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Resumo: O presente artigo tem como objeto de estudo as possibilidades de superação da prática
pedagógica da Escola Municipal Deputado Medeiros Neto, a partir da reelaboração de seu Projeto Político
Pedagógico - PPP. Assim, aborda inicialmente o conceito e importância do PPP para o sucesso da escola.
Na sequência trata sobre os aspectos legais e sua caracterização enquanto documento coletivo e norteador
da prática da escola. Destaca também os princípios basilares que devem conduzir o processo de (re)
elaboração do PPP para que de fato seja um documento construído coletivamente com a participação da
comunidade escolar. Por fim mostra possibilidades de superação da prática pedagógica frente ao PPP uma
vez reelaborado, bem como indica os resultados encontrados. Nessa direção, a pesquisa teve um
procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos questionamentos
propostos. Pode-se frisar ainda que as ações não devam ser compreendidas como prontas e acabadas.
Com este trabalho percebe-se como resultado impactante a mudança de postura dos profissionais da
escola, pois já demonstram preocupação em exercitar com desenvoltura o que está estabelecido no
projeto político pedagógico.
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Abstract: This paper has as object of study the possibilities of overcoming the pedagogical practice of the
Municipal School Mr Medeiros Neto, from the reworking of his-PPP Political Pedagogical Project. So, first
addresses the concept and importance of PPP for school success. Following comes about the legal aspects
and its characterization as a collective document and guiding the practice of school. It also highlights the
basic principles that should guide the process of (re) development of PPP pair that is in fact a document
collectively constructed with the participation of the school community. In this direction, the survey had a
rational and systematic procedure that aims to provide answers to the questions proposed. May still be
emphasized that actions should not be understood as ready and finished. This work is perceived as a result
impacting the position change of school professionals, as already shown concern about exercising with
ease what is established in the political pedagogical project.
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1. Introdução

A questão teoria e prática ocupam lugar central na atividade docente, uma vez que o interior da escola é
por excelência o lócus da prática educativa, deste modo, deve a gestão escolar se preocupar quanto à
forma que exerce sua função no que toca ao desenvolvimento do processo de gestão da unidade de
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ensino.
A escola diante da globalização tem que acompanhar os avanços científicos e tecnológicos, adaptando-se
as mudanças econômicas e sociais pelas quais passa o Brasil. Por isso o desafio da comunidade escolar é
investir, tanto em caráter privativo como social, na atualização e organização do conhecimento do seu
aluno, para que o mesmo possa ter a segurança de em diferentes situações expressar-se criticamente.
Neste sentido, pensar a dicotomia existente entre teoria e prática na escola nos remete, imediatamente, a
