dos funcionários, alunos e pais. O
envolvimento dos pais é legitimo e necessário. “Somente a prática pode ajudar a
esclarecer esses problemas, de modo a encontrar formas de acordo mútuas e de
ajuda recíproca, melhorando a organização do trabalho escolar e o trabalho dos
professores em função da qualidade cognitiva, operativa, social e ética dos
processos de ensino e aprendizagem” (Libâneo, 2008, p. 115).
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Para Vasconcellos (2009), a participação é uma resposta a um dos anseios
mais fundamentais do homem: ser levado em conta, tomar parte, ser incluído, ser
respeitado. O autor ressalta ainda, que:
A participação só tem sentido quando existe por detrás uma ética, uma
disposição em mudar realmente o que for necessário e não apenas as
aparências. A participação é um direito (pelo simples fato da pessoa fazer
parte da polis) e um dever (de sair de uma situação d comodismo, de
delegação para o outro, o que acaba gerando a perversa lógica do
paternalismo). Pela participação, o individuo pode assumir a condição de
sujeito e não de objeto (sentindo-se sujeitado ou com que fazendo parte do
“cenário”,
mas
não
interferindo
nos
destinos
do
trabalho)
(VASCONCELLOS, 2009, p. 25).

Deve-se considerar que quanto mais pessoas envolvidas na escola, maior a
dificuldade de lidar com as intenções em massa, com as propostas, com os conflitos.
Pode ocorrer com mais frequência as dificuldades de comunicação, mas esta é uma
aprendizagem que já estamos assimilando aos poucos e percebendo os resultados
significativos às escolas. Todos os participantes das definições e organizações da
escola são sujeitos do processo, cada um com sua função e importância,
possibilitando a prática democrática direta que deve ter uma metodologia
envolvente, onde as pessoas se sintam valorizadas, provocadas a esta participação,
desejando mudanças e sugerindo junto, decidindo junto, para que as coisas
realmente aconteçam e não fiquem só no papel. É de suma importância que o gestor
convide e instigue essa participação, pois a mesma aumenta a consciência política e
distribui responsabilidade. Portanto, a escola deve permitir a aproximação dos
problemas da comunidade na qual está inserida, dialogar com esses e demonstrar
interesse pelos mesmos, afinal de contas, tudo reflete na escola.
Os entraves e limitações que aparecem quando se implementam processos
de gestão colegiada nas escolas surgem com argumentos diversos, mas é
importante sana-los, deixando fluir o fortalecimento do conselho ou colegiado
escolar, a circulação de informações, a divisão do trabalho, discussão e elaboração
do calendário escolar, a distribuição das aulas, elaboração e definição do currículo,
formação de grupos de trabalho, na capacitação de recursos humanos, orientação
sobre normas de funcionamento, enfim sobre toda a organização escolar, deixando
claro que o objetivo é a melhoria do ensino-aprendizagem.
O colegiado escolar é constituído por representante dos vários segmentos da
escola e representa um aprendizado autêntico do diálogo. É um imperativo a ser
concretizado na escola e um mecanismo necessário à gestão democrática,
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representando uma forma de participação efetiva que valida a organização e gestão
escolar.

5. A ESCOLA LAGOA DOS PATOS: AVANÇOS, APRENDIZAGEM E
DOCÊNCIA
Para construção do PPP foi preciso profunda reflexão e análise sobre o que
está sendo feito e como será realizado o trabalho, essa reflexão pautada no
diagnóstico da escola, considerou-se a dimensão pedagógica (desempenho dos
docentes no planejamento das aulas, participação nas reuniões pedagógicas,
formação continuada, utilização de diferentes estratégias, trabalho diversificado e
diferenciado, projetos da escola e da Secretaria Municipal de Educação, resultados
das avaliações internas e externas, Conselho de Classe, Recuperação Paralela, uso
do Referencial Educacional Curricular Municipal, frequência escolar, lição de casa,
utilização

dos

jogos

e

materiais

pedagógicos),

dimensão

administrativa

(investimentos, verbas, envolvimento e fortalecimento do Colegiado Escolar,
monitoramento

da

assiduidade

e

pontualidade,

comunicação

interna,

documentações em dia dos funcionários e alunos, viabilização de recursos para a
efetivação dos projetos coletivos da escola, merenda escolar, segurança, limpeza e
organização da escola, recreio, estrutura física adequada, entrada e saída de
alunos, acessibilidade de acordo com as normas, mediação das relações
interpessoais, reuniões de pais, atuação dos gestores, professores e funcionários) e
dimensão social (comunicação com os pais, relação escola x família, participação da
comunidade,

comportamento

dos

alunos, levantamento

socioeconômico

das

famílias, encaminhamento à área da saúde e social do município). Neste cenário,
obtiveram-se muitas conquista, dentre elas podemos citar: alunos mais frequentes e
que gostam da escola; muitos pais valorizam e cobram muito da gestão escolar;
oferta de materiais pedagógicos e livros paradidáticos; escola limpa e organizada;
profissionais mais solícitos; união de todos os elementos da unidade escolar; a
maioria dos profissionais em sala de aula são concursados, possuem nível superior
e são comprometidos com o dever e com a qualidade da educação; alunos sendo
atendidos em reforço escolar no turno oposto; alunos atendidos pela sala de
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recursos; maior interesse, participação e envolvimento dos colegiados; enfim, uma
escola mais inclusiva.
Entrementes, ainda é pouco para o que nossa comunidade aspira e
necessita. Muitas fragilidades e problemas são percebidos e discutidos entre nós,
dificuldades que são observadas, também, pelo colegiado, às quais citamos no
momento como pontos fracos da escola e que precisam ser trabalhados à curto
prazo: falta de estrutura física adequada para aulas do Mais Educação; estrutura
física inadequada em alguns espaços da escola para atendimento da demanda
escolar e também para projetos; falta de interesse e participação de algumas
famílias na vida escolar dos filhos e nos processos existentes na escola; muitos
alunos com distorção idade-série; um alto índice de repetência e evasão, elevado
número

de alunos com dificuldade de aprendizagem; falta de planejamento

adequado para alunos com necessidades educacionais.
Diante do exposto, em discussão com o grupo e com o colegiado, definiu-se
um plano de ação para melhoria da escola, que está diretamente ligado ao
pedagógico, pois esse é o principal problema. Muito ainda precisa ser investido para
melhorar o fazer pedagógico. Os alunos com dificuldade de aprendizagem precisam
de um trabalho mais intenso e direcionado para minimizarmos, gradativamente, essa
problemática. Outro grande problema é repetência e o baixo nível de aprendizagem,
sendo assim, o desenvolvimento do plano de intervenção junto ao desempenho
escolar dos alunos com dificuldade de aprendizagem é uma ação que vai nos ajudar
a solucionar ou, ao menos, minimizar este problema.
A equipe atual da escola é, na sua maioria, comprometida buscando
mudanças indispensáveis ao bom funcionamento da mesma. Nossa unidade escolar
já ganhou visibilidade pela comunidade e vem conquistando respeito ao longo dos
meses. Hoje, temos 87% do quadro de professores com nível superior, sendo que a
maioria deles é efetivo concursado na rede municipal e trabalha 40 horas semanais
na escola. A minoria dos professores são contratados, como servidores temporários,
e trabalha 20 horas semanais. Destes, temos 13% com nível superior incompleto,
como se pode observar no gráfico abaixo. Os demais funcionários, de apoio, portaria
e secretaria na sua maioria, também são contratados, temporariamente pela
prefeitura, sendo que muitos deles já estão na escola há mais de 15 anos e
desenvolve um trabalho mais próximo à comunidade, mantem um relacionamento
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afetivo bom para com alunos, pais e ou responsáveis e comunidade geral, alguns
desses já são moradores o bairro ou das proximidades.

Gráfico 1 - Nível de Escolaridade dos Professores
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Conforme afirma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os
professores da educação básica devem obter diploma de curso superior. Assim, do
quadro dos professores da Escola Municipal Lagoa dos Patos apenas uma pessoa
não tem nível superior e outra está cursando Pedagogia, esse aspecto é muito
importante, pois esse fato está diretamente ligado ao nível de qualidade de ensino
oferecido aos alunos. Vale a pena dizer que quando o professor também é
estudante, rompe como o paradigma de ser um profissional habilitado e pronto para
enfrentar qualquer demanda da escola. Nesta conjuntura ele também passa a ser
um aprendiz, compreendo que existe uma troca de informações, de saberes e
conhecimentos entre ele e os alunos, o que o torna “ensinante”, mas também
“aprendiz”.
Neste papel de aprendiz, o professor está mais envolvido com as novas
demandas sociais onde o fazer pedagógico não se restringe só as questões do
saber ensinar, onde cabia ao aluno, apenas, receber os ensinamentos prontos, mas
há neste nova configuração social, uma relação dialógica e dialética onde um
precisa do outro, no sentido de seres que se complementam e para o professor dá
conta desta complementação será necessário uma formação contínua que o
possibilite entender e articular ações possíveis de superar os atuais enfrentamentos
pelos quais a escola passa.
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5.1. A PROPOSTA PEDAGÓGICA
O fazer pedagógico da Escola Lagoa dos Patos, está pautado na perspectiva
interacionista. Estudos de Ferreiro (2001) e Vygotsky (1988) demonstram que o
conhecimento é uma constante e efetiva construção, que sempre deve partir de
concepções prévias do educando, de suas vidas e seus problemas. Para o pensador
Vygotsky (1988), o desenvolvimento é fruto de uma grande influência das
experiências do indivíduo. O jeito de cada um aprender o mundo é individual, porém
o aprendizado é essencial para o desenvolvimento humano e se dá sobre tudo pela
interação social.
A Escola Municipal Lagoa dos Patos, desenvolve um currículo rompendo com
a ideia de uma instituição isolada que só reproduz as regras ditadas pela sociedade.
Sabe-se que a educação traduz uma representação da sociedade, contudo está-se
trabalhando para discutir as hierarquias e valores determinados por ela, mas não
como reprodução e aceitação de tudo que está imposto. Ao tomar essa atitude
conseguiu-se restabelecer uma forma diferente daquela tendência que considera a
escola como uma instância dentro da sociedade, que apenas reproduz e não
constroem, nesta tendência cabe ao aluno, aprender de forma mecanizada, onde o
que se tratava em classe estava muito distante da realidade social do estudante. Na
perspectiva adotada pela escola, buscamos dialogar com o estudante frente as suas
demandas sociais, entendendo que essa instituição não está solta, mas inserida
num contexto social que é dinâmica e versátil, que precisa ser significativa para a
comunidade, tendo sua identidade construída pela mesma.
Na construção do PPP, buscou-se definir uma proposta curricular que atenda
nossa clientela, envolvendo a identidade dos mesmos, valores - tão necessários a
vida em sociedade, assim como temas relativos às relações sociais e os
conhecimentos mais precisos e indispensáveis à formação de um sujeito crítico,
participativo e atuante. As aulas devem ser planejadas, pensando nas intervenções
que serão mais significativas para a realidade de determinada classe, com objetivos
definidos, tempo estabelecido e metodologia mais adequada. Como exemplo disso
há uma atenção especial para os alunos que estão fora da idade/série, onde a
proposta é pensar em atividades realizadas em classe, mesmo que esta seja
organizada em subgrupos e que neste contexto o aluno tenha a possibilidade de
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superar dificuldades e ser apresentados a novos desafios, trazendo à tona o que
prega a teoria piagetiana da assimilação e acomodação. Também há uma atenção
especial para as crianças que estão em nível inferior ou superior a sua turma em
atendimentos no contra turno na Sala de Recursos Multifuncionais para alunos com
necessidades especiais, na participação do Programa Mais Educação e em outros
projetos, visando fazer o aluno superar dificuldades e ampliar seus conhecimentos.
Aceitar e acolher o aluno com necessidades especiais e com dificuldade de
aprendizagem, é uma prática muito recente, pois essa maneira mais organizada e
legitimada pela instituição governamental está há alguns poucos anos sendo posta
em prática, em escolas regulares de todo o país e constantemente pensamos sobre
a necessidade dessas pessoas que de forma justa e igualitária possam estar dentro
das salas de aulas.
A ênfase no processo de ensino-aprendizagem se dá dentro da sala de aula e
em momentos de atividades extraclasse que permitem outras vivências e
experiências que completam as ações educativas e, sobretudo, nos aspectos da
possibilidade de entendimento do outro, na plenitude dos seus direitos e nas suas
diferenças, respeitando a sua identidade. Este último ponto é bem definido em no
Projeto Político-Pedagógico que aborda o ser como holístico, favorecendo a
aprendizagem de diversos conteúdos que transpassam o saber acadêmico e
exercendo a humanização da leitura social do aluno, visando um fazer pedagógico
transformador que tem sentindo na vida dos nossos discentes. Os resultados das
aprendizagens são analisados e discutidos em cada reunião semanal, para
realização de ações durante as aulas da semana e dos projetos desenvolvidos pela
escola. Algumas turmas já avançaram muito nas práticas inovadoras para atender
os alunos com ritmos de aprendizagens diferenciados e já utilizam de forma correta
os recursos didáticos existentes, com precisão. Outras estão se engajando nesta
proposta, mas não o fazem ainda com sentido que venha desenvolver o cognitivo
dos alunos, com vistas a ampliar os níveis de apropriação do saber.
Nos momentos de planejamento coletivo, definiu-se como expor e socializar
as

experiências

exitosas,

geralmente

pequenas

ações

são

colocadas

no

planejamento diário e expostas para todos em feiras de conhecimento e workshop,
que acontecem no final de cada semestre. Para essa prática buscou-se uma
formação continua para os professores, com diferentes recursos pedagógicos, bons
materiais didáticos e com a realização de reuniões para avaliar e definir novas ações
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frente à prática docente, estabeleceu-se um diferencial que possibilita ao aluno
construir o seu conhecimento. A avaliação é vista como uma das mais importantes
ferramentas à disposição dos professores para alcançar o principal objetivo da
escola: fazer todos os estudantes estarem nela e avançarem. O conselho de classe
busca discutir, conhecer e encontrar soluções para os problemas existentes, como a
evasão, baixo rendimento, dificuldade de aprendizagem, frequência e a repetência.
Com relação a evasão, investigou-se caso à caso levantando hipóteses que
fossem coerentes com a vida de determinado aluno e se faz investidas diferenciadas
como contato com os responsáveis, visitas a residência do estudante. Em relação à
repetência há uma preocupação em investigar quais as causas de o estudante não
ter atingindo os níveis de aprendizagens condizentes com a sua série, assim como
uma autocrítica, no que tange ao trabalho pedagógico e suas implicações no ensino
e na aprendizagem dos alunos. Existe uma inquietação por parte da escola para que
os alunos estejam presentes diariamente e quando isso não ocorrer, procuramos
saber quais os motivos que estão levando esses alunos a se afastarem da escola,
bem como criamos ações que vão além das visitas às casa, como telefonemas para
os familiares e de alguns recursos materiais que, por ventura, possam ajudar o aluno
a não faltar as aulas. Os conteúdos para componente curricular são organizados de
forma sequencial, porém alguns alunos tem esse sequência reorganizada para que
o mesmo consiga avançar, visto que muitos dos nossos alunos apresentam déficit
de aprendizagem, precisando ainda ser garantido o processo de alfabetização.
A escola não tem grandes problemas com suspensão de aulas e está-se
sempre adaptando os espaços de maneira a fortalecer o processo de aprendizagem
dos alunos e da comunidade. Assim segue-se caminhando num fazer pedagógico
que seja referência para a comunidade, buscando fazer a diferença na escola Lagoa
dos Patos, implantando uma rotina sólida que favoreça um clima organizacional
harmonioso. O PPP da escola foi construído ao longo de dois anos, 2011-2012 e
início de 2013, hoje algumas ações já estão concretizadas e definidas pela
comunidade escolar, outras estão ainda em desenvolvimento e em avaliação. No
decorrer destes meses do primeiro semestre, percebeu-se um fazer pedagógico
mais concreto, com rotina mais organizada e alinhada, o discurso dos professores
nas reuniões de atividades complementares estão mais harmonioso.
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5.2. GESTÃO, RESULTADOS EDUCACIONAIS E COMUNIDADE

