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Resumo

O objetivo do presente artigo é analisar a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) em uma Escola
de Ensino Fundamental da Rede Pública de Aracaju, localizada no Bairro Palestina, com foco na influência
do poder e das relações interpessoais nesse processo. Desta forma, realizamos um estudo de caso com
observação e uma entrevista semiestruturada com a diretora. Para tanto, tivemos como questionamentos
norteadores da pesquisa: Quem prepara o PPP Qual poder é influenciador na preparação do Projeto Político
Pedagógico Enfim, constatamos que o PPP deve ser elaborado e vivenciado de forma democrática em
todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educacional da escola.
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Abstract

The aim of this paper is to analyze the development of the Political (PPP) in a Primary School of the Public
Aracaju, located in District Palestine, focusing on the influence of power and interpersonal relationships in
the process. This way, we conducted a case study with observation and a semistructured interview with
the headmistress. Therefore, we as guiding research questions: Who prepares the PPP What power is
influential in the preparation of Project Political Finally, we note that the PPP should be prepared and
experienced in a democratic manner at all times, by all involved in the educational process of the school.

Keywords: School. Educational Policy Project. Power.

Introdução

O planejamento é indispensável e essencial às ações e aos desejos humanos. De acordo com o dicionário
Aurélio (2011, p. 1575), planejamento significa “ação ou efeito de planejar, [...] função ou serviço de
preparação do trabalho. planejamento familiar, instituição de uma série de medidas para melhorar as
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condições da vida no lar (alimentação, higiene, limitação de nascimentos etc.)”.

Planejamento é uma técnica, uma maneira de encontrar o melhor funcionamento de empresas,
instituições, organizações grupais, entre outros. Na empresa ou na escola, o planejar requer reflexão, a
qual está centrada na busca de respostas aos nossos problemas, ou seja, planejar é uma ação que
desenvolvemos a fim de solucionar algo.

O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a
ação, processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de
meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando a concretização de
objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir do resultado das
avaliações. (PADILHA, 2005, p. 30)

O planejamento evita situações inesperadas à educação, o que possibilita um processo educacional mais
comprometido e responsável para com os sujeitos que terão acesso à mesma. Entretanto, na cultura e na
história brasileira da educação, pouco se vê na prática um planejamento dialógico. O que se encontra na
maioria das escolas brasileiras é um projeto político-pedagógico pautado na hierarquização e em
interesses individuais, deixando de lado as necessidades coletivas.

Neste sentido, o objetivo deste artigo é analisar a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) em uma
Escola de Ensino Fundamental da Rede Pública de Aracaju, com foco na influência do poder e das relações
interpessoais nesse processo.

A pesquisa realizada foi um estudo de caso numa Escola da Rede Pública de Ensino Fundamental,
localizada no Bairro Palestina, na cidade de Aracaju/SE. Aplicamos dois questionários, um com a diretora e
o outro, com a coordenadora pedagógica.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que facilita e organiza as atividades em suas
especificidades, níveis e modalidades. Não existe um modelo oficial, cada instituição pode elaborar seu
projeto a sua maneira. É importante que seja registrado no projeto o sentimento das pessoas, as vivências
durante o processo de construção, a subjetividade dos grupos, ou seja, inserir o maior número de
informações possível para que a história da escola possa ser escrita, incluindo-se ai não só o que já estava
instituído, como também o resultado do que está sendo instituído.

No entanto, há a questão do poder, pois esta elaboração deve acontecer de forma democrática, com a
participação de todos, sejam eles, alunos, pais, professores como também a comunidade, ou seja,
constante interação e participação com os membros que compõem a escola e a comunidade. O poder está
inerente nas relações sociais, sejam elas no âmbito político, econômico, como também educacional. Este
poder na escola perpassa nas relações interpessoais entre gestor e coordenador, coordenador e professor,
entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre diretor e aluno, e entre a escola e a comunidade.

Poder e as relações interpessoais na elaboração do PPP

As relações de poder perpassam também na elaboração do PPP da escola, pois existem atitudes distintas
de exercer o poder e que essa posição influenciará no processo de ensino dentro da escola. Os primeiros
sinais podem ser observados na hierarquia de poder onde a Secretaria de Educação dar ordens ao diretor,
que por sua vez passa para o coordenador, que este exige do professor o cumprimento, que por fim, exige
dos alunos e dos pais.