pensar em prática pedagógica inovadora tendo como base conceitual, situacional e operacional o projeto
político pedagógico da escola, uma vez que deve ser o documento norteador de todas as ações da
instituição.
Dentro dessa perspectiva o PPP – Projeto Político Pedagógico – deverá ser um instrumento construído pela
comunidade escolar tornando-se um documento oficial e bem articulado a prática pedagógica. Vivenciar a
prática de um Projeto Político Pedagógico na escola não é algo fácil nem simples. Pois, é ser levado a
pensar em questões que envolvem o cotidiano escolar em seu contexto e principalmente dando ênfase a
promoção de uma prática escolar condizente com a filosofia da escola.
Neste artigo, o universo investigado compreende a análise das possibilidades de superação da prática
pedagógica realizada na Escola Municipal Deputado Medeiros Neto, a partir dos trabalhos de reelaboração
do PPP. Pois perseguiu uma prática pedagógica que vislumbra cidadãos pensantes que sabem resolver as
situações-problemas que surgem no decorrer da vida, seja na vida social, profissional ou pessoal. Assim,
pensar na construção de uma escola democrática é antes de tudo pensar sobre a concepção pedagógica
que se materializa no interior do Projeto Político Pedagógico.
Então, o Projeto Político Pedagógico é um mecanismo balizador para direcionar a ação docente da escola.
Além de ser uma necessidade da escola, que objetiva também atender os dispositivos legais da LDBEN Nº
9394/96 que no artigo 12 estabelece como incumbência das unidades escolares elaborarem e executar a
sua Proposta Pedagógica. Com isso, pensar a escola e a construção de seu PPP requer a padronização dos
conceitos pelos quais se fundamentam suas percepções de um projeto político pedagógico.
Entender a situação a que passam as escolas frente a uma prática pedagógica desarticulada com o PPP é
buscar conhecimento teórico e prático sobre o assunto. Daí a importância desta pesquisa e a contribuição
que ela traz para o universo da organização da escola. Pesquisa esta que teve como cenário a prática
pedagógica desenvolvida na Escola Municipal Deputado Medeiros Neto, a partir do PPP, justificando-se a
elaboração deste trabalho numa tentativa de mudança da prática de todos que fazem a Medeiros Neto.
Dessa maneira, é preciso entender e compreender as questões que envolvem bem como as possibilidades
e limites da prática escolar partindo-se do pressuposto de que o PPP possibilita direcionamentos de uma
prática participativa, descentralizada em um espaço de socialização de conhecimentos.
E, havendo a necessidade de demonstrar os entraves e avanços da prática escolar, espera-se com este
trabalho oferecer mecanismos de reflexão teórico-prática sobre seus resultados que possam servir de
suporte para promover um avanço consistente na transformação de socialização de conhecimentos e
melhoria na atuação da comunidade escolar no processo pedagógico.
Para Libâneo (2001, p.96) “a escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de
informação e transformar-se num lugar de análises críticas e produção da informação, no qual o
conhecimento possibilita a atribuição de significados à informação”. Neste pensamento entende-se que o
PPP é um instrumento privilegiado em direcionar todo o processo educativo desenvolvido no âmbito da
escola.