Com relação aos indicadores de resultados educacionais e a proficiência dos
estudantes, buscou-se um trabalho contínuo de avaliação, análise e divulgação dos
resultados alcançados junto aos pais e toda a comunidade escolar. Organizou-se
em conjunto com a comunidade interna e externa, buscando atender suas
aspirações,

mas

principalmente

suas

necessidades. Nela

desenvolveram-se

reuniões semanais, tendo como foco o fazer pedagógico, ou seja, atividades
voltadas para o processo de desenvolvimento da aprendizagem, com metodologias
inovadoras e transformadoras que levem ao repensar da ação pedagógica, do
ensinar e do aprender como processos complementares e vitais na produção e
construção em rede de conhecimentos. Ao final de cada bimestre, reuniu-se pais e
mestres a fim de informar as atividades proposta para a próxima unidade como
culminância de projetos, atividades in loco, assim como compartilhar com os
familiares os itens positivos e negativos da turma da qual seu filho faz parte, além de
apresentar os resultados quantitativos e qualitativos. Neste encontro, damos ênfase
às dificuldades que o estudante apresenta, seja de ordem pedagógica, afetiva, física
ou social. Tudo é discutido, visando a melhoria pedagógica.
Apresentamos na tabela 1, os resultados informados pelo IDEB, atualmente, e
a projeção de metas para o ano em curso:

Tabela 1 – Resultados Educacionais
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
IDEB Observado
Esfera

Meta

2005

2007

2009

2011

2013

2015

IDEB Brasil

3.8

4.2

4.6

5.0

4.7

5.0

IDEB Estado

2.6

2.6

3.2

4.2

3.7

4.0

IDEB Município

3.2

3.6

4.1

4.0

4.4

4.6

4.0

3.2

3.9

3.5

5.1

5.4

IDEB da Escola Municipal Lagoa
dos Patos
Fonte: PDE INTERATIVO MEC
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Os dados mostrados na tabela 1 são os resultados do desempenho da
escola. Resultados esses, que são discutidos e rediscutidos diariamente, mesmo por
que eles expressam que temos muito o que melhorar, pois temos resultados baixos.
Discutimos e divulgamos para que toda a equipe gestora, professore e pais tenham
conhecimento e interesse em dar propriedade aos alunos que necessitam de mais
atenção e apresentam mais dificuldades diante dos componentes curriculares. As
expectativas de aprendizagens são discutidas e apresentadas para os alunos, pais e
professores, não significa que com isso estamos superando-as, alguns alunos
conseguiram avançar, outros ainda estão no processo de desenvolvimento. Nossas
avaliações acontecem de maneira processual e com uma diversidade de situações
avaliativas, que proporcionam uma melhor oportunidade aos alunos de serem
compreendidos

e, consequentemente, de

identificarmos

as

dificuldades

de

aprendizagem de determinados assuntos, competências e habilidades.
Na tabela 2, apresentamos os índices de aprovação, reprovação e abandono
escolar no triênio 2010-2012:
Tabela 2 – Resultados Educacionais / Ensino Regular
ENSINO FUNDAMENTAL
Ano

Aprovação (%)

Reprovação
(%)

Abandono (%)

Transferência
(%)

Total (%)

2012

63,90

11,40

5,50

19,20

100,00

2011

58,00

18,00

10,00

14,00

100,00

2010

60,00

19,00

12,00

9,00

100,00

Fonte: Documentação escolar

Como observa-se na tabela 2, nos últimos três anos, conseguiu-se diminuir,
consideravelmente, os índices de abandono e reprovação escolar no ensino
fundamental I. Este aspecto, tão positivo, mostra que o processo de ensinoaprendizagem, bem como as estratégias propostas pela coordenação pedagógica,
juntamente, com a gestão escolar se efetivaram, melhorando a qualidade de ensino
e, consequentemente, garantido aos alunos melhores condições para uma
aprendizagem significativa e muito mais eficaz.

81

Tabela 3 – Resultados Educacionais / Educação de Jovens e Adultos (EJA)
EJA - ENSINO FUNDAMENTAL
Ano

Aprovação (%)

Reprovação
(%)

Abandono (%)

Transferência (%)

Total (%)

2012

55,00

15,00

10,00

20,00

100,00

2011

53,00

13,00

15,50

18,50

100,00

2010

54,30

16,50

13,90

15,30

100,00

Fonte: Documentação escolar

No que se refere à Educação de Jovens e Adultos, os dados da tabela 3,
apontam que a diminuição nos índices de reprovação e abandono escolar não foi tão
expressiva, embora significa. Essa tem sido uma das principais preocupações da
gestão da escola que vem buscando, incansavelmente, estratégias e ações que
possam garantir condições para que os sujeitos desse segmento social encontrem
na escola o incentivo e apoio para a continuidade de seus estudos.
Existe um controle por parte da Secretaria de Educação Municipal - SEMED
que recebe nossos indicadores de aprendizagens tabulados e que representam os
resultados de instrumentos oficiais como Aprova Brasil. Contudo está-se ciente que
essas ações ainda não são satisfatórias para sanar as dificuldades apresentadas
pelos estudantes, já que nosso IDEB indica que se precisa avançar nesse aspecto
de maneira mais sólida e trazendo outros índices de desempenhos. Porém esse
aspecto da pontuação quanto ao IDEB não impede que possamos compreender a
educação como um projeto social, onde o professor passar de transmissor do
conhecimento a facilitador da aprendizagem.
Durante o ano letivo avaliamos se a comunicação com a comunidade escolar
está ocorrendo de forma transparente, seja através dos nossos eventos ou nos
encontros mais individualizados. Mas é nítido que a equipe de professores tem seu
valor social reconhecido pelos pais e estudantes, como prova disso as orientações e
as intervenções feitas por esses profissionais aos familiares dos alunos são bem
aceitas e postas em praticas, deixando claro que há uma relação de confiança e
respeito. Ainda não sabemos mensurar se os alunos possuem clareza sobre a
relação entre os conteúdos e suas implicações na vida cotidiana como fonte de
aprendizagem e novos conhecimentos prévios que se articulados de maneira
crescente e interligados possibilitam e promovem ao aluno um jeito de pensar e agir

82

de acordo com sua realidade, demonstrando coerência entre o que fala e o que faz.
Com relação aos pais que compõe a comunidade escolar da Lagos dos Patos,
também não sabemos mensurar, em qual medida, eles possuem clareza sobre a
relação entre os conteúdos e suas implicações no dia-a-dia, mas a maioria
demonstra saber o quanto é importante o filho estar na escola, mesmo sem poder
dar o acompanhamento que seus filhos carecem. Esses pais são presentes na
escola, porém com muitas limitações e inseguranças, suas condições de vidas
relatadas por eles são difíceis, muita pobreza e convivência com muita violência,
90% dessas famílias são atendidas pelo Programa do Governo Federal, Bolsa
Família.
As famílias atendidas pela Escola Lagoa dos Patos tem sua constituição bem
diversa, em sua maioria são as mães que procuram a escolas, essas tem papel
fundamental na criação dos filhos e muitas delas moram sozinhas com os filhos sem
companheiros morando com eles, outras famílias tem os avós como responsáveis
pelas crianças na escola, essas na sua maioria a mãe ou o pai não convivem na
mesma casa que as crianças, uma porcentagem significativa são matriculados e
acompanhados pelos pais que convivem sem suas mulheres dentro de casa, muitas
crianças também são criadas pelos parentes, pois, os pais estão vivendo em outros
lugares ou são falecidos.
Desta forma as pessoas que matriculam as crianças ou que assumem a
responsabilidade por eles na escola Lagoa dos Patos estão assim representadas,
com as seguintes características:

Tabela 4 – Responsáveis pelos Alunos na Escola
RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS NA ESCOLA
PAIS

82

20%

MÃES

164

40%

AVÓS

123

30%

PARENTES

41

10%

TOTAL

410

100%

Fonte: Documentação escolar

83

Gráfico 2 – Responsáveis pelos Alunos na Escola
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Fonte: Documentação escolar

Analisando os dados da tabela e do gráfico acima podemos perceber que os
responsáveis pela matrícula e acompanhamento da vida escolar de grande parte
dos alunos da Lagoa dos Patos são mães e avós. Como dito, anteriormente, esses
familiares responsáveis pela maioria dos alunos atendidos pela escola pertencem a
uma comunidade populosa e carente. A grande maioria (90%) sobrevive com a
renda obtida através do Bolsa Família, associada a outra renda obtida por meio de
pequenos serviços prestados. Muitas mães trabalham em casas de família, saem
muito cedo e não tem quem tome conta de seus filhos, por conta disso vêm na
escola um espaço de acolhimento para os mesmos, motivo esse que – na maioria
das vezes – supera a busca por uma educação efetiva e significativa para seus
filhos.
Tabela 5 – Religião dos Alunos
RELIGIÃO DOS ALUNOS
CATÓLICA

246

60%

EVANGÉLICA

82

20%

OUTRAS

82

20%

TOTAL

410

100%

Fonte: Documentação escolar
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Gráfico 3 – Religião dos Alunos
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Fonte: Documentação escolar

No que se refere à religião, observando a tabela e o gráfico acima,
constatamos que embora oriundos de famílias desestruturadas, como separação
dos pais, parentes envolvidos com a criminalidade e/ou presos por pequenos crimes
ou mesmos por homicídios, a maioria dos alunos assim como seus familiares se
declaram católicos. Apesar desse cenário, pode-se perceber no cotidiano da escola
que grande parte dos alunos anseiam por uma qualidade de vida melhor e enxergam
a educação como um caminho para alcançar tal objetivo.

Tabela 6 – Faixa Renda
FAIXA RENDA
1/2 SALÁRIO MÍN.

35%

1 SALÁRIO MÍN.

60%

1,2 SALÁRIOS MÍN.

5%

TOTAL

100%

Fonte: Documentação escolar
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Gráfico 4 – Faixa Renda
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Os dados apresentados na tabela 6 e no gráfico 4 apontam que a maior parte
das famílias atendidas pela escola sobrevive com apenas um salário mínimo (60%) fruto de pequenos serviços prestados somado ao Bolsa Família, uma parte
significativa sobrevive com metade de um salário mínimo (beneficiários do programa
federal Bolsa Família) e uma pequena parcela recebem para a sua sobrevivência,
menos de um salário mínimo. Alguns familiares de alunos são pedintes, sendo a
escola, nesses casos, a responsável em oferecer a essas crianças uma alimentação
adequada.

Tabela 7 – Atividade Econômica dos Pais
ATIVIDADE ECONÔMICA DOS PAIS
Pintor, pedreiro, jardineiro, piscineiro

70%

Desempregado

20%

Não declarou

10%

Total

100%

Fonte: Documentação escolar
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Gráfico 5 – Atividades Econômicas dos Pais
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Fonte: Documentação escolar

Os dados mostrados no gráfico 5 e na tabela 7 revelam que a maioria dos
pais de alunos da escola Lagoa dos Patos tem uma ocupação remunerada,
desempenhando a função de pedreiros, pintores, piscineiros, jardineiros e/ou
trabalhando em pequenos centros comercias. Contudo, chamamos a atenção para
aqueles que estão desempregados (20%) e, dessa forma, a exemplo do que foi dito
anteriormente, enxergam na escola a única possibilidade de seus filhos receberem
uma alimentação adequada.

Tabela 8 – Atividade Econômica das Mães, Avós e Parentes
ATIVIDADE ECONÔMICA DAS MÃES, AVÓS E PARENTES
Empregada doméstica

60%

Dona de casa

20%

Desempregada

18%

Não declarou

2%

Total

100%

Fonte: Documentação escolar
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Gráfico 6 – Atividade Econômica das Mães, Avós e Parentes
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No que se refere as atividades econômicas das mães, avós e parentes
responsáveis por grande parte dos alunos da escola, com base nos dados
mostrados no gráfico e na tabela acima, podemos observar que a maior parte
trabalha em casa de famílias, realizando serviços domésticos (60%). Uma parcela
significativa (20%) não desenvolve atividades remuneradas, exercendo apenas a
função

de donas de casa, enquanto que 18%, um nº significativo, está

desempregada, no momento.
Pensar na escola como um organismo complexo, nos remete a necessidade
de estabelecer diferentes parcerias e relações que precisamos traçar frente as
nossas demanda diárias. Entre essas parcerias a família torna-se como ponto
primordial onde constituímos diálogos constantes e de forma clara que nos faça
rever os avanços e em quais pontos carecemos nos empenhar buscando melhores
resultados. Assim para que essas famílias estejam mais próximas da escola há
reuniões com pais ou responsáveis a cada bimestre, mas não só isso existe também
atividades diversificadas onde tem a presença dos familiares é onde nesses
momentos a escola leva informação através de atividades culturais, como workshop
das produções semestrais, caminhada pelas ruas da comunidade ressaltando a paz
como elemento fundamental para a vida em sociedade.
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Há também o Dia da Família na Escola, além desses momentos, se for
necessário tem encontros entre a família e a escola, para esclarecer qualquer
demanda, seja de ordem pedagógica, esclarecer comunicados, e isso sem dúvida
estreita os vínculos de afetividade entre a essas duas instituições: família e escola.
Nossos estudantes ainda estão aprendendo de maneira muito gradativa como se
organizar para realizar eventos e campanha junto a comunidade. A escola não tem
projetos ou iniciativas onde os alunos façam atividades de monitoramento, tutoria
entre as diferentes serie da escola, porém alguns professores realizam atividades de
ajuda entre estudantes em suas salas de aula de maneira esporádica. Também há
presença do colegiado escolar onde se planeja, discute aprova ou veta compras e
orçamentos frentes as receitas e despesas sejam elas com recursos gerados por
iniciativas próprias como bazares e rifas ou programas governamentais como o
PDDE. Esse conselho escolar estimular a participação coletiva, possibilitando o
conhecimento, avaliando e intervendo na vida da escola influindo na democratização
da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
Na nossa prática procuramos dialogar e articular com os diversos atores da
escola com a preocupação em que cada um entenda sua função e importância nos
diferentes segmentos da escola, desta forma dividimos as responsabilidades com
todos da comunidade escolar e deixamos claro a importância de divulgarmos
resultados dos dados obtidos pelos escola, tanto internamente quanto externamente,
e assim primamos pela melhoria da qualidade uma vez que recebemos os retornos
deste trabalho coletivo.
Como exemplo disso há uma orientação para que os professores realizem um
trabalho de integração antes de começar a aula do dia, refletimos como foi à aula
anterior, tudo isso em conjunto valorizando o conhecimento de cada um, e essa
troca interpessoal é constante e contribui para todo procedimento de aprendizagem.
A escola tem sido objeto de estudo além de ser um espaço físico projetado para
educar e constitui também em ambiente de relações humanas. A interação social é o
principal recurso para o desenvolvimento do aluno, contudo para que se dê de forma
saudável é preciso que a interação professor aluno seja construtiva.
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5.3. INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Aqui considera-se uma das etapas mais complexas da escola, a gestão de
pessoas, lideranças e seus indicadores. Ao longo de muito trabalho e aprendizagem
estão sendo realizadas as práticas de organização, atualização da documentação,
escrituração, registros dos estudantes, diários de classe, estatísticas, legislação e
outros. A escola ficou muito tempo sem dar a devida importância a sua
documentação histórica, arquivos, estruturação e legislação. Em 2010 iniciou-se o
processo de organização e registro dos mesmos, assim como a instalação de
equipamentos, prevenção do patrimônio escolar, captação de recursos e maior uso
dos recursos financeiros e construção do Projeto Politico Pedagógico. Já avançouse na utilização de instalação de equipamentos e recursos tecnológicos, pois,
compramos computadores, impressoras, data show, materiais pedagógicos e
didáticos adequados para cada sala, jogos tudo com o fim de melhorara a qualidade
do trabalho e diversificar as aulas e o ambiente escolar. Alguns funcionários estão
se adequando ainda na utilização de alguns recursos, outros já utilizam de forma
satisfatória, o