É sabido que o diretor tem como função, executar e distribuir as leis impostas, como também, de tomar
decisões para o desenvolvimento dos aspectos político-pedagógicos da instituição. Com a elaboração do
PPP, acredita-se que este deve ser feito de forma democrática, contando a presença de todos que compõe
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a comunidade escolar, a fim de proporcionar um ambiente de cooperação mútua e de relações de poder
socializado.

Neste sentido, dois tipos de poder estão altamente vinculados tanto na sociedade como no ambiente
educacional. O primeiro é o poder centralizado, conhecido também como autoritário, onde acredita numa
comunicação vertical e fundamenta-se na repressão, gerando competição entre os membros.

Esse tipo de poder pode ser demonstrado na organização da sala de aula, visto que:

[...] disposição de carteiras em sala de aula reproduz as relações de poder: o
estrado que utiliza acima dos ouvintes, estes sentados em cadeiras linearmente
definidas próximas a uma linha de montagem industrial, configuram a relação
‘saber/poder’ e ‘dominante/dominado’. (TRAGTENBERG, 1985, p.70)

Este poder está presente há muitos anos, exemplo disto é a educação bancária onde o professor detém
todo o conhecimento enquanto que o aluno somente o recebe, ou seja, este era apenas ouvinte. Esta
situação é cômoda para a sociedade, pois aluno que não questiona na escola, consequentemente não
discutirá fora dela. E é por esta razão que, apesar de existirem várias tendências pedagógicas, isso ainda
ocorre nos dias de hoje, pois é uma forma do poder está centrado nas mãos do professor. Com isso, essa
e outras práticas pedagógicas explícitas, posta no PPP da escola, são usadas a fim de confirmar a relação
de poder centralizado.

O segundo é o poder socializado que, ao contrário do outro, baseia-se na persuasão, acreditando na
cooperação. Acredita-se na comunicação horizontal, e acolhe as opiniões do grupo, fazendo com que todos
os membros sintam-se integrantes do mesmo, isto é, um poder democrático.

Este tipo de poder é bem pertinente na elaboração do PPP, visto que as ideias de toda a comunidade
escolar estariam sendo ouvidas e acolhidas. Partindo desse pressuposto, fizemos um estudo de caso com
uma escola de Ensino Fundamental da Rede Pública de Aracaju para buscarmos as respostas para os
seguintes questionamentos: Quem prepara o PPP Será que as instituições públicas possuem conselhos
escolares ativos Qual poder é influenciador na preparação do Projeto Político Pedagógico

Apresentação, análise e interpretação dos dados

O estudo de caso foi realizado numa Escola da Rede Pública de Ensino Fundamental, localizada no Bairro
Palestina, na cidade de Aracaju/SE, no intuito de analisar a elaboração do PPP com foco na influência do
poder e das relações interpessoais nesse processo. Esta escola, de pequeno porte, possui alunos de classe
economicamente desfavorecida que moram no próprio bairro.

Tivemos como questionamentos norteadores da pesquisa: Quem prepara o PPP Será que as instituições
públicas possuem conselhos escolares ativos Qual poder é influenciador na preparação do Projeto Político
Pedagógico

Na intenção de responder essas indagações, analisamos o projeto da escola, bem como a aquisição de
uma entrevista semiestruturada, realizada com a diretora. É sabido que, de acordo com o Instituto de
Pesquisas Avançadas em Educação, para construir um PPP, são necessários alguns elementos básicos, tais
como:

Fundamentação teórica: deve conter princípios filosóficos (visão do homem, do
cidadão e do mundo) e princípios e diretrizes pedagógicas.

Justificativa: apresentação da realidade escolar que permita visualizar a
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extensão problema (diagnóstico) indicando alternativas de solução e os benefícios
a serem alcançados com a execução do projeto. Mostrar também a relevância das
propostas, prioridades e sua validade política e técnica.

Cliente Alvo: o aluno.

Metas: é necessário que sigam colocados de forma simples e direta, indicando
como se pretende desenvolvê-la.

Objetivo Geral: expressar o resultado final que se pretende atingir com a
execução do projeto.

Objetivos Específicos: é o detalhamento do objetivo geral, traduzindo o que
fazer para atingir o resultado final pretendido. Os objetivos precisam ser
coerentes com as partes e o todo do projeto.

Metodologia: é importante acompanhar o desenvolvimento das ações, refletindo
sobre as mudanças que ocorrerão na escola e na sala de aula; sobre as rotinas de
trabalho na escola; sobre a comunicação.

Avaliação: princípios adotados durante a avaliação do projeto.

Cronograma: tempo previsto para executar as ações a curto prazo, médio e
longo prazo.