2. Projeto Político Pedagógico: conceito e importância

Vivenciar uma escola democrática e participativa é essencialmente colocar em prática uma concepção
política e uma concepção pedagógica que se concretizam no seu PPP. A escola encontra-se, hoje, no
centro de atenções, isto porque se reconhece que a educação, na sociedade globalizada, constitui grande
valor estratégico para o desenvolvimento da humanidade.
Contudo, o Projeto Político Pedagógico é um instrumento que norteia a ação pedagógica da escola, além
de ser uma exigência preconizada pela LDBEN 9394/96, que é taxativa ao incumbir às unidades de ensino
elaborar e executar a sua Proposta Pedagógica, dando oportunidade de colaboração e participação de
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todos que almejam uma educação melhor.
Compreende-se também que PPP é um documento de articulação entre todas as ações e intenções sobre
as variadas formas de gestão democrática e participativa da escola, pois, deverá se originar das
discussões entre os segmentos escolares uma vez que são os sujeitos responsáveis diretamente pelo
sucesso da escola.
Como ressalta Veiga (2003) é projeto porque agrega propostas de ação concreta a serem executadas
durante determinado período de tempo, é político por entender a unidade de ensino como um espaço de
formação de cidadãos conscientes, pensantes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e
coletivamente na sociedade, transformando os destinos que ela vai seguir, o autor ainda relata que é
pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao sucesso do
processo de ensino e aprendizagem realizado no âmbito escolar.
Por tudo isso, faz-se necessário ter uma visão abrangente sobre PPP à luz da legislação que o legitima no
interior da escola. Assim, o PPP é um conjunto de diretrizes políticas, administrativas e técnicas, que
balizam a prática pedagógica escolar. Uma vez que é visto ainda como mecanismo que auxilia as pessoas
envolvidas a criarem as condições necessárias para atingir seus objetivos colocando em prática o que é
especificidade da escola, isto é, o processo ensino e aprendizagem.
O Projeto Político Pedagógico deve se constituir em uma referência norteadora, em todos os âmbitos da
ação educativa dos que fazem a escola. Com isso, sua reelaboração requer, para ser expressão real de um
projeto coletivo e democrático, a participação de todos os segmentos escolares. No entanto, articular e
construir espaços participativos, produzir no coletivo um projeto que diga não apenas ao que a escola é
hoje, mas também apontar para o que pretende ser exige método, organização, sistematização e
otimismo.
Frente ao exposto, salienta-se que não é apenas com boas intenções que se constrói um PPP, é necessário
muito trabalho organizado, sistematizado se quisermos, de fato, que o projeto indique mudanças na
direção de uma educação que vise à formação integral do aluno.
No entanto, vislumbra-se a necessidade de cada vez mais organizar estrategicamente as ações que devam
ser consideradas ao reelaborar o PPP, só assim será proveitoso o trabalho dando ênfase à realidade
escolar com ações exeqüíveis em prol da qualidade o desenvolvimento do ensino e com a participação de
todos para uma melhor qualidade na educação.
Conforme Libâneo (2004, p.115), “o PPP é o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do
processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do
sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar”.
Em concordância com o autor o projeto político-pedagógico é a expressão da cultura da escola com sua
recriação, interação e desenvolvimento, pois expõe a cultura da comunidade escolar, impregnada de
crenças, valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas que participaram da sua reelaboração.
Assim, o projeto orienta a prática de construir uma realidade, para isso se faz necessário inicialmente
conhecer essa realidade. Em seguida refletir sobre ela, para só depois planejar as ações para a construção
da realidade desejada. São imprescindíveis que, nessas ações, estejam contempladas as metodologias
mais adequadas para atender às necessidades sociais e individuais dos alunos.
Frente aos estudos feitos, de acordo com Vasconcellos (2002) suas finalidades são definidas como: definir
políticas básicas de organização e funcionamento da escola, integradas às normas comuns do sistema
nacional e do sistema ou rede ao qual ele pertence; reconhecer e expressar a identidade da escola de
acordo com sua realidade, características próprias e necessidades locais; definir coletivamente objetivos e
metas comuns à escola em sua totalidade; possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos
principais problemas da escola e das possibilidades de solução, definindo as responsabilidades coletivas e
individuais; estimular o sentido de responsabilidade e de comprometimento da escola na direção do seu
próprio desenvolvimento; definir o conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista as Diretrizes Curriculares
Nacionais para ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os princípios orientadores da Secretaria de
Educação, a realidade da escola e as características do cidadão que se pretende formar; dar unidade ao
processo de ensino, integrando as ações desenvolvidas seja na sala de aula ou na escola como um todo,
seja em suas relações com a comunidade; estabelecer princípios orientadores do trabalho do coletivo da
escola; criar parâmetros de acompanhamento e de avaliação do trabalho executado na escola e definir, de
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forma racional e sistemática, os recursos necessários ao desenvolvimento pleno do projeto.
Tendo em vista essas finalidades, é preciso salientar que o PPP extrapola a dimensão pedagógica,
englobando também a gestão financeira e administrativa, ou seja, os recursos necessários à sua
implementação e as formas de gerenciamento que se deve adotar na escola. Em síntese, reelaborar o
projeto político-pedagógico significa enfrentar o desafio da transformação global da escola, tanto na
dimensão pedagógica, administrativa, como na sua dimensão política.