que

tem contribuído

para melhoraria da rotina da escola,

consequentemente melhorando o clima escolar. Com relação à preservação do
patrimônio escolar é feito um trabalho intenso com os alunos e principalmente com
os funcionários, pois, não vivenciou-se situações de depredação e ou grandes
infrações na escola, nem por parte dos alunos, nem por parte da comunidade.
Acredita-se que esse clima se dá ao fato de dialogar-se bastante com alunos
e comunidade e de disponibilizar os espaços da escola para a comunidade, nos
finais de semana, nas férias e sempre que houver necessidade e oportunidade.
Percebe-se uma valorização da escola por parte da comunidade, visto que no início
do ano letivo os professores, o coordenador pedagógico e a gestão da escola
discutem e elaboram os projetos que serão desenvolvidos durante todo o ano letivo,
alguns projetos tem o intuito de promover ações que assegurem a conservação,
higiene, limpeza, manutenção e preservação do patrimônio escolar, esse trabalho é
feito de forma constante, pois, a escola sempre disponibiliza o seu espaço para a
comunidade nos finais de semana e nos períodos de férias. São desenvolvidas
atividades que congreguem a comunidade local, pois é desenvolvido um Programa
Escola Aberta, que tem a finalidade de promover cursos profissionalizantes, de
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esporte e lazer nos finais de semana, além da parceria com a secretaria de saúde
que sempre solicita a unidade de ensino, para suas campanhas de saúde preventiva
e vacinação.
Essas ações de socialização do espaço que vem sendo desenvolvidas pela
escola esta trazendo muitos benefícios, pois, a comunidade local tem valorizado
muito a escola do bairro tem mantido a conservação do patrimônio. É por essas e
outras medidas tomadas pela atual gestão, como reforma e pintura de desenhos na
fachada da escola que contribuiu para elevar a autoestima e motivara os moradores
a valorizar o ambiente escolar, o que era antes sujo e feio, hoje ganhou vida e cor.
A escola recebe recurso do Governo Federal que não supre todas as
necessidades da escola então a gestão busca outras formas para captar recursos
como bazar, rifas, balaios, além de solicitar das empresas e das escolas particulares
próximas, doações de materiais para complementar a melhoria da realização do
projeto pedagógico da escola.
A gestão é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação
efetiva e consciente das pessoas envolvidas nos processos decisórios em todas as
instâncias de seu trabalho. Na escola, está associada ao fortalecimento da ideia de
democratização do processo pedagógico, entendida como a participação de todos
na implementação de tudo que for decidido.
Para garantir a melhor utilização dos recursos financeiros destinados para
esta escola, e na tomada decisória, são realizadas reuniões com o colegiado escolar
e todos os funcionários, onde são feitos os planejamentos com relação às
necessidades e priorizando o que se pode comprar com os recursos que foram
disponibilizados para esta função, levando em conta as necessidades do projeto
político e os princípios da gestão. Os professores tem papel de destaque nesta
ação, pois, eles junto com os alunos dizem o que é necessário para o fazer
pedagógico na sala de aula, estes materiais didáticos são priorizados no momento
das compras. Após a aplicação dos recursos financeiros a gestão escolar expõe
num quadro de avisos os gastos efetuados através da prestação de contas aprovada
pelo colegiado.
Desta forma compartilhando ações, além de um exercício de ética,
transparência e autonomia, é uma tarefa importante para garantir o envolvimento de
todos no cotidiano escolar, pois desenvolve e fortalece o sentido de grupo,
integração e aprendizado de vivência democrática.
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6. METODOLOGIA
Existem muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa.
Buscam-se respostas para questionamentos ou suposições que surgem diariamente
para fazer a relação direta com o ato de pesquisar. Procuram-se explicações,
quando não se tem as informações necessárias para estes questionamentos,
suposições e/ou problemas. Existem desafios que para serem vencidos, necessita
da pesquisa, pois, oferecerá melhor condições para conhecer o objeto, ou para
planejar ações que auxilie na obtenção dos desafios a serem vencidos. Pesquisa-se
ainda para se conhecer a fundo um objeto.
É neste sentido que Gil (1996, p. 19) exprime que:
Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõem de informações
suficientes para responder ao problema, ou então quando a informação
disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser
adequadamente relacionada ao problema.

Entende-se, portanto que a pesquisa pode ajustar a organização e o
entendimento sobre o problema, contribuindo para coleta de informações e
caminhos que se leva às possíveis respostas. Contudo, faz-se necessário refletir
sobre o caminho a seguir e estratégias que deverão beneficiar o projeto de
pesquisa. O desenvolvimento metodológico deverá ser traçado cuidadosamente e
numa relação estreita com o tipo de pesquisa e objeto a ser pesquisado. Neste caso,
Thiollent

(2008,

p.

29)

ressalta

que;

“a

preocupação

metodológica

dos

pesquisadores permite apontar esses riscos e criar condições satisfatórias para uma
combinação de técnicas apropriadas aos objetivos da pesquisa”.
É por isso, que esta pesquisa tem como objetivo central promover a
construção do Projeto Político Pedagógico, com a participação dos diferentes atores
sociais, envolvendo-os no processo de elaboração e implementação da proposta,
bem

como

no

fortalecimento

da

gestão

democrática.

Ressalta-se

que

a

pesquisadora faz parte do contexto e vem a três anos trilhando num caminho que
fortalece o relacionamento com o grupo no qual esta desenvolvendo a pesquisa.
Ainda, mencionando Thiollent (2008) ele enfatiza a importância do estudo da
metodologia quando alerta que esta etapa auxilia o pesquisador na condução da
pesquisa, na seleção dos conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados. Neste
momento a metodologia exerce uma função necessária de ordem pedagógica, ou
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seja, a formação do estado de espírito e dos hábitos apropriados ao ideal da
pesquisa cientifica.

6.1. O CAMINHO INICIAL A SEGUIR: A PESQUISA-AÇÃO
De posse de determinadas leituras, pode-se citar o quanto é difícil escolher
apenas um método e qual o método para o desenvolvimento da pesquisa aplicada
em educação, um único que procure garantir ao pesquisador a objetividade
necessária ao tratamento dos fatos e informações encontradas e estudadas.
Segundo Boaventura (2004, p.55-56), “entendendo por pesquisa a busca sistemática
de soluções de um problema ainda não resolvido ou resolvível”.
Neste sentido, por definir uma única escola e sua clientela a qual foi escolhida
por ser o local de trabalho da própria pesquisadora para a realização da pesquisa de
campo, entende-se o quanto aumenta o desafio quanto ao ato de pesquisar e de
participar, visto que existe uma relação estreita entre o objeto de pesquisa, a
pesquisadora, o local a ser investigado e os participantes. Define-se desta foram, os
procedimentos metodológicos da pesquisa-ação, neste momento, indicado por
entender que apresenta procedimentos metodológicos mais próximos e que podem
favorecer o desenvolvimento da mesma.
Além disso, a pesquisa-ação deve fortalecer os pontos fortes desta
metodologia, a exemplo do caráter participativo, o impulso democrático que o
processo exige, contribuição para à mudança ou transformação de uma realidade,
podendo haver uma variação em graus distintos de participação, dada aos fatores
relacionados ao contexto, ao tempo de execução do projeto, ao número de sujeitos
envolvidos. Esta metodologia permite, ainda, a flexibilidade da concretização das
etapas, no sentido de não ser linear podendo ir e vir nas fases de desenvolvimento,
dependendo da situação e necessidade do grupo participante e do pesquisador
(Thiollent, 2008).
É uma pesquisa que buscou descobrir considerações importantes acerca do
pensar e do fazer pedagógico na instituição, do grau de confiança, dos costumes,
das atitudes e das práticas desenvolvidas na Escola Lagoa dos Patos. Partiu-se de
uma investigação científica na qual a pesquisadora faz parte do processo, lançando-
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se observador participante do problema e da construção e consolidação do objeto
investigado. Há envolvimento total com os sujeitos investigados e com a instituição
na qual a pesquisa será realizada. Isto fica justificado pelas colocações de Loureiro
(2007), que explicita com muita propriedade que, neste modelo de pesquisa a
transformação prática da realidade é o problema central, de modo que, as incertezas
e certezas, o conflito e o consenso, a organização e o caótico, dentre outros, não
são erros, defeitos ou exercício lógico-abstrato, mas a própria existência em
movimento.
Portanto, a presente pesquisa decorreu do desejo de conhecer a fundo a
problemática apresentada com vista a fazer alguma coisa de maneira eficiente, que
possa ser aplicado dentro da unidade escolar, espaço da pesquisa. Logo,
concordando com Gil (1996) essa pesquisa pode ser definida como qualitativa, pois,
gera conhecimentos úteis à solução de problemas sociais.
A pesquisa foi realizada no ambiente escolar e entorno da Escola Municipal
Lagoa dos Patos, especificamente, onde o espaço-tempo dinâmico e complexo,
enraizado com situações plurais, espaço de vivência entre os sujeitos deste contexto
e suas ações que acabam caracterizando o fazer pedagógico. O tipo de pesquisa
proposto foi a pesquisa-ação onde os dados coletados serão transcritos,
interpretados e analisados sob a perspectiva de uma metodologia de abordagem
descritiva, o qualitativo e o quantitativo irão compor a pesquisa, utilizando-se mais as
informações coletadas de ordem qualitativa. A pesquisa-ação é considerada por
muitos autores um método, uma estratégia de pesquisa que agrega vários métodos
ou técnicas de pesquisa social, com os quais se estabelece uma estrutura coletiva,
participativa e ativa ao nível da captação de informação. No julgamento de Gil (1996,
p. 126) existe dificuldade na apresentação de um planejamento linear:
O planejamento da pesquisa-ação difere significativamente dos outros tipos
de pesquisa já considerado. Não apenas em virtude de sua flexibilidade,
mas, sobretudo, porque, além dos aspectos referentes à pesquisa
propriamente dita, envolve também a ação dos pesquisadores e dos grupos
interessados, o que ocorre nos mais diversos momentos da pesquisa. Daí
por que se torna difícil apresentar seu planejamento a partir de fases
ordenadas temporalmente.

Thiollent (2008) aposta que um dos principais objetivos da pesquisa-ação
consiste em dar aos pesquisadores e aos grupos participantes os meios de se
tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em
que vivem e buscar diretrizes para as ações transformadoras. A partir de um
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diagnóstico da situação, com voz e vez do participante o estabelecimento de
prioridades traz a eficiência na resolução dos problemas, que quase sempre são
urgentes.
Salienta ainda o mesmo autor, que a pesquisa-ação não é constituída apenas
pela ação ou pela participação: ela precisa produzir conhecimentos, adquirir
experiências, contribuir para discussões ou fazer avançar debates nas questões
abordadas. Ou seja, a informação gerada deve ser divulgada no meio acadêmico e
para a população em geral, sendo que a linguagem deve ser focada para cada
público, para que a informação seja compreendida. Neste caso, fortalece-se então a
necessidade de configurar esta pesquisa de natureza qualitativa como estratégias
de pesquisa, a pesquisa-ação, por saber das suas riquezas que a mesma pode
descrever, revelando sua unicidade e complexidade.
Segundo Gil (1991), pesquisa qualitativa, considera que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no
processo de pesquisa qualitativa. Pode-se utilizar ou não o método e as técnicas
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o
pesquisador é o instrumento chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a
analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos
principais de abordagem qualitativa.
Diante das leituras feitas de produções de Thiollent (2008), ainda se pode
acrescentar que na pesquisa-ação, a capacidade de aprendizagem é associada ao
processo de investigação. Esta aprendizagem pode ser pensada no contexto das
pesquisas em educação, comunicação, organização entre outras. A aprendizagem
dos

participantes

é

facilitada

pelas

contribuições

dos

pesquisadores

e,

eventualmente, pela colaboração temporária de especialistas em assuntos técnicos;
Em alguns casos a aprendizagem é sistematicamente organizada por meio de
seminários ou de grupo de estudos complementares e também pela divulgação de
material didático.
A forma inicial de pesquisa-ação é caracterizada pela colaboração e
negociação entre especialistas e práticos, integrantes da pesquisa. Entretanto, a
pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou pela participação: como já foi
dito anteriormente, ela precisa produzir conhecimentos, adquirir experiências,
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contribuir para discussões ou fazer avançar debates nas questões abordadas, sendo
isto, o que já esta sendo realizando no decorrer do nosso processo gestor na Escola
Lagoa dos Patos.

6.2. O UNIVERSO E OS SUJEITOS DA PESQUISA
Esta pesquisa pretendeu envolver todos os sujeitos existentes no processo,
incluindo desde a Secretaria de Educação Municipal até a comunidade externa da
escola. A comunidade interna esteve a todo o momento nesta interlocução, sendo
convidados e incentivados a participar dos encontros e reuniões para coletivamente
compreender seu papel na escola, visando etapas de sensibilização e envolvimento
do todos no acompanhamento dos eventos existente e no processo como um todo.
Como pesquisadora e gestora da Unidade, foi exigido mais atenção e discrição em
todas as etapas da pesquisa o que consequentemente garantirá mais complexidade
ao desenvolvimento da pesquisa.
Observar e participar exigiu uma postura específica, com o cuidado e
entendimento de que a participação da gestora não poderá influenciar ou definir no
resultado do processo, ou ser mais ativo que o restante do grupo participante. O
pesquisador deve ajudar a criar um ambiente de confiança entre os integrantes da
unidade escolar e a comunidade externa. Deve conscientizar os membros do grupo,
no sentido de uma responsabilidade compartilhada por todos os integrantes.
O grupo de alunos e de pais participou do processo como responsável
também pelas ações e decisões. Eles são tão importantes quanto os outros atores
sociais nesta construção, pois eles podem ter uma visão ampla no sentido de saber
o que não está bom e onde a escola precisa ganhar força, assim como quais
entraves devem ser vencidos no processo.
Entende-se que nem todos os pais e alunos foram atuantes o quanto
deveriam e gostariam de ser, era intuito desta pesquisa envolver o maior número
possível de representantes desta parte da comunidade, incentivar a participação e
promover

um

planejamento

participativo.

Houve

momentos

em que

foram

encontrados algumas dificuldade, então se partiu para o estabelecimento de um
critério de intencionalidade, com a definição de representatividade de alunos e pais
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com atitudes mais participativas na escola. Os pais e alunos que demonstraram mais
interesse e envolvimento foram os quais exigimos mais participação, em todas as
atividades acabamos tendo um número de alunos e pais, hora bem representados,
hora por representatividade e amostragem.
No entendimento de Thiollent (2008) e Gil (1996) pode-se colocar na
pesquisa-ação a questão da amostragem e da representatividade, neste caso o
campo de observação empírica no qual se aplica a pesquisa não é muito amplo no
que se refere a professores e funcionários da unidade escolar, já no caso dos pais e
alunos pode-se seguir por este caminho de representatividade.
Os professores e funcionários envolvidos já atuam nesta escola e puderam
participar ativamente do processo sem muitos empecilhos, no que se refere à
disponibilidade de encontrar-se na escola, na sua maioria trabalham na escola em
regime semanal de 40 horas, já em relação a tempo, a participação e motivação faz
parte das etapas de mobilização e sensibilização do grupo, sem eles e sem suas
contribuições esta pesquisa não ganharia a objetividade e riqueza necessária para
seus resultados. A construção do Projeto Politico pedagógico não aconteceria.
Esperou-se

neste

processo

de

pesquisa

que

a

aprendizagem dos

participantes seja facilitada pelas contribuições dos pesquisadores e, eventualmente,
pela colaboração temporária de especialistas em assuntos técnicos. Pretendeu-se
num determinado momento dos encontros levar um convidado que seja conhecedor
dos assuntos para realização de um momento de grupo de estudo, com intuito de
fortalecer a aprendizagem e proporcionar potência as atividades. Conseguimos levar
para os encontros com pais e alunos, além de professores, agentes de saúde,
médicos, pesquisadores e estudantes da UNIME, grupos de dança, uma profissional
para realizar técnicas de relaxamento e respiração com o grupo, além de artistas
plásticas para incentivar e perceber que é uma ação conjunta e que a sociedade e
comunidade como um todo pode contribuir para a melhoria dos processos existentes
na escola. Sendo assim, os sujeitos participaram em todo o percurso, incluindo a
coleta de dados e seus argumentos e posicionamentos serviram para compor a base
empírica para a construção da fundamentação teórica em bases epistemológicas
sobre

a

temática

pesquisada.