Recursos Materiais e Humanos: o que dispomos e o que falta Quais os
recursos humanos necessários Responsabilidade / Parcerias: define
responsabilidades na execução das ações, com base no compromisso assumido
pelo grupo.

Orçamento (se for o caso).

Baseando-se nestes elementos, analisamos o projeto da escola e percebemos que o PPP havia mais de 2
anos que permanecia o mesmo, mudavam somente o ano, sendo que este não era elaborado pela escola e
sim recebido da Secretária de Educação do Município com base no livro Aprende Brasil[iii].

Nesta situação, questionamos como o Projeto Político Pedagógico foi apresentado e, segunda diretora,
apesar de existir reuniões pedagógicas e de conselho escolar, as pessoas que frequentavam não tinham a
oportunidade de opinar e sugerir propostas para a sua elaboração, pois este e os planos de aula são
desenvolvidos a partir do livro da secretária, Aprende Brasil.

O PPP deve ser construído de forma que a comunidade o faça a partir de um diagnóstico da realidade em
que se encontra e de acordo com os resultados, propor objetivos e metas que serão executadas ao longo
do período letivo. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, no Art.
14:

[...] os sistemas de ensino de&64257;nirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:

I – participação dos pro&64257;ssionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
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Todavia, infelizmente, nesta escola esse projeto era feito sem a participação dessas pessoas, notando-se
uma hierarquia de poder onde a Secretaria de Educação dar ordens ao diretor, que por sua vez passa para
o coordenador, que este exige do professor o cumprimento, que por fim, exige dos alunos e dos pais.

Esse poder centralizador intervém no objetivo de algumas ações que são realizadas nas escolas. Exemplos
disso são as reuniões do conselho escolar e as reuniões pedagógicas. Os conselhos de escolas têm um
papel importante na direção da instituição, pois são espaços de diálogo de ação comunicativa. Os
conselhos como “fóruns de discussão [...] nascem [...] como uma necessidade que encontra seus
fundamentos nos próprios processos de racionalização societária.” (PINTO, 1994, p. 153 apud SOUZA,
2009, p. 278).

É vital que os pais se envolvam diretamente no cotidiano escolar dos filhos, assim, o conselho é a melhor
maneira de fazer isso acontecer. Os conselhos são formados por representantes de todos: pais,
professores e funcionários da escola e outros membros da comunidade. Tem a função de monitorar os
diretores, garantindo a qualidade do ensino, bem como a de estabelecer metas, planos educacionais,
calendário e aprovar o PPP da escola.

Na escola estudada, a diretora relatou que o conselho só era convocado quando havia necessidade, assim,
a principal tarefa era resolver algum problema escolar, quando eram listadas as necessidades, aí então, o
conselho devia votar. Com isso, a partir do momento que o PPP já ia pronto, não se tinha oportunidade de
se discutir sobre isso e consequentemente, exercer uma das suas funções.

Com relação às reuniões pedagógicas, são momentos de formação e reflexão. No inicio de cada ano letivo,
durante as reuniões pedagógicas, deve ser discutido sobre o processo de elaboração do PPP, buscando
solucionar os problemas educacionais da escola. Deve haver a participação de toda a comunidade escolar,
respaldada no art. 14, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN), que
defende uma gestão democrática, com transparência, impessoalidade, autonomia, participação, liderança,
trabalho coletivo, representatividade e competência. Entretanto, nesta escola, essas reuniões se resumem
em planejar aulas já sugeridas pelo livro adotado e discutir algumas situações que venham a acontecer,
pois eles não têm autonomia de elaborar o PPP.

É inegável perceber que o planejamento dialógico tem na perspectiva a utopia da participação geral dos
envolvidos no desenvolvimento da escola – desde professores e funcionários aos alunos e pais. Tal
participação gera um elemento comum de união social, que é o conhecimento de sua própria realidade,
fazendo com que aquele que se vê numa condição de oprimido venha a agir em prol de uma mudança
qualitativa de sua imagem enquanto cidadão, tendo assim um poder socializado.

Não é fácil propor e seguir um planejamento dialógico no projeto político-pedagógico da escola, cada
segmento social tem uma função imprescindível na concretização do mesmo. A que se ter um diálogo
aberto entre todos os envolvidos: o diretor de escola ou dirigente da unidade escolar, o
professor-coordenador ou coordenador pedagógico, o assistente técnico-pedagógico, o supervisor de
ensino, os professores, os pais e alunos, as associações de bairro, entidades comunitárias e ONGs.