3. Aspectos legais e características do projeto político pedagógico

É notório que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9.394/96, no artigo 15, concedeu à
escola progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Uma vez que
ter autonomia implica construir um espaço de liberdade e de responsabilidade para elaborar sua própria
proposta de trabalho, definindo seus caminhos e planejando suas atividades de modo a responder anseios
das demandas da sociedade, ou seja, atendendo ao que a sociedade espera dela. Assim, a autonomia
permite à escola a construção de sua identidade e à equipe escolar uma atuação que a torna sujeito
histórico de sua própria prática.
Pensar no processo de reconstrução de um projeto político-pedagógico requer uma reflexão inicial sobre
seu significado e importância. A LDBEN Nº 9394/96 identifica e ressalta a importância desse instrumento
em vários de seus artigos.
Assim, o artigo 12, inciso I, que vem sendo chamado o “artigo da escola” a Lei dá aos estabelecimentos de
ensino a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. O artigo 12, inciso VII define como
incumbência da escola informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem
como sobre a execução de sua proposta pedagógica. No artigo 13, intitulado o “artigo dos professores”,
aparecem como incumbências desse segmento, entre outras, as de participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino (Inciso I) e elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino (Inciso II). No artigo 14, em que são definidos os
princípios da gestão democrática, o primeiro deles é a participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola.
É perceptível que historicamente pela primeira vez no Brasil, há uma Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional que elenca detalhadamente aspectos pedagógicos da organização escolar, o que mostra
bem o valor atribuído a essa questão pela atual legislação educacional.
Desse modo, essa é uma exigência legal que precisa ser transformada em realidade por todas as escolas
do país. Entretanto, não se trata apenas de assegurar o cumprimento da legislação vigente, mas,
sobretudo, de garantir um momento privilegiado de construção, organização, decisão e autonomia da
escola.
Por isso, é importante evitar que essa exigência se reduza a mais uma atividade burocrática e formal a ser
cumprido, um projeto político pedagógico voltado para construir e assegurar a gestão democrática se
caracteriza por sua elaboração coletiva e não se constitui em um agrupamento de projetos individuais, ou
em um plano apenas construído dentro de normas técnicas para ser apresentado às autoridades
superiores, mais sim, vinculado a transformações nas concepções, nas orientações claras e assumidas com
relação a um projeto coletivo.
Segundo Veiga (2003, p. 275), “sob essa ótica, afirma que o projeto é um meio de engajamento coletivo
para integrar ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas para diferentes
momentos do trabalho pedagógico-administrativo, desenvolver o sentimento de pertença”.
Daí compreender que o projeto é resultante da reflexão sobre a realidade da escola, tornando-se sempre
como referência as articulações entre essa “realidade da escola” e o contexto social mais amplo,
baseando-se em processos dialógicos e não impositivos, na comunicação e na argumentação e não na
imposição de idéias, valorizando os diferentes tipos de saberes.
Assim, numa perspectiva de reelaboração o PPP deve apresentar as seguintes características como
ressalta Veiga (2003): um movimento de luta em prol da democracia; não mascara as dificuldades, os
pessimismos da realidade escolar, mas não deixa imobilizar por esses, procurando assumir novos
compromissos em direção a um futuro melhor; orienta a reflexão e ação da escola; está direcionado para
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a inclusão – analisa a diversidade dos alunos, suas origens culturais, suas necessidades e suas
expectativas educacionais; por ser coletivo e integrador, é necessário para sua elaboração, execução e
avaliação, o estabelecimento de um clima de diálogo, de cooperação, de negociação, assegurando-se o
direito das pessoas intervirem e se comprometerem na tomada de decisões de todos os aspectos que
afetam a vida da escola; há vínculo muito estreito entre a autonomia escolar e o PPP; sua legitimidade
está na excelência da participação de todos os envolvidos com o ambiente educativo, pois supõe
continuidade de ações; apresenta uma unicidade entre a dimensão técnica e política, preocupando-se com
trabalho pedagógico, porém não deixa de articulá-lo com o contexto social em que a escola está inserida.
Dessa forma, o PPP diferencia-se de outras propostas que também são apresentadas como instrumentos
de gestão participativa na escola. Pois sua construção deve pautar-se na perspectiva da gestão
democrática, fundamentando-se nos mesmos princípios democráticos que norteiam a formação integral
dos cidadãos, bem como uma escola pública de qualidade e acessível a todos.