Salienta-se

que

todos os

entrevistados

autorizaram, por escrito, a divulgação de imagens e de seus depoimentos.
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6.3. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
Não foi preferência neste projeto uma amostragem das unidades de ensino de
Lauro de Freitas, pois, dentro da abordagem da pesquisa-ação se permite o trabalho
com um número menor de participante. Dada à complexidade da pesquisa, foi
analisada somente uma escola, que possui as características próprias e gerais como
as demais escolas, tendo atuação satisfatória para alguns e insatisfatória para
outros e uma cultura organizacional em busca de fortalecimento e consistência, com
características especificamente de uma escola periférica com relação à sua
localização, que busca se firmar como uma escola de qualidade, valorizada pela
comunidade local.
O universo da pesquisa é um ambiente educacional, precisamente na Escola
Municipal Lagoa dos Patos. É uma instituição com 8 (oito) salas de aula, em
funcionamento em cada turno, totalizando 16 (dezesseis) salas no diurno e 2 (duas)
no noturno, a mesma está situada no Município de Lauro de Freitas - Bahia, zona
periférica urbana, atende nos três turnos, com 410 alunos em 2013. Uma escola
construída por um grupo de empresários, num terreno doado pelo município,
cabendo ao Estado a responsabilidade pelo funcionamento, pois a mesma
permaneceu fechada por alguns anos e logo passou a ser administrada pelo
município, iniciando assim o seu funcionamento, em 1996. O tempo em que a
mesma passou fechada se deu ao fato de nem o município e nem o estado assumir
eu funcionamento. Alguns moradores se orgulham da construção e funcionamento e
afirmam ter havido manifestação dos lideres comunitários da localidade para que
uma escola fosse instalada no bairro. Segundo os moradores no bairro não existia
escola e os pais se deslocavam para outros bairros para matricular seus filhos na
escola, outros deixavam seus filhos sem estudar, numa determinada ocasião
surgiram esses empresários no bairro afirmando ter uma contrapartida para o
governo que poderia ser a construção da escola.
O bairro não tem outras escolas e nem apresenta outros serviços públicos
necessários à comunidade, além de ter muitos problemas com saneamento básico
entre outros problemas que dificultam o crescimento do bairro no sentido de
qualidade de moradia e vida. É um bairro populoso, e grande parte das crianças
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estuda nesta unidade escolar, embora algumas famílias prefiram levar seus filhos
para estudar em outras localidades, escolas mais distantes de casa.
Parte da clientela pode ser caracterizada como crianças de baixa renda, com
sérios problemas familiares, marcados pela complexidade da exclusão social, por
diversos aspectos e momentos de violência; contudo uma clientela cheia de vontade
de contribuir da forma que pode para sua melhoria. São crianças, jovens,
adolescentes e adultos que estão dispostos a apreender e ali conviver. É importante
frisar que esta comunidade exige bastante da escola, no sentido de melhorar seu
desempenho, apresenta

resultados melhores para com seus filhos (as) e

principalmente melhorar sua estrutura física. Assim como se busca a escola para
ajudar a resolver diversos entraves que nem sempre são cabíveis as possibilidades
da escola.
A escola possui uma comunidade interna que busca e colabora cada um com
suas limitações, para com a mesma Temos uma infraestrutura que precisa de
melhorias, pois, acabamos de montar biblioteca que ainda não tem mobiliário
adequado, a sala multifuncional iniciada em 2011, precisa ser ampliada, dois
banheiros ainda em adaptação para acessibilidade de alunos com necessidades
especiais, necessidade de ampliação da cozinha, falta uma área coberta para
recreação, parque infantil, entre outras. Existem muitas queixas dos alunos e
comunidade sobre a falta de espaço na escola. Eles manifestam insatisfações com
relação à falta de quadra esportiva e alguns outros problemas que não serão
resolvidos nesta pesquisa, porém acredita-se que é importante expor para também
contextualizar.
Todavia, vale ressaltar como é marcante a insatisfação com os resultados
produzidos pela escola, a forma como a comunidade cobra também gera
inquietações. Contudo, ações positivas já são percebidas e discutidas pelo grupo,
junto à pesquisadora, a escola ganha neste momento mais visibilidade por parte das
secretarias do município e por parte da própria comunidade, deixa de ser a escola
muito boa que alguns funcionários enxergam e passa a ser uma escola com grandes
dificuldades e que precisa de todos para melhorar, o que impulsiona ainda mais a
motivação pela organização do trabalho escolar e à satisfação do grupo que
compreende a necessidade de também melhorar o clima organizacional da escola
assim como seus resultados. Portanto, percebe-se que a escola esta mais visível,
mais organizada, haja vista que, além da comunidade está mais presente e optar por
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matricular seus filhos nesta unidade, o que fez com que a escola dobrasse o número
de alunos, as secretarias tanto de educação, como meio ambiente, o Centro de
Referência Especializados da Assistência Social – CREAS, o Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS o Conselho Tutelar, o GGI-M Gabinete de Gestão
Integrada - Municipal entre outros passaram a incluir a escola e ajudar com ações
indispensáveis para o bom funcionamento a mesma.
Esta escola busca um trabalho diferenciado, porém não existia nada de
sistematização, sem envolvimento de uns, que se sentem incapaz, ou já determinou
a situação como falida, marginalizada, outros com boas ações e propostas que se
perdem por não atingirem a coletividade. Boas ações são deixadas no meio do
caminho, outros trazem provocações apropriadas, contudo não se consegue
fortalecer grupo, que solicita caminhar juntos, descobrindo qual é o melhor caminho.
Os alunos e pais reagem a esta condição da escola com sinalizações e cobranças
que permite inquietações a comunidade escolar e Secretaria de Educação.
Justifica-se o motivo da escolha do espaço pela necessidade de intervir e
buscar melhorias no local em que a pesquisadora esta envolvida pelo trabalho; um
local em que é possível educar com qualidade, já que existe uma equipe que na sua
maioria acredita que pode fazer a diferença no ambiente em que se trabalha e por
acreditar que não se geri sozinho e não se conquista bom trabalho sem
planejamento. Neste caso, principalmente, sem proposta pedagógica definida, cada
professor trabalha de um jeito, sem harmonia e organização, com rotinas diferentes,
a Escola Lagoa dos Patos ainda não tinha seu Projeto Político Pedagógico escrito e
aplicado, necessitava com urgência construir este documento, para melhor definir
sua meta e organizar seu trabalho que se encontra fragmentado e não
sistematizado, ficando até sem participar de eventos e concursos de experiências
exitosas e divulgação dos projetos didáticos que obtiveram bons resultados por não
estar dentro da legalidade exigida pelo Ministério de Educação Cultura, pela
Secretaria Municipal de Educação e com a Própria LDB. Mesmo com bons
profissionais na mesma, faltava como, quem e quando encorajaria o grupo, pois, já
percebiam a necessidade, provocavam, cobravam, mas não tinham disponibilidade,
organização e liderança para a execução do mesmo. Necessitando assim desta
iniciativa que ao mesmo tempo é obrigação de qualquer um que esteja na posição
de gestora e ou coordenadora da escola.
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6.4. ETAPAS PERCORRIDAS
Ao registrar nesta ocasião um planejamento da investigação, faz-se
necessário mencionar e lembrar que possuirá múltiplos caminhos a serem propostos
em função das circunstâncias que as próprias estratégias da pesquisa-ação
permitem, sendo este trabalho flexível em sua essência, mas tem um ponto de
partida e outro de chegada. É importante ressaltar que a experiência participativa da
comunidade escolar e dos pais de alunos, já vem ocorrendo há mais de dois anos
na escola.
Na primeira etapa de sensibilização e mobilização ocorreu na escola
divulgação da proposta de construção, bem como a importância da participação de
todos, chamando a atenção para a importância do Conselho Escolar nesta
construção. Houve um momento de encontro com o Conselho e os professores da
unidade com o objetivo de firmar a parceria nesta construção, pois eles acabam
sendo, junto com alguns outros, também responsáveis pela mobilização do grupo no
sentido de sensibilizar o maior número de participantes possíveis dos diversos
segmentos que compõe a comunidade escolar. Pretendeu-se ainda fazer uma
agenda de encontros para estudos e reuniões, iniciando-se com a realização de uma
dinâmica com o grupão no intuito de sensibilizá-los para o envolvimento da
construção da proposta pedagógica e de apresentar-se o que o um Projeto Político
Pedagógico.
Em seguida, os participantes responderam individualmente e/ou em dupla
algumas perguntas que os provocaram e fizeram discutir sobre as possíveis causas
remotas e próximas que interferem diretamente na nossa vida e na nossa realidade,
como um todo. Estas respostas individuais foram registradas separadas por
segmento e fazem parte do histórico do processo, em seguida promoveu-se uma
discussão em plenária, onde os participantes expõem seu ponto de vista. Esta parte
as discussões foram voltadas para uma visão de mundo geral, que serviu para
determinar as principais opções do grupo em relação à sociedade em que queremos
construir. Um relator procurou registrar os pontos comuns, os divergentes e os
consensos, para analise em momentos posteriores num grupo menor que foi por
representação dos segmentos, devendo conter em maior número a equipe
pedagógica da escola. Os resultados parciais ou finais dos encontros retornaram em
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todos os segmentos sempre, buscado garantir socialização, participação, validade e
valorização de todos. Um ação bem importante e eficiente foi a aula dada aos pais e
alunos em sala de aula, num dia normal de aula sobre o PPP, os professores das
suas respectivas turmas assumiram sua aula com um planejamento diferentes, pais
e alunos precisavam saber e conceituar o que estavam fazendo, foi uma etapa rica e
com bons resultados.
Nesta etapa, paralelo aos encontros por parte da pesquisadora será a
realizado o processo fase exploratório da investigação. De acordo com Gil (1996,
p.127), sobre a fase exploratória: “na pesquisa-ação que esta fase privilegia o
contato direto com o campo de pesquisa em que esta desenvolvida. Isto implica o
reconhecimento visual do local, consulta a documentos diversos e, sobretudo a
discussão com representantes das categorias sociais envolvidas na pesquisa”.
Como já foi determinado o campo de atuação, que corresponde à fase
exploratória da pesquisa-ação, precisar-se-á observar e registrar as expectativas
dos interessados e envolvidos nas ações, perceber como estes sujeitos podem
ajudar, bem como fazer um levantamento da real situação, agora com olhos de
pesquisadora, não de diretora escola, buscando cuidado e limitações, para evitar
que a emoção e a não neutralidade interfira no processo. Nesta etapa de diagnóstico
da situação, permitiu priorizar os problemas mais urgentes e eventuais ações, que
são decisivos para certificar à prospectiva e viabilidade de uma pesquisa-ação.
Sobre o diagnóstico visto como processo, seguindo Thiollent (2008, p. 54) “o
diagnóstico é constituído pelas informações a partir das quais são estabelecidas as
metas da ação. Dentro do diagnóstico, os membros da população podem exercer
alguma forma de participação [...]”.
Fez-se necessário, neste momento do trabalho de grupo, a realização de um
estudo para conhecer e divulgar as Políticas Públicas Educacionais de Melhoria do
Desempenho Escolar que alcança ou não a escola e de que forma elas se
articularam com a construção do Projeto Político Pedagógico da Escola.
Segundo Freitas (2009, p. 23):
É possível que no Projeto Pedagógico esteja expressa a preocupação com
o acompanhamento da qualidade das aulas ministradas, com o
desempenho dos estudantes, com estratégias para cuidar dos estudantes
em risco de serem reprovados, assim por diante. Todas essas
possibilidades sinalizam a preocupação com o bom desempenho dos
estudantes e da escola. Aliando as disposições da Constituição Federal de
1988 às da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº
9.394/96 sobre a “garantia de padrão de qualidade” da educação nacional
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(Art.30, inciso IX) e às políticas educacionais em geral, é possível observar
a relevância de cuidarmos da qualidade da educação escolar em todos os
níveis e, em especial, nos níveis de ensino fundamental e médio que
constituem a base educacional do desenvolvimento individual e social. Por
isso, ao elaborar o Projeto Pedagógico é necessário conhecer a legislação e
as políticas educacionais vigentes e incorporar a ele os princípios e
fundamentos legais.

Nesta outra etapa ainda de mobilização e já de construção do marco
referencial teórico e filosófico, houve continuação e a efetivação do diagnóstico
situacional da escola, sendo que isto aconteceu em mais de um encontro, primeiro
no grupão, depois, em grupo menor. A equipe de sistematização que também é
responsável por socializar junto com a gestão em todos os segmentos as sínteses
das construções.
Esta fase tratou da visão utópica de mundo, que subsidiou as principais
opções do grupo em relação à sociedade em que se vive e que se pretende formar.
Concluída esta fase, que foi realizada da mesma forma da etapa anterior, partimos
para o diagnostico escolar, aqui as perguntas relacionaram se como a idealização
de uma escola, em quais aspectos esta escola dos sonhos se aproxima ou se
distancia da escola que se tem a real. Desta forma discutiu-se os entraves que
atingem diretamente a escola, fatores externos e internos, forças e fraquezas, etapa
em que analisamos os resultados alcançados pela escola em anos anteriores e no
presente, planos e planejamentos executados e seus resultados. Diante destes,
buscou-se traçar o referencial teórico da escola, por conseguinte o marco
referencial, fase imprescindível para que possa se conhecer bem melhor a realidade
e suas possibilidades, além de priorizar um planejamento dialógico e participativo,
co-responsabilizando os atores sociais no processo.
Esta etapa foi muito importante, pois, segundo Vasconcellos (2009), brota-se
o conflito entre realidade e desejo que, por sua vez, proporciona-se o horizonte do
histórico-viável.
Paralelo à colaboração e construção do Projeto Político Pedagógico na
escola, com a comunidade, continua-se fazendo a pesquisa de campo, investigando
e narrando esta construção e ampliando possibilidades, provocando um real
diagnóstico. Este diagnóstico ocorrerá em diferentes etapas do processo, pois
acontecerá o levantamento bibliográfico para fundamentar teoricamente a pesquisa.
Esta mediação teórico-conceitual estará presente em toda a pesquisa, pois, com a
apresentação dos problemas e a construção das hipóteses, que são de natureza
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qualitativa, surgirá sempre a necessidade de buscar em varias fontes para
conceituar e teorizar a pesquisa e consequentemente chegar a um resultado final,
solucionando, ou não, o problema colocado.
Uma terceira etapa em que concretiza a leitura da realidade escolar e de seu
entorno e se cria o plano de ação, é talvez a mais complexa e que exige muito
discernimento e pés no chão, pois, constrói-se o marco referencial no qual se sonha
com uma escola e agora tem que planejar o melhor para a mesma, sem criar ações
impossíveis, e sim, ações viáveis. Esta fase será consolidada dos seguintes passos:
1. Avaliação dos resultados do ano anterior;
2. Definição do autorretrato da escola;
3. Definição dos compromissos a serem assumidos para mudar, ou
aperfeiçoar, aquele retrato, ou seja, o que se fará na nossa escola;
4. Organiza-se um plano de ação com problemas concretos, proposta de
resolução e responsáveis pelas ações;
5. Articulação das políticas públicas destinadas a melhoria da educação no
município e pais, com o que esta sendo arquitetada na escola.
Na quarta etapa do trabalho outros encontros serão realizados, com a
efetivação de seminários menores, com o grupo de sistematização o qual se
considera mais preparado para a redação final do Projeto Político Pedagógico que
será elaborado com base nos documentos e registros finais das reuniões realizadas
e na síntese do plano de ação realizado anteriormente. Neste momento do
processo, a estrutura básica do projeto já estará definida, registrando-se cada texto,
sempre valorizando as intervenções e opiniões do grupo admitindo que o processo
de construção e o próprio produto possam contribuir, efetivamente, para que as
diretrizes, princípios, propostas e deliberações dos participantes da construção
estejam consignados e registrados, o que irá favorecer à execução e a permanente
avaliação deste processo.
Já a quinta etapa, acredita-se que o Projeto Político Pedagógico já estará
construído para avaliação e divulgação do mesmo, sendo que esta divulgação
ocorrerá também através de seminário. Na proposta da pesquisa-ação é prevista a
realização de um seminário que segue após formulação do problema. De acordo
com Gil (1996, p. 128), “à formulação do problema de pesquisa tem como principal
ponto de referencia o seminário. Este reúne os principais membros da equipe de
pesquisadores e membros significados dos grupos interessados na pesquisa... e sua
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discussão e aprovação é que são elaboradas as diretrizes de e pesquisa e de ação”.
Thiollent (2008, p. 63) acrescenta que:
O papel do seminário consiste em examinar, discutir e tomar decisões
acerca do processo de investigação. O seminário desempenha também a
função de coordenar as atividades dos grupos... as ações realmente
desencadeadas são objetos de permanente acompanhamento e de
avaliações periódicas.