O planejamento deve partir das necessidades e expectativas de todos os segmentos escolares, sendo
elaborado a longo e médio prazo, tendo uma avaliação periódica para redimensionar as propostas e serem
feitas as mudanças necessárias. E é fundamental ter como base a utopia de transformar a realidade, pois
sem ela, todo planejamento educacional estará atrelado ao conformismo ou à degradação dos direitos
humanos e educacionais.

A ênfase na gestão democrática assinalada no PPP indica o compromisso com a formação de profissionais
da educação para uma administração escolar efetivamente comprometida com a transformação social. A
gestão democrática implica a participação ativa da comunidade escolar “no processo de tomada de
decisões e no funcionamento da organização escolar” (LIBNEO, 2004, p. 102).
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Essa participação de acordo com Paro (2005) é condicionada por aspectos internos e externos a escola. Os
condicionantes internos são de quatro tipos: materiais, relacionados às condições de trabalho e as relações
no interior da escola; institucionais, criação de mecanismos institucionais que promovam relações
horizontais incentivando práticas participativas dentro da instituição escolar; político-sociais, diz respeito
aos diversos interesses dos grupos que atuam na escola e por fim os condicionantes ideológicos, valores
individuais que orientam práticas e comportamentos dos sujeitos. Quanto aos condicionantes externos
esses são determinados por três aspectos: 1) econômico – sociais, relacionados às condições objetivas de
vida da população e como essas condições interferem na participação da comunidade; 2) culturais,
condicionada pela visão de mundo do indivíduo, que pode despertar ou não o seu interesse na
participação; 3) institucionais, mecanismos coletivos que de forma institucionalizada estão a disposição da
população no encaminhamento de sua ação participativa.

A participação da comunidade favorece a construção de uma escola mais significativa e adequada à
realidade social do aluno, ao passo em que o compartilhamento de experiências com a população ajuda na
criação de estratégias de acesso e permanência e na própria organização das práticas educativas
(BARRETO, s/d).

Nesse modelo de gestão democrático-participativa é indispensável o trabalho em equipe, que implica a
colaboração, solidariedade e compromisso com a formação e o processo de aprendizagem dos alunos, e
quando relacionada ao modelo de organização exige a distribuição de responsabilidades, cooperação e
diálogo.

A construção do projeto da escola demanda a definição de princípios e estratégias concretas. Este deve
partir de uma avaliação objetiva dos interesses e perspectivas da comunidade, sendo definidos objetivos a
serem alcançados em médio e longo prazo. A reflexão sobre a prática pedagógica docente e a garantia de
avaliações periódicas a fim de redimensionar as propostas devem ser prática contínua na instituição
escolar.

Considerações finais

O Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e vivenciado de forma democrática em todos os
momentos, por todos os envolvidos com o processo educacional da escola – alunos, pais, professores bem
como toda comunidade escolar.

Na elaboração desse projeto, perpassam as relações de poder perpassam, uma vez que têm atitudes
distintas de exercer o poder e que essa posição influenciará no processo de ensino dentro da escola.
Podemos perceber isso na divisão de poder nas secretarias, onde dão ordens ao diretor e este, passa para
o coordenador, que exige do professor o cumprimento, e por fim, cobra dos pais e dos alunos.

Assim sendo, existem dois tipos de poder que estão altamente ligados na sociedade e no ambiente
escolar: o poder centralizado ou autoritário, o qual se fundamenta na repressão, originando competição
entre os membros; e o poder socializado ou democrático, que se baseia na persuasão, acreditando na
cooperação e nas opiniões do grupo.

O poder socializado ou democrático é pertinente na elaboração do PPP, pois as ideias de toda a
comunidade escolar estariam sendo ouvidas e acolhidas. No entanto, isso não incidia na escola
pesquisada, as pessoas que iam às reuniões pedagógicas e do conselho escolar não podiam opinar e
sugerir propostas para a elaboração do projeto, pois este e os planos de aula eram desenvolvidos a partir
Sistema de Ensino Aprende Brasil da Secretaria de Educação do Município.

O conselho, nesta escola, só era convocado quando necessário. De tal modo, que a partir do momento que
o PPP já ia pronto, era dispensável a oportunidade de discussões sobre isso e consequentemente, exercer
uma das suas funções.
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Portanto, a elaboração do projeto da escola deve seguir o modelo de gestão democrático-participativa,
implicando dessa forma, a colaboração, solidariedade e compromisso com a formação e o processo de
aprendizagem dos alunos. Demanda ainda, a definição de princípios e estratégias concretas, com objetivos
a serem alcançados em médio e longo prazo.
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