4. Princípios basilares da (re) elaboração do projeto político pedagógico

É notório que pensar em um projeto político pedagógico é antes de tudo refletir sobre princípios que o
norteia, no qual todos estão interligados entre si de maneira dinâmica e coerente com a filosofia da escola.
Os princípios são os arcabouços para efetivação processual do Projeto Político Pedagógico, como relata
Veiga (2003): participação, gestão democrática, autonomia e trabalho coletivo.
Então, estes princípios proporcionam ambientes favoráveis às discussões e debates, de onde se possam
extrair fundamentações que impulsionem o desejo de uma escola diferente, planejada e que tenha por
base a formação integral do cidadão.
Daí, a participação surge como elemento articulador das políticas pedagógicas que a escola almeja. Em
termos gerais participar “consiste em ajudar a construir comunicativamente o consenso quanto a um plano
de ação coletiva” (GUTIÉRREZ, 2001, p. 62). Em concordância com o autor supracitado participar é
assumir a responsabilidade em conjunto, não uma responsabilidade isolada, assim através da participação
podemos discutir, propor, elaborar ações que sejam ligadas ao desejo de um contingente de pessoas.
Essa participação deve ser vista de forma que faça com que os segmentos escolares sintam-se úteis e
valorizados pela escola, e a escola possa contribuir com a formação deste, pois, quanto mais
conhecimentos eles adquirirem mais contribuições retornarão para escola.
Dentro desse contexto Gutiérrez, (2001, p. 65) afirma que:
É através da participação, que se prever ruptura com o já estabelecido, com a cultura do autoritarismo, do
individualismo, que permeia, ou, permeou a formação dos que fazem parte do contexto educacional, pois
participar subjuga-se uma formação consciente de seu direito, de se expressarem, buscarem seus ideais
em conjunto, de se envolverem mais, “intimamente” com os acontecimentos ocorridos ou que podem
ocorrer no seio da escola.

Em relação ao PPP outro autor ressalta que a participação remete suas ações a um outro campo
fundamental para a escola, assim como para o PPP, que é a gestão democrática participativa. De acordo
com Passos (2002, p.17). “Gestão democrática é um princípio consagrado pela constituição vigente, e
abrange as dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras. Ela exige uma ruptura histórica na
prática administrativa da escola”.
A gestão democrática é algo muito importante para o PPP, pois permitirá que se estabeleça uma relação
profissional, dinâmica, assim como ações e decisões comprometidas e coletivas. Pois, a gestão
democrática deve ser um propósito inseparável da direção escolar, assim como do ambiente escolar como
um todo. No entanto a gestão democrática nos remete a outra dimensão que é tão importante quanto ela,
para se ter um Projeto Político-Pedagógico que ultrapasse o imaginário, a mera elaboração de planos com
fins de exigências burocráticas, que é a autonomia.
A autonomia no sentido de participação ativa, no sentido de a escola construir o seu Projeto Político
Pedagógico e realizar as ações propostas para a escola, no que se refere à escolha de seu gestor,
autonomia no sentido de delegar a própria escola tornar possível a realização de seus anseios, metas,
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objetivos, sem que haja restrições burocráticas dos órgãos mantenedores de forma implícita ou explícita,
investigando, direcionando, conduzindo as ações que deveriam ser discutidas, viabilizadas dentro do
contexto escolar.
Em relação a esses conceitos Neves (2002, p.99) afirma que:
A autonomia da escola é, pois, um exercício de democratização de um espaço público. È delegar ao diretor
e aos demais agentes pedagógicos a possibilidade de dar respostas ao cidadão aluno- responsável, a quem
servem […] a autonomia coloca na escola a responsabilidade de prestar contas do que faz ou deixa de
fazer, sem repassar a outro setor essa tarefa.

A autonomia da escola não é absoluta, mas sim relativa. Isso não significa que esta deva simplesmente
obedecer a diretrizes impostas pelos órgãos que às coordena. Segundo a LDB 9394/96 (1996, p.18) em
seu artigo 15, “diz que às escolas são atribuídos graus de autonomia pedagógica administrativa e de
gestão financeira”.
Segundo Passos (2001, p.16-18) existe quatro dimensões que se articulam entre si em volta da escola
para dar a sustentabilidade da autonomia, como cita o autor:
Autonomia administrativa, relativa à escola poder elaborar seus projetos de gestão... autonomia jurídica
relacionada a escola, construir suas próprias regelações e orientações [...], autonomia financeira, onde a
escola possa administrar seus recursos financeiros para conseguir seu bom funcionamento [...] e
autonomia pedagógica que concerne a liberdade de a própria escola buscar mecanismos facilitadores para
elaboração de suas propostas pedagógicas em consonância com sua realidade.