Diante do exposto, entende-se que na colocação dos dois autores o seminário
recolhe as propostas dos participantes, bem como contribuições de estudos e até de
convidados que conheçam e contribuam para o andamento da pesquisa. Com isso,
acredita-se que nesta proposta de construção da Proposta Pedagógica da escola,
ou seja, o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Lagoa dos Patos, esta
pode ser uma estratégia viável, já que necessitará realizar reuniões constantes com
os atores envolvidos neste processo, para estudar o problema que é a construção
do Projeto Político Pedagógico, discutir em conjunto, e coletivamente decidir por
ações que melhor caracterizam e atendam a comunidade escolar local, sempre com
registros de atas que aos poucos vão se produzindo material didático e documentos
para a escola. Uma parte deste material é de natureza empírica (levantamentos,
análises da situação, opiniões etc.), outra parte de natureza teórica (análise
conceitual, etc.).
Entende-se aqui que estes momentos de debate, encontros e construção
pode ser caracterizado como seminários, que no final concluir-se-ia com um
seminário final para divulgação e informação do material produzido, este será
avaliado durante todo o processo e aprovado. Com relação ao tempo de duração de
cada etapa, vai depender o envolvimento, amadurecimento e dinâmica do grupo,
não podendo se estender muito para não perder a essência da atividade.

6.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Tanto na pesquisa básica como na aplicada, a coleta e dados é uma fase
julgada extremamente importante para o andamento da pesquisa, a técnica, o grupo
e os locais de investigação, são escolhidos em função de um plano para responder
ao objetivo central da pesquisa e ao problema.

105

Segundo Gil (1996), a coleta de dados é feita mediante o concurso dos mais
diversos procedimentos. Sendo assim, terá esta pesquisa como fonte de coleta de
dados o referencial teórico, a observação in loco, participação no cotidiano escolar;
entrevistas, encontros de planejamento, conversam com os atores sociais da escola,
o registro no diário de campo, a análise da documentação que venha a colaborar
como a construção do Projeto Político Pedagógico, registros de atas, regimento
escolar, projetos didáticos, fichas individuais de alunos, planejamento curricular,
planos de aula, diário de classe, fotografias, grupo de estudo, a historia oral da
fundação da escola contada por algumas pessoas da escola e comunidade, entre
outros documentos que podem surgir durante esta fase da pesquisa. Serão
consideradas ainda as narrativas dos sujeitos participantes abordadas na dimensão
da história oral temática, o grupo de discussão temática dos professores e da
comunidade.
Todas as etapas serão desenvolvidas no propósito de construir uma proposta
pedagógica que culminará com a elaboração do Projeto Político Pedagógico.
Pretende-se ao final realizar um seminário na unidade escolar, com apresentação do
produto final construído no coletivo, vale enfatizar que diversas etapas da pesquisa
também se constituirão em seminários, por considera uma técnica possível já
existente dentro da dinâmica da escola e devido ao número de participantes no
processo da pesquisa. Durante o processo a observação participante acontecerá
constantemente.
A observação participante, para Yin (2005), é uma modalidade de observação
em que o observador assume uma postura ativa e participa dos eventos que estão
sendo estudados. O autor destaca alguns cuidados relativos a esta técnica: apoio do
pesquisador ao fenômeno estudado, que pode quebrar a imparcialidade; a função de
participante se sobressair à de observador, restringindo o tempo de registro das
informações; a dispersão do fenômeno pode dificultar a observação e a participação
do pesquisador. O sucesso da pesquisa desta natureza é consequência da
integração

harmoniosa

do

pesquisador

ao

grupo,

e

do

autocontrole

e

autoconhecimento do pesquisador.
De acordo com Thiollent (2008), a partir do acordo entre pesquisadores e
demais participantes da pesquisa sobre os objetivos e os problemas a serem
examinados, começa a constituição dos grupos que irão conduzir a investigação e o
conjunto do processo e técnica do seminário; Dentro do funcionamento normal de
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um seminário o papel dos pesquisadores é: a) Colocar à disposição dos
participantes os conhecimentos de ordem teórica ou prática para facilitar a discussão
dos problemas; b) Elaborar as atas das reuniões, elaborar os registros de
informação coletada e os relatórios de síntese; c) Em estreita colaboração com os
demais

participantes,

modalidades

de

conceber

e

aplicar, no

ação; d) Participar numa

desenvolvimento

reflexão

do

projeto,

global para eventuais

generalizações e discussão dos resultados no quadro mais abrangente das ciências
sociais ou de outras disciplinas implicadas no problema.
Portanto, esta etapa da pesquisa foi fundamental, sabendo-se da importância
do registro da contextualização do espaço da pesquisa, pois, até então não se sabia
sistematicamente da história e memória da unidade escolar em questão.
É importante incluir procedimentos bem pesados e utilizados em coerência
com o grupo com qual se trabalhará, para aumentar a validade dos resultados,
assim como o planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Por
isso, ao utilizar-se da entrevista, técnica onde os sujeitos participam diretamente do
processo de investigação, os sujeitos da pesquisa terão a probabilidade de colocarse sobre o objeto em questão. A entrevista que foi realizada com a comunidade é do
modelo semiestruturada e estruturada, diferenciando o ator entrevistado. Não sendo
instrumentos muito diferentes, o tipo de entrevista para serem respondidas pelos
alunos e demais membros da comunidade interna é bem próximo do modelo para
ser usado pela comunidade externa. Como se trata de apenas uma unidade escolar,
há intenção em entrevistar todos os professores, funcionários e vice-diretores, com
relação aos alunos e pais/responsáveis será por amostragem. Nas etapas de
construção do Projeto Político Pedagógico serão convidados os pais e alunos para
participarem do processo, no momento de entrevista a amostragem será escolhida
de acordo com o grau de participação. Serão convidados 16 alunos, um de cada
sala, em cada turno e 16 pais. Esta etapa será elaborada de acordo com os
objetivos almejados e aspectos a serem pesquisados, de modo que possam servir
de subsidio importante para a conclusão do trabalho.
Assim como a entrevista, os questionários foram utilizados como mais uma
opção de coleta de dados, os mesmos serão elaborados de acordo com os objetivos
da pesquisa, buscando definir a participação desses atores no processo de
construção e aplicação do Projeto Político Pedagógico da escola. Consiste como
sendo mais um instrumento de comparação com os resultados produzidos e dados
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obtidos na análise das entrevistas e dos apontamentos escritos partindo das
observações.

6.6. SISTEMATIZAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
O tratamento e alimentação dos dados e dos procedimentos de arrumação e
classificação terão tratamentos que condizem com a metodologia da pesquisa-ação
proposto, serão consideradas as percepções do próprio pesquisador, elaboradas
através das observações em tempo real e registradas nos diários de campo, a partir
de sua aproximação com os sujeitos da área selecionada para o estudo. Terá
validade e importância às percepções explicitadas pelo grupo de trabalho, mesmo
por que se permite a produção textual com essas percepções, uma elaboração do
texto, conterá essas percepções, implicações e dificuldades.
A leitura sistematizada dos dados coletados em campo teve base nas
respostas confiadas nas entrevistas gravadas, nos questionários e nos registros dos
diários de campo que ocorreram de forma mais objetiva possível, através das
informações que prevaleceram na maioria das observações, em termos de número
de ocorrências e de situações vividas, incluindo dificuldades, avanços e conquistas.
Na apresentação da sistematização de dados, buscou-se articular o
acamamento dos discursos dos sujeitos de pesquisa, incorporando-a ao conteúdo
integral do texto. Dessa forma, procurou-se identificar os estratos das falas das
observações dos sujeitos de pesquisa que mais se repetiram, ou de uma maneira
geral, que explicaram melhor a questão tratada, e, assim, pode-se engajá-los numa
mesma expressão de ideias sobre os elementos teóricos alavancados, na trajetória
da pesquisa, através do instrumento de coleta de dados.
A análise do material coletado ocorreu de modo a que passasse por todas as
fases

da

leitura:

exploratória,

seletiva,

analítica

e

reflexivo-interpretativa,

possibilitando a formulação de ponderação plausível de valores a respeito das obras
estudadas e do produto construído. Desta forma, os dados coletados através de
questionários, entrevistas, seminários, trabalhos em grupos tiveram etapas comuns
e particularidades da pesquisa-ação. As discussões em torno dos dados obtidos,
com a consequente interpretação dos mesmos seguiu o processo de reflexão da
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pesquisa qualitativa, observando-se o ideário traçado pelos autores da pesquisaação.
Segundo Thiollent (2008), a observação e orientação na pesquisa-ação, os
pesquisadores em educação estariam em condições de produzir informações e
conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico; A pesquisa-ação
propicia a participação dos usuários dos sistemas educacionais na busca de
soluções para seus problemas; A tomada de consciência não é um processo ex post
(posterior aos resultados), uma reciclagem de ideias acompanha a descrição ou a
explicação por meio de divulgação dos primeiros resultados; De acordo com a
perspectiva esboçada, paralelamente a pesquisa haverá também produção de
material didático escrito.
Neste sentido, os dados coletados foram interpretados considerando o
processo de intervenção local e um produto final, entendendo que a metodologia
proposta responderia às expectativas e objetivos propostos. Sabendo-se que o
estudo poderia ter possíveis limitações, considerações, contribuições e muita
aprendizagem. Os documentos existentes foram analisados em dois momentos:
num, somente o pesquisador e em outro, pesquisador com a comunidade escolar
nos grupos de estudo e em reuniões pedagógicas, assim como as fotografias e
elaboração de etapas da construção do Projeto Político-Pedagógico, que teve suas
etapas planejadas pelo próprio grupo da Escola Lagoa dos Patos. As etapas da
pesquisa e da construção do Projeto Político-Pedagógico foram fotografadas para
compor os anexos da pesquisa.
O registro da historia oral das memórias sobre a escola se deu em reuniões
de pais e mestres junto à comunidade interna e externa, a fim de coletar
informações, fotos, documentos e depoimentos que dessem subsídios para esta
etapa da pesquisa. Além disso, o registro no diário de campo foram escritos a partir
das observações in loco e do processo de estudo e reflexão do tema, quando foi
elaborado um roteiro parecido com o de uma entrevista de diretor que norteasse
estes registros podendo ser usado com isso à construção de um memorial, etapa
considerada complexa, visto que havia um envolvimento amplo entre o pesquisador
e o objeto da pesquisa. Esses registros se constituíram num material que embasou
um dos capítulos desse trabalho.
O Projeto Político-Pedagógico da escola Municipal Lagoa dos Patos é o
produto deste projeto de intervenção.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em tempos contemporâneos, o papel da escola na formação do sujeito tem
sido muito discutido e questionado, pois os tempos mudaram, as pessoas se
transformaram e a instituição escolar continua a mesma de outrora. Estamos
vivendo num momento onde grandes mudanças acontecem o tempo inteiro em
diversos setores sociais, inclusive na educação. Assim, torna-se imperativo que a
escola acompanhe essas mudanças, com vistas a oferecer a essa nova geração,
que nasceu na era do conhecimento, uma formação que favoreça sua autonomia,
que lhe garanta condições de ser responsável pelo próprio aprendizado.
Diante desse contexto, o Projeto Político-Pedagógico - PPP torna-se o
principal instrumento de intervenção no universo escolar para o alcance de suas
metas e objetivos na busca pela formação de sujeitos autossuficientes, inquiridores,
críticos e participativos na tomada de decisões dentro do contexto social, no qual
estão inseridos.
Para Vasconcellos (1995), o PPP
Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um
processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza
na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer
realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e
mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da
atividade prática da instituição neste processo de transformação
(VASCONCELLOS, 1995, p. 143).

Sendo o PPP um instrumento teórico-metodológico com vistas a auxiliar a
escola no enfrentamento dos desafios, que surgem cotidianamente, de uma forma
mais sistematizada, cônscia, coletiva e participativa, acreditamos que seja esse o
caminho mais apropriado para a reinvenção da escola, ressignificando suas metas e
objetivos, sempre que necessário, tendo como referencial a sua realidade, a de seus
alunos, assim como suas expectativas e anseios.
Baseada na legislação da educação, de acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB, todas as unidades de ensino devem construir seu projeto
político-pedagógico, visto que o mesmo é um instrumento que define objetivos e
finalidades

da

escola,

possibilitando

condições

para

o

desenvolvimento,

coletivamente, de ações que assegurem a melhoria na qualidade da educação
oferecida pela escola à comunidade.
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Entretanto, ao assumirmos a direção da Escola Municipal Lagoa dos Patos,
localizada em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas – BA, em 2011, observamos a
inexistência de um projeto político-pedagógico. Esse fato nos trouxe grandes
preocupações, pois, sabemos que o PPP se constitui em um importante referencial
na educação, por meio do qual se pode reconfigurar as ações que se desenvolvem
no âmbito escolar, estabelecendo-se objetivos e metas. Dessa forma, pensar numa
solução para a problemática da inexistência do PPP na referida escola, se
apresentou como um grande desafio para a equipe gestora, uma vez que a ausência
deste documento inviabiliza o bom desenvolvimento das ações educativas de
qualquer instituição de ensino. É fato que uma escola pode caminha sem ter um
projeto político-pedagógico, mas a questão é: caminhar para qual direção? Assim,
no intuito de valorizar e fortalecer a identidade da escola, bem como contribuir para
a melhoria na qualidade do ensino oferecido pela mesma, a equipe de gestão,
juntamente, com toda a comunidade escolar concordou com a ideia de um projeto
de intervenção, cujo objetivo maior era a construção do PPP da escola Lagoa dos
Patos.
Através da cooperação e colaboração de todos os envolvidos no cotidiano da
escola, elencamos algumas ações que pudessem garantir a construção de um PPP
participativo, pois acreditamos que para obter êxito nas ações planejadas para a
elaboração deste documento, tão imprescindível, precisávamos da representação de
todos aqueles que se reconhecem como parte do universo da escola. Corroborando
com nosso pensamento, Vasconcellos (1995) nos diz que,
Na elaboração participativa do Projeto, todos têm oportunidade de se
expressar, inclusive aqueles que geralmente não falam, mas que estão
acreditando, estão querendo. [...] O processo de planejamento participativo
abre possibilidade de um maior fluxo de desejos, de esperanças e, portanto,
de forças para a tão difícil tarefa de construção de uma nova prática
(VASCONCELLOS, 1995, p. 146).

Então, a partir de todo o contexto apresentado, o presente trabalho tem como
um de seus objetivos documentar e relatar o desenvolvimento das ações planejadas
e executadas para a construção do PPP da escola Lagoa dos Patos durante o biênio
2012-2013.

Enfatizamos que essa construção resulta de um processo sistêmico,

que envolveu a participação dos diferentes atores que protagonizam o cotidiano da
escola. Para tanto, foi estabelecido um calendário para a realização de reuniões
pedagógicas e, também, do Conselho Escolar a fim de refletirmos e discutirmos
sobre o andamento das ações desenvolvidas para a construção do PPP. Durante as
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reuniões muitos documentos como projetos pedagógicos, planos de curso, grade
curricular, avaliações realizadas, diários de classe, documentação dos alunos,
dentre outros foram analisados e utilizados como fonte de informações para
subsidiar nosso trabalho de elaboração e formulação das ideias principais que
fomentariam o processo de construção do projeto político-pedagógico da escola.
Utilizamos, ainda, como instrumentos de coleta de dados questionários e
depoimentos de representantes de cada segmento escolar.

7.1. PPP: PROVOCAÇÕES, INTERVENÇÕES E AQUISIÇÕES
A nossa preocupação inicial – enquanto gestão escolar – foi o de criar um
atmosfera acolhedora para todos os sujeitos envolvidos no processo educacional. O
objetivo era favorecer a participação e integração de todos os segmentos da escola.
Desejávamos que todos pudessem se sentir à vontade conosco e consigo mesmo,
pois ambicionávamos o cumprimento das metas e o bom desenvolvimento das
ações planejadas para a intervenção. Assim, procuramos integrar todos os
participantes na construção desse importante instrumento pedagógico, o PPP,
oportunizando aos mesmos abertura para que expusessem suas ideias, fizessem
inquirições, discutissem, dessem sugestões, enfim, participassem ativamente desse
momento tão importante para a nossa escola, de maneira cooperativa e
colaborativa.
A primeira reunião para discussão da proposta de construção do PPP
aconteceu em julho de 2012. A equipe docente, assim como a equipe de
coordenação, de gestão e membros do Conselho Escolar refletiram e discutiram
sobre quais encaminhamentos deveriam ser tomados para o início do processo de
construção do PPP. Depois de muita discussão e algumas sugestões foi acordado,
coletivamente, e registrado em ata que elegeríamos algumas ações a serem
desenvolvidas

na

escola, construímos

um planejamento de atividades que

direcionariam o trabalho em prol da construção de um PPP pautado na realidade,
particularidades, necessidades e anseios de todos aqueles que constituem o
universo da escola Lagoa dos Patos (ver ata da primeira reunião – figura 1, em
anexos).
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PRIMEIRA REUNIÃO

1ª Reunião para discussão da proposta de construção do PPP.

Para Veiga (2001, p. 59), “toda e qualquer organização que pretenda
implantar e desenvolver prática de natureza participativa deve ter por base o
exercício do diálogo”. O exercício da participação deve ocorrer em todas as
dimensões: administrativa e pedagógica, sendo o diálogo uma prática que busque
superar as relações competitivas e autoritárias que impedem a vivência democrática
no interior da escola. Assim, por entendermos o quão importante é o diálogo e a
participação, como primeira ação, ficou decidido que faríamos uma pesquisa para
identificar qual a importância do planejamento participativo para a escola, bem como
investigar a construção do projeto político-pedagógico com o envolvimento e a
participação da comunidade escolar, além de averiguar se esse processo
fortaleceria a gestão democrática e a autonomia da escola. Para o desenvolvimento
dessa ação foram construídos dois questionários que foram aplicados entre alunos,
pais, professores e funcionários (ver questionários, em apêndices).
Refletindo sobre essa etapa do planejamento participativo, nos reportamos a
Gandin (2001, p. 57) quando ele aponta que ao pensarmos em participação, “isto
nos leva a pensamentos claros que é o momento da transformação da sociedade,
na direção de um mundo menos individualista, mais grupal, com mais coerência
pessoal e coletiva”. Percebemos que os funcionários, assim como os professores da
escola entendem e concordam com o pensamento do autor, quando afirmam que é
hora de tomarmos mais consciência do poder de mudança que podemos
proporcionar na escola, pensando junto essa construção do PPP.
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Após muitas discussões, vivenciamos, compartilhamos e conseguimos
inquietar o grupo, e como resultado dessa ação percebemos que na visão da classe
docente, assim como da maioria dos funcionários da escola, o projeto políticopedagógico é um instrumento norteador que busca garantir aos partícipes da
mesma, a direção sobre quais caminhos devem ser seguidos, contudo sem perder a
consciência de seus limites e possibilidades, como se evidencia nos depoimentos
seguintes.
Toda escola tem seus objetivos, metas, sonhos que deseja realizar, e o
PPP indica a direção a seguir, é uma ferramenta fundamental para o
crescimento da escola e deve ser construído coletivamente, envolvendo
toda a comunidade escolar (Depoimento da professora do 2º ano, 2012).
O Projeto-Político-Pedagógico é um importante documento que define as
intenções de uma unidade de ensino, com o objetivo de atender às
expectativas de uma escola promissora e democrática. Sua elaboração
deve contar com a participação de toda a comunidade escolar e local.
(Depoimento da professora do 3º ano, 2012).

Essas reflexões nos mostra que os sujeitos envolvidos no processo educativo
estão mais cônscios sobre a importância do projeto político-pedagógico como
ferramenta norteadora das ações pedagógicas desenvolvidas dentro e fora da sala
de aula, e que o mesmo define rumos, caminhos e intenções.
No que tange o poder de organização e autonomia da escola através do
projeto político-pedagógico, a grande maioria dos entrevistados acreditam que esse
instrumento favorece e fortalece a organização e a autonomia da escola, como
podemos observar no gráfico seguinte.
Gráfico 7 – Projeto Político-Pedagógico e a Autonomia da Escola

Fonte: Questionário sobre a construção do PPP, ano 2012.
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Conforme a análise dos dados apresentados no gráfico acima, evidenciamos
que, na visão - da maioria absoluta - de professores e funcionários da escola Lagoa
dos Patos, o PPP pode ser um instrumento de solidificação da autonomia da escola.
Para esse grupo, quando uma unidade escolar sente a necessidade de se
reorganizar e se redefinir, buscando a reconstrução e/ou fortalecimento da sua
identidade, então o projeto político-pedagógico pode ser uma importante ferramenta
para o alcance de seus objetivos e metas. Neste sentido Luck (2011, p. 90), nos diz
que é autônoma a pessoa ou a instituição capaz de assumir responsabilidade por
suas ações, seu dia-a-dia e suas necessidades, a partir de iniciativas bem
fundamentadas e orientadas.
Quanto a participação de pais, funcionários e docentes na construção e
aplicação do PPP da escola, os resultados obtidos foram os seguintes:
Gráfico 8 – Projeto Político-Pedagógico Participativo na Visão dos Pais

Fonte: Questionário sobre a construção do PPP, ano 2012.

Fazendo a análise dos resultados mostrados no gráfico 8 percebe-se,
claramente, que os pais e familiares dos alunos da escola não conseguem expressar
ou compreender a real importância de sua participação na construção do PPP, bem
como a aplicação do mesmo para o alcance de objetivos e metas traçadas, com
vistas a auxiliar e orientar tanto a equipe docente quanto a equipe gestora da escola
na tomada de decisões e na busca por soluções dos problemas que dificultam o
processo de ensino e aprendizagem. 82% dos entrevistados demonstraram
preocupação, apenas, com as mudanças físicas da escola. Poucos se colocaram
sobre a qualidade de ensino oferecida aos alunos.
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Concordamos que “ouvir os pais significa abrir a escola para quem, mesmo
não estando presente diretamente na escola, está envolvido com ela tendo interesse
em tudo o que ocorre nos tempos e espaços da instituição” (LONGHI; BENTO, 2006,
p. 176), entretanto, faz-se necessário um trabalho de sensibilização/conscientização
sobre a contribuição que a família pode dar à escola, ressignificando seu olhar sobre
a mesma, sobretudo, no que se refere ao pedagógico e ao organizacional das
instituições de ensino.
Para Libâneo (2008, p. 114), a participação dos pais cumpre uma exigência
legal, inova, integra e modifica as relações entre escola e comunidade. É importante
que a escola assuma a responsabilidade de dialogar com os pais e a comunidade,
explicando os processos e etapas de cada ação da escola, assim como seus
instrumentos para que aos pais e alunos não se esquivem da proposta e finalidade
da escola. Participação envolve competência e compromisso e respeito.
No gráfico seguinte, trazemos os resultados da construção e aplicação do
PPP participativo da escola, na visão dos alunos.
Gráfico 9 – Projeto Político-Pedagógico Participativo na Visão dos Alunos

Fonte: Questionário sobre a construção do PPP, ano 2012.

Os discentes ouvidos, durante a entrevista, expressaram o que pensam e o
que sentem a respeito da escola onde estudam. Como podemos verificar no gráfico
acima, a grande maioria (58%) deseja aulas mais interessantes, mais atraentes, que
possam prender mais a sua atenção e, consequentemente, lhe proporcionar um
melhor aprendizado. Um número significativo (23%) reivindica um ambiente mais
harmonioso, mais alegre e interativo, e uma parcela menor (19%), mas não menos
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importante, almeja instalações físicas melhores que atendam às suas necessidades.
Apesar de serem crianças, percebe-se a importância que eles dão à prática
pedagógica desenvolvida dentro da sala de aula. Assim, acreditamos que promover
a participação dessas crianças, junto à construção da proposta do PPP, significa
mostrar o quanto a escola se preocupa com elas e se encontra aberta a sugestões e
mudanças em busca de novos caminhos, com vistas a transformação da realidade
em que vivemos.
O próximo gráfico mostra a percepção de professores e funcionários quanto a
construção e aplicação do projeto político-pedagógico na escola.
Gráfico 10 – Projeto Político-Pedagógico Participativo na Visão de Professores
e Funcionários

Fonte: Questionário sobre a construção do PPP, ano 2012.

Conforme pode-se observar no gráfico 10, professores e funcionários
demonstraram preocupação com a estrutura física da escola (17%), numa proporção
pequena, qualidade de ensino (37%), numa proporção mediana, e a participação
efetiva da família no cotidiano escolar dos alunos, bem como sinalizaram sobre a
sua importância, também, na construção do PPP (46%), numa proporção maior.
Para esses profissionais a presença e a participação da família nas ações
pedagógicas desenvolvidas na escola é de suma importância. Assim, diante desse
contexto, Longhi e Bento (2006) afirmam que,
Partindo do pressuposto de que professores e demais funcionários da
escola tenham um comprometimento profissional e ético em relação à
qualidade da educação, a sensibilização, o convencimento destes precede
o envolvimento dos alunos e familiares (LONGHI; BENTO, 2006, p. 176).
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Dessa forma, procuramos mostrar tanto a equipe docente quanto a equipe de
funcionários da escola Lagoa dos Pastos, que uma participação ativa e significativa
de familiares de alunos nas atividades propostas e promovidas pela escola, deveria
ser conquistada. Para tanto, se fazia necessário buscar a compreensão sobre as
expectativas e anseios que esses agentes da comunidade local têm em relação a
escola, procurando atender suas necessidades e respeitando suas particularidades,
com o intuito de motivá-los e convencê-los de que sua contribuição é de
fundamental importância para a melhoria da qualidade de ensino oferecido às
crianças que ali estudam e que vêm na educação a oportunidade de melhorar sua
condição de vida.
Portanto, de posse do resultado da pesquisa, realizamos nova reunião com a
representação de todas as categorias da comunidade escolar, em agosto de 2012,
onde refletimos e discutimos sobre a proposta de construção do PPP, bem como os
novos encaminhamentos que deveríamos adotar, com vistas a alcançar o que
havíamos decidido e acordado na última reunião. Percebemos que como próximas
ações deveriam trabalhar com a sensibilização/conscientização de familiares de
alunos. Para tanto, decidimos instituir uma equipe articuladora cujo objetivo era criar
estratégias

que

possibilitassem aos

sujeitos

supracitados

reconhecerem

a

importância da construção do PPP para a comunidade escolar, de um modo geral,
assim como a relevância de sua participação no processo dessa construção.
Sugestões para a aproximação da comunidade local em relação ao cotidiano
escolar, assim como um maior envolvimento de pais e responsáveis pelos alunos
nas atividades propostas pela escola, foram elencadas (ver quadro 1 em apêndices,
e ata da segunda reunião – figura 2, em anexos).
Ao definir-se que as ações deveriam ser planejadas com a participação de
toda a comunidade escolar, assim como a participação de membros representantes,
também, da comunidade local sentiu-se a necessidade de elaborar um calendário
elegendo algumas datas para outros encontros, com o objetivo de avaliar o
andamento das ações que seriam desenvolvidas dali em diante.
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2ª Reunião para Discussão e construção das propostas do PPP. Sugestões e
contribuições.

Dinâmica de integração antes da 2ª Reunião para discussão da proposta de
construção do PPP.
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Os resultados da ação de sensibilização/conscientização de familiares de
alunos foram bastante positivos, pois pode-se constatar um maior envolvimento
desses sujeitos nas ações propostas para a escola, dando grande visibilidade às
atividades desenvolvidas pela comunidade escolar. Citamos como exemplo, a
realização do Dia da Família na Escola, acontecimento que teve uma enorme
participação de alunos e familiares, onde foram desenvolvidas atividades, como:
palestras, dinâmicas, oficinas, leituras, exibição de vídeos de cunho informativo e
educativo, gincana, etc.

Dia Nacional da Família na Escola – Outubro/2012.

A validade desse momento foi destacada por vários participantes durante
suas falas no decorrer do evento. Foi um acontecimento surpreendente, onde os
alunos e pais puderam participar mostrando toda sua criatividade e talento. Somos
testemunhas do quanto momentos como esses influenciam, positivamente, na
participação, motivação e mudança de postura de alunos e familiares.
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Dia da Família na Escola – Outubro/2012.

Dia Nacional da Família na Escola – Outubro/2012.
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Na terceira reunião, realizada em setembro de 2012, que teve a participação
da equipe pedagógica, da equipe gestora e representantes da comunidade escolar e
local, após a reflexão e debate sobre o andamento das ações, reformulamos alguns
objetivos e algumas metas propostas para o PPP (ver ata da terceira reunião –
figura 3, em anexos). Definiu-se, ainda, as concepções que norteiam a ação
pedagógica da escola Lagoa dos Patos, levando em consideração os princípios
filosóficos, socioatropológicos e psicopedagógicos. Outra ação que não havia sido
prevista durante a primeira reunião, mas que após o levantamento de dados
percebeu-se a necessidade de desenvolvê-la, foi o estímulo ao trabalho cooperativo
e colaborativo, cujo objetivo era fortalecer os laços entre docentes, funcionários,
coordenação pedagógica e gestão da escola, visando uma maior integração entre
esses segmentos, na busca de obter uma maior participação e comprometimento
nas ações desenvolvidas no âmbito escolar (ver quadro 2, em apêndices). Em
resposta a essa ação, consolidou-se uma comunidade escolar mais unida, mais
colaborativa e mais parceira da atual gestão da escola.

3ª Reunião para a construção do PPP – Setembro / 2012.
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Em outubro de 2012, a equipe da escola Lagoa dos Patos reuniu-se pela
quarta vez com representação de professores, funcionários, gestores e membros do
colegiado escolar, além da participação de alunos e pais para dar continuidade a
construção do Projeto Político-Pedagógico. Iniciou-se as atividades avaliando as
ações desenvolvidas até aquele momento e discutiu-se sobre a importância da
parceria entre a escola e a família. Alguns professores se pronunciaram trazendo
para a discussão a questão da pequena participação de alguns familiares de alunos,
enquanto outros argumentaram, sabiamente, que a participação nunca será cem por
cento. Ainda foi discutido que essa participação dos responsáveis pelas crianças nas
ações desenvolvidas pela escola, não deve ser algo imposto e sim conquistado,
sendo um processo lento e que exige dos responsáveis pela escola ações contínuas
de mobilização e sensibilização.
Foram avaliadas como positivas, a participação dos alunos na construção do
PPP e a integração de toda a comunidade escolar que não mediram esforços para
alcançar os objetivos e metas planejadas. Falou-se ainda, sobre os entraves no
desenvolvimento de algumas ações e discutiu-se sobre possíveis estratégias para
superar tais dificuldades encontradas (ver ata da quarta reunião – figura 4, em
anexos).