O fato de a escola poder (re)construir o seu Projeto Político-Pedagógico no “seio” da escola, de acordo com
a sua realidade, objetivando melhorias pedagógicas, estruturais, financeiras, culturais, políticas, não exclui
as obrigações do institucional. De acordo com Libâneo (2001, p.115) “a autonomia é a razão de ser o
projeto pedagógico assim demonstra a importância que esta exerce na construção do Projeto
Político-Pedagógico, assim como os demais princípios que articulados entre si impulsionam um dinamismo
participativo no ambiente escolar”.
Os ideais intrínsecos ao PPP proporcionam um trabalho coletivo, participativo, democrático nas tomadas de
decisões. As decisões centralizadas no diretor cedem lugar a um processo de resgate da efetiva função
social da escola, através de um trabalho de construção coletiva entre outros agentes da escola e, destes,
com a comunidade, “o trabalho participativo não apenas descentraliza as decisões, mas também sacode a
reta da rotina e recria a senha das pessoas a cada dia” (CARNEIRO, 1998, p.78).
Esse espaço coletivo, democrático, fortalece ainda mais o papel social da escola, o compromisso com uma
educação de qualidade, a responsabilidade de construir novos caminhos para a educação dentro da
sociedade em que está inserida.
O PPP é a mola mestre para se desenvolver um rumo, uma nova perspectiva educacional, onde a
participação de todos os segmentos, alunos, diretor, professor, pessoal de apoio, pais, mães ou
responsáveis, comunidade, coordenador pedagógico que fazem parte do contexto da escola, sejam ativos,
no qual a coletividade, gestão democrática, autonomia da escola sejam evidências na escola que
queremos.
Dentro desse contexto Passos, (2002, p.13) afirma que:
O PPP, 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,
corporais e autoritárias rompendo com a rotina do mando impessoal.

Como agentes construtores do PPP a comunidade escolar se sente ainda mais compromissada, para que as
resultados almejados sejam alcançados. “A participação proporciona um melhor conhecimento dos
objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da escola com a
comunidade, e favorece uma aproximação maior entre professores, alunos e pais” (LIBNEO, 2001, p.79).
Faz-se necessário ver a democracia participativa sob um ângulo, que possibilite extrair dela preposições
coerentes ao projeto social que vincula as utopias da escola aos da sociedade civil organizada que
vislumbra uma educação pública de qualidade.
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Portanto, estes princípios busca desmistificar o fazer pedagógico, administrativo da escola, direcionando-a
a uma plenitude em que a participação democrática seja articulada com sua rotina com sua utopia de
homem e sociedade. Esses princípios devem nortear todo o processo de construção, desenvolvimento e
avaliação do PPP, para que se alcancem as mudanças desejadas.

5. Possibilidades de superação da prática pedagógica através do projeto político pedagógico

Superar a prática pedagógica desenvolvida na Escola Municipal Deputado Medeiros Neto através da
reelaboração de seu PPP, é como se estivesse rasgando uma camisa de força de todos que fazem a escola,
pois é muito difícil fazer uma auto-avaliação de si mesmo ou ficar frente a frente com alguém indicando
seus pontos restritivos.
Além disso, do ponto de vista do desenvolvimento da indagação histórica, social, cultural, científica e do
desenvolvimento de habilidades cognitivas, intelectuais, sociais, e de valores, a superação da prática
pedagógica significa reconhecer a necessidade do diálogo com as referências escolares, que representam
um saber constituído historicamente e que são um paradigma de avaliação social, mas que não constituem
uma verdade absoluta.
Assim, buscou-se com este trabalho romper com a estrutura curricular da educação reprodutora,
tradicionalista e conservadora, geralmente organizada em grades de conteúdos por disciplina, tendo um
tratamento muitas vezes fragmentado e abstrato, não refletindo a própria realidade dos alunos e a origem
do conhecimento científico. Com a superação da prática pedagógica pretendemos desenvolver um
processo educativo que constrói novas possibilidades de apropriação do conhecimento, de maneira
significativa e potencializadora da transformação das práticas sociais dos sujeitos envolvidos, esta
superação imprime novos desafios à Medeiros Neto.
Dessa forma, trata-se agora de articular sua execução aos parâmetros estabelecidos pelas Diretrizes
Nacionais para oferta de Educação Básica e cada sujeito envolvido no processo fazer a sua parte para que
essas partes juntas formem uma Medeiros Neto melhor tanto em qualidade quanto em quantidade, pois é
isso que requer o Índice de Desenvolvimento da educação Básica.