4ª Reunião para a construção do PPP – Outubro / 2012.
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Um dos entraves encontrados pela gestão e coordenação pedagógica da
escola foi o desenvolvimento da ação de acompanhamento da prática pedagógica
em sala de aula. Foi uma ação muito difícil de ser realizada, pois alguns professores
se sentiram incomodados, por acreditar que estavam sendo fiscalizados. Contudo,
não desistiu-se e durante o desenvolvimento dessa ação houve a possibilidade de a
coordenação poder auxiliar e orientar tais professores quanto ao direcionamento de
suas aulas, através de constantes feedbacks. Ainda sobre essa ação, destaca-se a
oportunidade de utilização do registro, um instrumento importantíssimo para
realização de intervenções na prática pedagógica de alguns docentes, possibilitando
um avanço em suas competências regentes. Como resultado dessa ação, garantiuse o sucesso de uma outra ação, planejada e prevista desde a segunda reunião, a
formação continuada dos professores (ver quadro 1, em apêndices).
Nos

encontros

de

formação,

os

professores

eram orientados

pela

coordenação pedagógica e recebiam sugestões de como aprimorar suas aulas afim
de torna-las mais interessantes e instigantes, no intuito de que os alunos
participassem mais com vistas a uma aprendizagem mais efetiva e significativa. Os
docentes

recebiam, ainda, alguns

materiais

informativos, apostilas, dinâmicas, entre

como: filmes, músicas, textos

outros, para utilizar como suporte

pedagógico no planeamento de suas aulas.
Como resultado dessa ação, após algumas semanas de encontros formativos,
percebemos que os professores estavam desenvolvendo suas atividades em sala de
aula de maneira planejada, organizada e interagindo mais com os alunos. Percebeuse, ainda, um maior envolvimento dos alunos nas atividades propostas e,
consequentemente, um avanço significativo em sua aprendizagem, como podemos
verificar nos depoimentos de alunos e professores.
Trouxe para sala de aula um texto de Monteiro Lobato. Contei para eles
quem foi o autor e eles ouviram atentamente. Depois da a leitura, escrevi no
quadro algumas palavras e solicitei que eles escrevessem essas palavras
no caderno. Andei pela sala para acompanhar a escrita dos mesmos e para
ver se eles sentiam dificuldade, se precisavam de auxílio. Em seguida,
demos início ao segundo momento da atividade, solicitei que os alunos
fizessem a leitura das palavras que eu havia escrito no quadro e
ligeiramente alguns alunos fizeram a leitura. Então, perguntei se eles
sabiam o que aquelas palavras significavam. Pelas respostas, constatei que
alguns não faziam ideia do significado das palavras, entretanto, a maior
parte dos alunos responderam, de maneira, satisfatória, ao meu
questionamento. Mostrei o significado de uma por uma das palavras
escritas, sempre buscando uma maior aproximação com a realidade deles
[...]. Ao término da aula, solicitei que formassem duplas e fizessem o
reconto do texto por meio de desenhos. O resultado foi muito proveitoso,
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nunca havia conseguido envolve-los no desenvolvimento de uma atividade,
assim, de maneira tão participativa. (Depoimento da professora do 3º ano,
2013)

Através do depoimento dessa professora observa-se a preocupação em
buscar a participação dos alunos, quando garante aos mesmos a possibilidade de
apresentarem suas hipóteses quanto ao significados e conceitos de palavras
pertencentes ao seu cotidiano, ao mesmo tempo que os instiga a colocarem em
prática seus pensamentos sobre a linguagem não verbal, ao passo que os convida a
recontar o texto por meio de desenhos. Essa mudança de postura é fruto de um
trabalho intenso de formação, levando os professores a repensarem seu fazer
pedagógico e a mudarem de atitude diante de seus alunos, se colocando não mais
como o detentor do saber, postura que não cabe mais em tempos contemporâneos,
e assumindo o papel de mediador e facilitador do processo de construção do
conhecimento desses alunos.
No depoimento seguinte, da professora do 1º ano, observa-se que ensinar
leitura e escrita, em sua concepção, requer do aluno o seu pensar, levando-o a fazer
questionamentos, tais como: “de que letras vou precisar para escrever o meu nome?
Qual vem primeiro? Quantas irei usar?”.
Ao trabalhar com o eixo temático identidade, realizei um trabalho de leitura
de textos, diariamente, por três semanas. Selecionava algumas palavras
dos textos trabalhados em sala de aula e escrevia no quadro, pedindo que
os alunos observassem com bastante atenção a escrita dessas palavras a
fim de que eles pudessem reconhecer e identificar a letra inicial dos próprios
nomes. Desenvolvi um trabalho bastante consistente sobre o porquê de se
ter um nome, a origem dos sobrenomes, bem como sua importância e
finalidades. [...] Trabalhei ainda, relacionando a questão do nome e da
certidão de nascimento com o ser um cidadão e ter direitos e deveres.
Questionei aos alunos sobre com qual letra se iniciava os nomes que
escrevia no quadro e se eles sabiam a razão de terem recebido seus
nomes, quem escolheu e se alguém já havia dito o seu significado para
eles. Alguns alunos já faziam o reconhecimento do próprio nome escrito no
quadro. (Depoimento da professora do 1º ano, 2013)

Entrementes, essa nova forma de trabalhar, da referida professora, também é
fruto da ação de aprimoramento profissional por intermédio dos encontros de
formação docente, visto que há algum tempo a mesma ao trabalhar com o alfabeto o
fazia de maneira sequencial, dando grande ênfase às famílias silábicas, trabalhando
primeiro com palavras simples para depois trabalhar com palavras mais complexas
e, somente quando acreditava ter avançado nessa etapa, passava a trabalhar com
frases e pequenos textos, seguindo “religiosamente” o método alfabético que era
proposto pelas cartilhas.
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Os momentos de troca de informações e experiências entre os professores,
assim como ação interventiva da coordenação pedagógica ao orientar e dar o
feedback das aulas observadas tiveram grande contribuição na ressignificação da
prática docente desses professores. Após o desenvolvimento da ação formativa,
pode-se constatar um grande avanço no aprimoramento profissional e pessoal de
todo o grupo. Hoje, os professores da escola Lagoa dos Patos desenvolvem sua
práxis docente de maneira mais dinâmica, com atividades diversificadas, tanto
individual quanto coletivamente. Fazem uso, em suas aulas, de cartazes, murais e
painéis (sendo muitos desses recursos produção dos próprios alunos), filmes, textos
informativos, revistas, jornais, leitura de diversos gêneros textuais, jogos, pinturas,
desenhos,

recortes,

colagens,

dinâmicas,

debates,

entrevistas

orientadas,

solicitação de pesquisas, sínteses e resumos de textos lidos, coleta e interpretação
de dados, exposição de ideias e opiniões, entre outros. E por essa razão os alunos
estão mais satisfeitos com suas aulas e, consequentemente, estão aprendendo
mais. É o que pode-se constatar através do depoimento que segue.
Sempre gostei da minha pró, mas achava as aulas muito chatas . Por isso
não prestava atenção, preferia desenhar e pintar ou conversar com algumas
meninas. A professora ficava zangada e brigava comigo. Agora, não, agora
as aulas são legais [...]. A pró é divertida e engraçada. Ela explica o
assunto, pergunta coisa pra gente... brinca com a gente e assim todo
mundo aprende. Eu odiava matemática, não sabia fazer conta de vezes e
de dividir. Ela falava, falava, escrevia no quadro mas eu não entendia e
ficava com raiva. Hoje eu já sei fazer as quatro contas e quando eu aprendo
sempre gosto da aula. (Depoimento de uma aluna do 5º ano, 2013)

Para garantir o sucesso da ação de formação docente e ouvir depoimentos
com este, foi necessário um trabalho árduo e contínuo pautado na construção de um
diálogo entre teoria e prática.
Outras três reuniões, com a participação de membros do colegiado escolar,
professores, gestores e representantes da comunidade escolar e local, foram
realizadas para analisar, acompanhar, divulgar e avaliar o desenvolvimento das
ações propostas para a construção do PPP, obedecendo ao calendário proposto,
bem como nos orientar quanto aos novos encaminhamentos a serem seguidos
daquele momento em diante. Houve muita reflexão e discussão acerca dos
resultados alcançados e, posteriormente, foram feitas algumas considerações, de
grande relevância, que foram apreciadas por todos os participantes, de maneira
atenta e cônscia.
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7.2.

PROJETO

POLÍTICO-PEDAGÓGICO:

DESAFIOS

X

CONQUISTAS
Para cumprir as metas estabelecidas e alcançar os objetivos propostos,
algumas dificuldades tiveram que ser superadas, como a resistência por parte de
alguns professores em permitir o acompanhamento da sua prática pedagógica, a
incompreensão de pais e familiares de alunos sobre a importância da sua
participação no processo de construção do PPP da escola, entre outras situações.
Apesar de contar com estratégias bem consolidadas para o cumprimento das ações
planejadas, em alguns momentos sentimos a necessidade de repensar e modificar o
que estava previsto.
A equipe docente da escola municipal Lagoa dos Patos é constituída por
professores interessados, responsáveis, comprometidos e atuantes. Entrementes,
existem aqueles (a minoria) que demonstram falta de compromisso, de motivação e
por que não dizer, sem qualificação para lecionar. Esses professores tolhem a
curiosidade

e

o

interesse

de

seus

alunos, não valorizando suas ideias,

desrespeitando suas opiniões, ironizando algumas de suas atitudes e minimizando a
capacidade cognitiva dessas crianças, provocando - muitas vezes - a evasão de
algumas e/ou a baixo autoestima de outras.
Dessa forma, observamos a necessidade de congregar à nossa proposta de
intervenção ações de desenvolvimento de relações interpessoais, no intento de
conscientizar/sensibilizar esses professores da importância de atitudes de respeito
com outro, com as diferenças e de valorização dos saberes que os discentes trazem
consigo ao chegarem na escola. O objetivo era instituir um ambiente harmonioso,
onde professores e alunos pudessem:


Construir, juntos, novos conhecimentos, significando e ressignificando

outros saberes;


Compartilhar informações conhecimentos obtidos;



Participar, ativa e coletivamente das várias atividades propostas pela

escola;


Construir, com a

comunicação;

comunidade

escolar e local, novos canais de
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Refletir, discutir e intervir nas questões relacionadas ao atual contexto da

unidade escolar;


Enfim, praticar a colaboração, cooperação e o aprendizado alcançado, de

forma coletiva.
Executar essa ação foi tarefa bastante difícil, visto que para determinados
professores, desenvolver algumas ações propostas pela escola tornou-se um grande
desafio. São professores que ainda, se prendem ao passado com receio do novo,
receio de mudar e inovar. Dessa forma, sentiu-se a necessidade de realizar um
trabalho de conscientização/sensibilização, como dito anteriormente, com esses
docentes, de que é precisa inovar e mudar, continuamente, para não ficarem
defasados e ultrapassados. Inovar buscando atender as exigências da atualidade,
pois, atualmente, nos são cobradas, competências para as quais não fomos
preparados em nossa formação inicial, e mudar, especialmente, para nos permitir ao
aprendizado de novos conhecimentos, saberes e práticas.
Outro grande desafio que se contrapôs diante da gestão e coordenação
pedagógica foi o desenvolvimento da ação de acompanhamento da prática
pedagógica dos professores, como já descrito na seção anterior. Alguns professores
não se sentiam a vontade com a presença da coordenação em sala de aula por
acreditarem que estavam sendo fiscalizados e monitorados. Contudo, após um
longo

trabalho

de conscientização pautado no diálogo, esses professores,

finalmente, entenderam que não se tratava de fiscalização e sim de um
acompanhamento para posterior intervenção e orientação através de feedbacks e
suporte pedagógico quanto aos encaminhamentos e direcionamentos que deveriam
dar a sua pratica docente, como vistas a melhorar seu desempenho profissional.
A ausência e falta de parceria entre pais e familiares de alunos também se
apresentou como uma dificuldade a ser superada. E, como já discutido na seção
anterior, através de um trabalho de conscientização/sensibilização conseguiu-se um
maior envolvimento desses sujeitos nas ações propostas pela escola.
Apesar das dificuldades e entraves que se colocaram diante da equipe de
gestão

e

coordenação, com muito

empenho, dedicação, responsabilidade,

compromisso e perseverança conseguiu-se desenvolver, no tempo previsto, todas
as ações planejadas para a construção do projeto político-pedagógico da escola
municipal Lagoa dos Patos e concluiu-se, de forma unânime, que os resultados
obtidos foram positivos.
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Vale ressaltar que as ações descritas e relatadas neste documento, é fruto de
um árduo trabalho coletivo, cooperativo e colaborativo do grupo que constitui o
universo da escola. Foi um trabalho que exigiu empenho e compromisso de todos os
envolvidos no processo de construção do projeto político-pedagógico da escola.
Feitas essas considerações, findamos nosso trabalho com êxito e a certeza
de termos alcançado os objetivos da pesquisa, além de importantes conquistadas na
escola, como um maior envolvimento da comunidade local junto às atividades
desenvolvidas

na

escola,

o

fortalecimento

das

relações

interpessoais

da

comunidade escolar, de um modo geral, e de termos caminhado em direção a uma
gestão

mais

democrática. Foram relatados

pelo

grupo

a importância do

planejamento participativo, não só na construção do PPP, mas em todas as ações
da escola e principalmente na execução dessas ações. O Conselho escolar também
mostrou empenho e validação dos trabalhos da comunidade escolar, demonstrando
interesse em participar com mais responsabilidade e cobrar cada vez mais da
equipe, melhorias e clareza nos processos existentes no âmbito escolar.
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CONSIDERAÇÔES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo promover a construção do projeto
político-pedagógico da escola municipal Lagoa dos Patos, envolvendo a participação
de alunos, professores, funcionários e pais de alunos para fortalecer a gestão
democrática.
De acordo com Amorim (2007, p. 13-14), a preocupação com as escolas e as
mudanças atuais na educação tem trazido, cada vez mais, camadas populares para
dentro das escolas, dando novos sentidos e abrangência ao trabalho escolar,
exigindo mais atenção dos educadores para o verdadeiro sentido da cultura
organizacional, mais conhecimento das questões pedagógicas, principalmente dos
conhecimentos que compõem o currículo de ensino e mais reflexão sobre a sua
prática na formação crítica dos estudantes. São amplas e complexas as implicações
sociais, culturais, pedagógicas e científicas que precisam ser revistas no processo
de desconstrução das instituições de ensino. Democratizar o ensino é dotar de
conhecimento todos os sujeitos sociais, dando condições iguais a todos, tornando a
escola, não apenas um espaço que acolhe, mas que assegurem a permanência dos
alunos garantindo-lhes condições para a conclusão dos seus estudos. A escola
precisa assumir esse compromisso com a sociedade, oferecendo uma educação
voltada para a construção do bem coletivo.
Como resultado das leituras e reflexões com os diversos autores e da
pesquisa de campo, concluímos que a escola apresenta um movimento de luta em
prol da sua democracia, enxergando as dificuldades existentes na comunidade
escolar e local, suas necessidades e não se imobiliza, mesmo por que seus
resultados não permitem, pois sua comunidade solicita ajuda, exige solução, faz
cobranças que impulsionam a gestão, funcionários e professores a deixarem a
acomodação e se lançarem no processo de melhoria e mudanças urgentes no
universo da escola. Neste processo surge a dinâmica de inclusão, onde a
diversidade de alunos e suas individualidades devem ser levadas em consideração
pela escola e devem ser o ponto de partida para a definição das metas e ações a
serem traçadas e desenvolvidas pela escola, considerando seu contexto e suas
implicações. Entretanto, a escola supracitada não possuía o projeto políticopedagógico, inviabilizando o bom desenvolvimento de algumas ações que haviam
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sido pensadas e planejadas. Dessa forma, pensar numa solução para a resolução
dessa problemática, se apresentou como um grande desafio para a equipe gestora e
sua comunidade.
Assim, partindo-se da concepção de que o projeto político-pedagógico é o
principal instrumento de intervenção no universo escolar para o alcance de suas
metas e objetivos na busca pela formação de sujeitos autossuficientes, inquiridores,
críticos e participativos na tomada de decisões dentro do contexto social, no qual
estão inseridos, a equipe gestora da escola Lagoa dos Patos, juntamente, com as
equipes de coordenação e docente idealizou e desenvolveu um projeto de
intervenção para a construção de uma proposta para o projeto político pedagógico,
no intuito de que o mesmo pudesse exibir a visão macro da escola, expressando o
que pretendemos fazer e como fazer, definindo os objetivos, metas e estratégias da
escola, incluindo as dimensões pedagógicas e administrativas, na busca de uma
melhor qualidade na educação oferecida pela escola à comunidade localizada em
seu entorno. Para tanto, propôs-se um calendário de reuniões com a participação da
equipe pedagógica, da equipe gestora e representantes da comunidade escolar e
local, bem como de membros do Conselho escolar.
De acordo com Freitas (2009), o trabalho de gestão pedagógico é coletivo.
Envolve as comunidades escolar e local. Requer o comprometimento de muitos
profissionais para além dos muros da escola e da comunidade. Então, através da
cooperação e colaboração de todos os envolvidos no cotidiano da escola,
elencamos algumas ações que pudessem garantir a construção de um PPP
participativo, pois acreditamos que para obter êxito nas ações planejadas para a
elaboração deste documento, tão imprescindível, precisávamos da representação de
todos aqueles que se reconhecem como parte do universo da escola.
Conforme Libâneo (2008), a participação é o meio de se assegurar a gestão
democrática da escola possibilitando o envolvimento de todos nos processos de
decisão e funcionamento da organização escolar, e nesse modelo de gestão é
indispensável o trabalho de equipe, pessoas que trabalham juntas, de forma
colaborativa e solidária visando a formação e a aprendizagem dos alunos.
Assim, houve grande dedicação à tarefa de construção da proposta de
elaboração do projeto político-pedagógico da escola e por meio de reflexões, muitas
discussões e diversas sugestões, elegeu-se um quadro de ações que foram
planejadas e desenvolvidas durante o biênio 2011-2012 e início de 2013, dentre as
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quais destacam-se algumas: pesquisa sobre a relação da família dos alunos com a
escola; incentivo ao trabalho coletivo, cooperativo e colaborativo; definição dos
princípios que norteiam a ação didático-pedagógica da escola; acompanhamento, in
locu, da práxis docente da equipe de professores, formação continuada da equipe
docente, dentre outras.
O percurso da pesquisa foi enriquecedor, com alguns momentos difíceis e
outros mais conturbados, houve uma greve no meio do caminho, alguns
acontecimentos no bairro que dificultaram (mas não inviabilizaram) o cumprimento
de algumas etapas, houve grande necessidade de motivação dos professores para
que os mesmos pudessem priorizar esta construção, já que o processo foi longo e
exigiu muito tempo e estudo de toda a equipe. Nos momentos de atividade
complementar sempre tinha uma etapa do trabalho para ser discutido, revisado,
registrado e apesar de contar com estratégias bem consolidadas para o
cumprimento das ações planejadas, em alguns momentos sentiu-se a necessidade
de repensar e modificar o que estava previsto.
Embora tenha-se enfrentado algumas dificuldades durante o percurso de
desenvolvimento das ações propostas para a intervenção, conclui-se que todas as
ações planejadas foram desenvolvidas, inclusive algumas ações que não haviam
sido planejadas, mas que no período de construção do PPP, observou-se a
necessidade de inseri-las na proposta de intervenção, tiveram resultados bastante
positivos. Hoje, o ambiente escolar da Lagoa dos Patos é bem mais harmonioso e
produtivo, pautado no trabalho coletivo onde contamos com a participação de toda a
comunidade escolar.
A escola Lagos dos Patos e sua comunidade seguem procurando dar conta
dos seus novos compromissos em direção a um futuro melhor, buscando a adesão
de novos participantes que assumam o sentimento de pertencimento da mesma e
colaborem de maneira efetiva com as ações, reflexões que orientam processos que
permanecem dentro

e

fora

dela. O projeto político-pedagógico construído,

arquitetado e iniciado é um grande avanço, considerado pela maioria uma ação de
fortalecimento da gestão democrática, ele é o meio de projetar-se e conseguir a
escola que se deseja, dentro dos limites e possibilidades da mesma. Porém todos
devem compactuar com as decisões ali definidas, de um jeito verdadeiro para que
se possa colher bons frutos e satisfazer o grupo com relação aos resultados.
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Finaliza-se o trabalho com a certeza de se estar iniciando uma nova etapa,
um novo desafio. Avançou-se no fortalecimento da gestão, reduzindo as distâncias
nas relações interpessoais; o Colegiado se sente mais importante; os processos de
participação tanto da comunidade interna, quanto externa da escola foram
visivelmente elevados; as secretarias de educação, saúde, cultura, segurança,
infraestrutura e meio ambiente estão percebendo à escola, dando mais importância
as nossas demandas. Acredita-se que o trabalho desenvolvido na escola esteja
ganhando mais visibilidade e importância para a cidade, embora se saiba que muito
ainda há por ser feito.
Segue-se desconstruindo, (re)construindo processos enraizados no espaço
escolar, lidando com os obstáculos, despertando vontades e sonhos, projetando
uma escola melhor, democraticamente organizada e dirigida, com autonomia
relativamente elevada. Segue-se, ainda, na perspectiva de não se perder de vista e
nem deixar de alimentar ânimos, desejos, inquietações, sonhos, conquistas
realizando o planejamento participativo como instrumento permanente na construção
e desenvolvimento do PPP, convidando cada vez mais, professores, gestão e
funcionários a usarem o mesmo como instrumento indispensável à prática
pedagógica.
Que outras pessoas possam se interessar pela temática e continuem a
pesquisar os desafios, as necessidades e realidades das escolas de Lauro de Feitas
e de outras cidades, e que essas pesquisas possam contribuir para um melhor
entendimento das questões pertinentes à educação, por meio de reflexão, discussão
e ação num campo de pesquisa tão vasto, o cotidiano escolar.
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Quadro 1 - Ações planejadas e realizadas na intervenção

Responsável(is)

Recursos
Necessários

Como esta ação
contribui para
alcançar o objetivo
da intervenção?

Equipe gestora e
equipe pedagógica

Questionários,
depoimentos e
recursos humanos

Conhecer expectativas
e anseios de alunos,
familiares, professores
e funcionários

Criar uma equipe de
articulação para
sensibilização /
conscientização de
familiares de alunos
sobre a importância da
construção do PPP
para a comunidade
escolar, de um modo
geral, assim como a
relevância de sua
participação no
processo dessa
construção

Comunidade escolar

Palestras, oficinas,
gincanas, mutirões,
campanhas
educativas, atividades
de integração, etc.

Obter sugestões que
possam aproximar a
comunidade local da
comunidade escolar

Diagnosticar os
problemas enfrentados
pela escola

Equipe docente e
equipe gestora

Questionários,
depoimentos e
recursos humanos

Intervenção para
resolução das
problemáticas

Comunidade escolar e
comunidade local

Reuniões pedagógicas
e do Conselho Escolar

Definição de metas e
objetivos a serem
alcançados

Ações
Desenvolver uma
pesquisa com a
comunidade escolar e
local para identificar
qual a importância do
planejamento
participativo para a
escola, bem como
investigar a
construção do projeto
político-pedagógico
com o envolvimento e
a participação dos
sujeitos pertencentes
ao universo da escola,
além de averiguar se
esse processo
fortalece a gestão
democrática e a
autonomia da escola

Estabelecer
prioridades e traçar
estratégias de ações
que visem a resolução
dos problemas
diagnosticados na
escolar
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Quadro 1 - Ações planejadas e realizadas na intervenção
Recursos
Ações

Responsável(is)
Necessários

Definir os princípios
que norteiam a ação
didático-pedagógica
da escola

Formação continuada
da equipe de
professores

Equipe gestora,
coordenação
pedagógica e equipe
docente

Equipe gestora e
coordenação
pedagógica

Como esta ação
contribui para
alcançar o objetivo
da intervenção?

Reuniões pedagógicas

Repensar a postura e
prática docente,
levando-o a mudar e a
inovar em busca de
novas estratégias
pedagógicas que
garantam ao aluno
uma aprendizagem
efetiva e significativa

Encontros formativos

Aprimoramento
profissional, troca de
experiências e de
informações, mudança
de atitudes e de
postura e inovação na
prática docente
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Quadro 2 - Ações não planejadas e realizadas na intervenção
Como esta ação
contribui para
alcançar o objetivo
da intervenção?

Ações

Responsável (is)

Recursos
Necessários

Estímulo a cooperação
e colaboração

Comunidade escolar

Atividades coletivas,
oficinas, vídeos
motivadores, etc.

Ambiente harmonioso,
cooperativo, produtivo
e coletivo

Observação e registro

Feedback aos
professores sobre sua
prática didáticometodológica,
sinalizando suas
dificuldades e seus
progressos

Acompanhamento da
prática pedagógica
dos professores

Coordenação
pedagógica
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Título da Pesquisa:

“A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA ESCOLA
LAGOA DOS PATOS: UM INSTRUMENTO DE GESTÃO ESCOLAR
DEMOCRÁTICA.”

Prezado(a) Senhor(a):
Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “A institucionalização
do Projeto Político Pedagógico na Escola Lagoa Dos Patos: Um instrumento de
Gestão Escolar Democrática”, realizada em “Lauro de Fretas, na Escola Municipal
Lagos dos Patos”. O objetivo da pesquisa é “promover a construção do Projeto
Político-Pedagógico da escola, com a participação dos diferentes atores sociais,
envolvendo-os no processo de elaboração e implementação da proposta, bem como no
fortalecimento da gestão democrática”. A sua participação é muito importante e ela se
dará a todo o momento, seu envolvimento deverá ser intenso e constante, pois, trata-se
da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola em que você trabalha, as
etapas da pesquisa e da elaboração dos trabalhos serão desenvolvidos com a sua
participação, desde o planejamento até à conclusão e avaliação, além da participação
nesta elaboração, faremos também algumas perguntas, haverá uma entrevistas,
coletaremos fotos e gravações dos eventos que estiverem relacionados a construção
do Projeto Político-Pedagógico da escola, marcaremos encontros no sábado para
atingir um maior úmero de participantes do grupo, no final da produção haverá um
seminário de apresentação e aprovação do trabalho. Gostaríamos de esclarecer que
sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou
mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à
sua pessoa, nem ao seu trabalho. Informamos ainda que as informações serão
utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto
sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.
Os benefícios esperados são: o envolvimento da sua pessoa com a comunidade
escolar, uma construção com base na realidade da comunidade escolar, momentos de
estudo e discussão em grupo, um trabalho coletivo e real, possível de ser aplicado. O
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projeto político-pedagógico construído, vai indicar avanço e fortalecer a gestão
democrática.
Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua
participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa
serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação
na pesquisa.
Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos
pode nos contactar (Nelsonivia Costa de Souza, Av. Pinto de Aguiar, 1091, Torre A,
Ap. 1204, Patamares, Salvador, Bahia. Telefone: 07188350715 e 071 99370136, email: nelsoniviasouza@hotmail.com). Este termo deverá ser preenchido em duas
vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida, assinada e entregue
ao(a) senhor(a).

Salvador, _____ de junho de 2011.

Pesquisador Responsável
Nelsonivia Costa de Souza

_____________________________________ (nome por extenso do sujeito de
pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa,
concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________
Data:___________________
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Construção do Projeto Político-Pedagógico
da Escola Lagoa dos Patos Ano Letivo
2012
Questionário aos professores e funcionários
Caríssimo (a),
Gostaria de contar com a sua colaboração respondendo a este questionário, como
parte de uma pesquisa sobre o Projeto Político-Pedagógico na Escola Lagoa dos
Patos, cujo objetivo é identificar qual a importância do planejamento participativo para a
escola, investigar a construção do PPP com envolvimento e participação da
comunidade escolar e identificar se esse processo fortalece a gestão democrática e a
autonomia da Unidade Escolar.
Desde já agradeço,
Gestora da Escola

1. Identificação:
1.1. Há quanto tempo você trabalha nesta escola?
(A) Há mais de 3 anos
(C) De 6 a 8 meses
(E) Há menos de 1 mês

(B) Entre 1 e 2 anos
(D) De 1 a 5 meses

2. Qual função exerce na escola? Gosta da função que ocupa. Porquê?
______________________________________________________________________
3. Em sua opinião, a escola deixa claro sua missão, visão e sonhos para a
comunidade?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Na sua visão, a escola tem um modelo de gestão definida? Justifique.
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Em sua percepção, a escola tem autonomia, atualmente? Justifique.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Como você descreve o clima organizacional da escola?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Qual o objetivo da construção do projeto Político-Pedagógico e qual a importância
deste processo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Que aspectos são considerados facilitadores e inibidores do envolvimento e
participação da comunidade escolar na construção e aplicação do projeto PolíticoPedagógico da escola?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. A construção do Projeto Político-Pedagógico revela o seu poder de organização e
autonomia da escola? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Como você descreve a participação de pais, familiares, funcionários e docentes na
construção e aplicação do Projeto Político-Pedagógico da Escola?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. A avaliação do processo e da aplicação da proposta curricular é uma ação
importante na busca da qualidade do ensino oferecido pela escola? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Construção do Projeto Político-Pedagógico
da Escola Lagoa dos Patos Ano Letivo
2012
Questionário aos alunos

Prezado(a) aluno (a),
Gostaria de contar com a sua colaboração respondendo a este questionário, como
parte de uma pesquisa sobre o Projeto-Político Pedagógico na sua escola, cujo
objetivo, entre outros, é definir a participação dos alunos desta Unidade Escolar na
construção e aplicação do PPP da escola.
Desde já agradeço,
Gestora da Escola

1. Identificação:
Das opções seguintes selecione apenas a que contemple a sua realidade.

1.1. Idade
(

) 06 a 08 anos

(

) 09 a 12 anos

(

) Masculino

(

) mais de 12 anos

(

) 3º ano

1.2. Gênero
(

) Feminino

1.3. Ano de escolaridade que frequenta
(

) 1º ano

(

) 2º ano

(

) 4º ano

(

) 5º ano

1.4. Estuda no turno
( ) Matutino

( ) Vespertino

( ) Noturno
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2. Os alunos participam da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

3. Os alunos opinam sobre os projetos didáticos e proposta curricular da escola?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

4. Os alunos participam dos órgãos colegiados da escola?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

5. A direção incentiva à participação dos alunos em atividades extraclasse?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

6. A direção procura envolver os pais/responsáveis nas decisões relativas à melhoria
da escola?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

7. A escola incentiva à participação dos pais/responsáveis para melhorar o
desenvolvimento dos alunos?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

8. Os professores criam oportunidade para frequentes trocas de ideias, inovação e
criação conjunta no trabalho em sala de aula?
( ) Sempre

( ) Frequentemente

( ) Nunca

( ) Não sei

( ) Algumas vezes

Comentários: (Se necessário, para completar algumas respostas)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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9. Como você classifica o ambiente da sua escola?
(

) Péssimo

(

) Razoável

(

) Bom

(

) Excelente

Comentários: (Se necessário, para completar algumas respostas)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Construção do Projeto Político-Pedagógico
da Escola Lagoa dos Patos Ano Letivo
2012
Questionário aos Pais e familiares de alunos

Prezado (a),
Gostaria de contar com a sua colaboração respondendo a este questionário, como
parte de uma pesquisa sobre o Projeto Político-Pedagógico na Escola Lagoa dos
Patos, cujo objetivo é identificar qual a importância do planejamento participativo para a
escola, investigar a construção do PPP com envolvimento e participação da
comunidade escolar e identificar se esse processo fortalece a gestão democrática e a
autonomia da Unidade Escolar.
Desde já agradeço,

Gestora da Escola

1. Identificação:
1.1.

Sexo:

( ) Masculino

( ) Feminino

1.2. Escolaridade: _____________________________________________________
1.3. Função que desempenha:___________________________________________
1.4.

Turno de trabalho:

( ) Matutino
1.5.

( ) Vespertino

Atual situação funcional é:

( ) Contratado

( ) Efetivo

( ) Noturno
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2. Conhece o Projeto Político-Pedagógico da Escola?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

3. Pais e familiares de alunos participam da construção do Projeto PolíticoPedagógico?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

4. Pais e familiares de alunos participam dos órgãos colegiados da escola?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

5. A direção da escola tem conseguido efetiva participação da comunidade escolar na
construção do Projeto Político-Pedagógico?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

Comentários: (Se necessário, para completar algumas respostas)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Pais e familiares de alunos participam na aplicação do projeto Político-Pedagógico?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

Comentários: (Se necessário, para completar algumas respostas)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. É possível numa
Pedagógica?
( ) Sim

escola

municipal, construir coletivamente
( ) Não

sua

Proposta

( ) Não sei

Comentários: (Se necessário, para completar algumas respostas)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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8. A escola tem mostrado preocupação em discutir com pais e familiares de alunos
sobre a melhoria do trabalho escolar?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

9. Pais e familiares de alunos têm liberdade para sugerir a aplicação de recursos
financeiros, em materiais necessários aos seu trabalho e em outros recursos de
ensino?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

10. A construção do Projeto Político-Pedagógico é visto como uma obrigação legal, um
documento que sistematiza as ações e intenções da escola para com a comunidade
escolar?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

14. A construção do Projeto Político-Pedagógico revela o seu poder de organização e
autonomia da escola?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

15. A avaliação do processo escolar e da aplicação da proposta curricular é uma ação
importante na busca da qualidade do ensino oferecido pela escola?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei
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ANEXOS
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Figura 1

Ata da primeira reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Ata da primeira reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Figura 2

Ata da segunda reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Ata da segunda reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Figura 3

Ata da terceira reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.

158

Ata da terceira reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.

159

Ata da terceira reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Figura 4

Ata da quarta reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Ata da quarta reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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Ata da quarta reunião para discutir a construção do Projeto PolíticoPedagógico / 2012.
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