6. Resultados encontrados

Pensar em reelaborar o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Deputado Medeiros Neto foi um
grande desafio para todos que fazem a escola, não mediram esforços para que houvesse de fato um
trabalho coletivo e participativo dentro de nossas possibilidades. A escola organizada tendo como
mecanismo um Projeto Político Pedagógico não supre todas as eventuais necessidades da escola, mas é
um caminho, um rumo que mantém a ideologia da escola pública de qualidade e cidadã, pois perceber isso
só foi possível após a realização deste trabalho.
Hoje, tem-se consciência de que o PPP deve estar alicerçado nos princípios que norteiam a educação de
qualidade e acessível a todos, pois assim trará melhorias significativas no âmbito da escola. E se este
estiver apenas cumprindo norma, diretrizes burocráticas, estará reproduzindo o que o “poder” almeja,
estará fazendo jus àqueles que vêem o PPP como “moda”, como um documento sem vida, como algo
passageiro não como uma necessidade organizativa, proporcionadora de ação-reflexão-ação, dos atos
pedagógicos, políticos, culturais, sociais e construtora de uma educação para formação integral do
cidadão.
Contudo, as atividades realizadas foram reuniões com os quatro segmentos da escola para realização de
estudos e oficinas sobre PPP. Durante as reuniões observou-se que a comunidade escolar pouco conhecia
sobre PPP e qual sua importância para a escola. Dentre os segmentos o que se mostrou não conhecer o
assunto foi o segmento pai/mãe. Segundo ele, a escola ainda não tinha proporcionado momentos de
estudos direcionados, apenas falava durante as reuniões.
Daí entender que um verdadeiro PPP, nascido da ação dos protagonistas da escola, deve estar sustentado
em percepções teóricas fortes, que represente, atinja, justifique o tipo de homem que o quer formar, e, a
escola que todos querem. Os professores e os outros segmentos, mas principalmente os professores
devem familiarizar-se com a teoria escolhida, para embasar sua prática a partir do princípio norteador que
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rege o fazer pedagógico da escola. Com o Projeto Político Pedagógico os objetivos a serem alcançados são
comuns a toda ações, assim concluíram os professores.
Percebe-se de (FREIRE apud GADOTTI, 2001, p. 41) que as grandes mudanças são provenientes de ações
que parecem insignificantes, mas que realizadas de forma consciente pressupõe um meio que possibilite
um novo amanhã: “a melhor maneira que a gente tem de fazer possível o amanhã, é fazer hoje àquilo que
hoje pode ser feito”.
Freire (2001, p. 49) “deixa seu legado de esperança, esperança que move as atitudes, a busca por uma
educação mais comprometida com sua função social, que viabilize a ação, a ação libertadora de educar e
que deve ser compromisso do PPP”, isso foi temática durante os estudos.
O PPP no contexto atual de educação abre espaço para ações articuladas coletivamente, onde todos
participam, avaliam os resultados e também são avaliados. Ele não só cobra ações, mas propicia
mecanismo, caminhos para que as ações sejam concretizadas com afinco na realidade tal como ela é.
De acordo com os trabalhos realizados, na prática, a reelaboração e execução do PPP não são facilmente
executáveis, por exemplo, a participação da comunidade. Participar da elaboração é uma necessidade sim,
mas é dificultada pela falta de informação que a comunidade tem sobre este documento. Também isto é
agravado pela falta de tempo dos profissionais e interesse da população, o que torna a participação efetiva
deles na elaboração do projeto quase que inexistente.
GADOTTI (2001) em relação à voz democrática destacou que a importância da participação se dá através
de várias características e é preciso lutar para tentar mudar a consciência desta e de todos os envolvidos
no contexto escolar, e essa democracia pode começar sendo incluída no PPP da escola buscando a
participação da comunidade.
O professor é um agente de extrema importância na elaboração do projeto por estar por dentro do que
deve ser melhorado na educação e na instituição em que trabalha. Ele é quem está na sala de aula, em
contato com os alunos e ninguém melhor do que ele para observar falhas e contribuir na ajuda da busca
de soluções.
Eis ai um dos grandes desafios: motivar o professor nesta participação fazê-lo perceber a sua importância,
sem ele não há educação, logo, escola e a existência de um PPP completo e de qualidade. Mais
paulatinamente se teve adesão de 98% desse segmento. Compreende-se agora o caráter deste
documento como projeto flexível, que pode ser repensado, reformulado, com toda a equipe buscando
sempre melhorar o andamento da instituição. Este movimento de repensar pode acontecer durante o ano,
de um ano para outro, objetivando a busca da organização e identidade da escola.
Dessa forma, hoje a comunidade escolar está convicta que mudar é necessário para perceber que são
seres em construção, que o conhecimento não é estático, que a busca do conhecimento é perene. No
entanto, desenvolveu-se um trabalho bastante significativo organizando acordos claros e objetivos para
todos os envolvidos, sempre compartilhando as informações obtidas. Isso favoreceu o bom andamento das
atividades e a tomada de conhecimento e comprometimento no cumprimento das atividades por todos.
Salienta-se que esse trabalho foi realizado de forma que cada um assumiu o seu papel consciente e crítico.

Considerações finais

Ser profissional da educação é estar em constante movimento com informações e formações, pois estar na
escola é ser levado direta ou indiretamente a um trabalho participativo que envolve todos os segmentos
escolares. É isso, que hoje se tem como concepção de trabalho escolar.
Aqui se tem certeza que a escola fragmentada não é concebível mais para atender aos desejos de alunos,
pais, professores e funcionários. Necessário se faz quebrar as amarras existentes no interior da escola e
permite que o novo, o desconhecido venha causar inquietações, só assim estará sempre buscando novos
caminhos para o processo educativo.
Vislumbrar efetivamente uma nova organização para a escola constitui uma ousadia para os educadores,
pais, funcionários e alunos. Para que essa ousadia se realize é necessário que se tenha um referencial que
fundamente a prática da escola. Como documento norteador de nossa prática enquanto instituição de
ensino tem-se o Projeto Político Pedagógico que não é algo que tem um fim em si mesmo e não é para ser
construído e arquivado como um documento burocrático. Foi reelaborado para ser vivenciado na
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instituição escolar, uma vez que é fruto das discussões e experiências dos diversos segmentos da escola.
Sendo assim, o bem estar dos que fazem a Medeiros Neto deve ser a constante preocupação da execução
do projeto pedagógico da escola, já que tem como objetivo à formação integral do educando, numa
perspectiva reflexiva e crítica. Desta forma, deve todos os segmentos ser conhecedores dos seus direitos e
deveres para com a escola e ser capaz de intervir na sociedade, assim prevê também o Regimento Escolar
da Unidade de Ensino.
Com isso, as ações da escola estão fundamentadas nos princípios que norteiam a escola democrática,
pública e gratuita: democratização do acesso à educação e percurso escolar com sucesso; gestão
democrática; qualidade de ensino e liberdade de aprender.
Portanto, durante o trabalho de reelaboração do PPP percebeu-se que este documento tem por finalidade
contribuir para a melhoria do processo educacional. Ele é um dos mecanismos, mas não o único, a ser
utilizado como referência de gestão educacional em prol de uma educação pública de qualidade e para
todos, porém cabe a cada sujeito fazer bom uso dessa ferramenta dentro da escola, pois trabalhar com
base no PPP é propiciar situações que envolva a verdadeira realidade e necessidade da escola.
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