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RESUMO: 

O presente artigo é resultado do estudo realizado sobre a relação do Projeto Político 
Pedagógico da escola e os seus índices de aprendizagens.  Tem como finalidade 
apresentar uma análise sobre a reflexão e a validação, por parte da escola pública, dos 
índices de desempenho de aprendizagem apresentados através dos resultados dos 
Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – 2007- IDEB. Essa investigação 
tomou como referência o Projeto Político Pedagógico de duas escolas públicas de 
ensino fundamental, anos iniciais, localizadas na cidade de Maceió. A pesquisa 
evidenciou a postura antagônica da escola frente a sua realidade, visto a ausência de 
uma leitura crítica sobre a mesma, a partir do conhecimento e da validação dos índices 
de desempenho de aprendizagem de seus alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico – IDEB – escola. 

 

ABSTRACT:  

This study presents the analysis of reflection and validation by the public school, of 
learning the indices performance shown by the results of Index of Basic Education 
Development - 2007 - IDEB. The corpus is built from the Political-Pedagogical Project 
of the public schools. This investigation took as reference the Pedagogical Political 
Project of two public schools in elementary education, early years, located in the city of 
Maceio. The research showed the antagonistic posture of school with its reality, since 
the absence of a critical reading of their reality from the recognition and validation of 
the performance indices of students learning. This study is justified by the needing of 
public policy of education in Alagoas and to find out new ways to construct the 
solucions. 

KEY-WORDS: Pedagogical Political Project - IDEB - school. 
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INTRODUÇÃO 

 No exercício da autonomia pedagógica conferida pela atual legislação de ensino, 

lei nº 9.394/96, a escola passa a ser responsável pela construção e execução de seu  

Projeto Político Pedagógico – PPP. Esta condição lhe possibilita, a partir do 

conhecimento de sua realidade e da efetiva participação do coletivo escolar, tomar 

decisões e estabelecer prioridades frente ao contexto educativo revelado. Considerando 

esta possibilidade, o presente artigo resulta de uma investigação sobre a reflexão que a 

escola faz dos índices de desempenho de aprendizagem de seus alunos, apresentados 

através dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica, quando elabora seu PPP, 

destacando no marco situacional os dados revelados e apresentando no marco operativo 

alternativas viáveis para solucionar as fragilidades evidenciadas e quando o contrário 

ações voltadas ao fortalecimento de suas pontecialidades. O estudo utilizou como 

critério de seleção das escolas, a localização - cidade de Maceió -, a oferta do ensino 

fundamental - anos iniciais -, e o caráter público das unidades de ensino. A metodologia 

empregada foi a pesquisa bibliográfica e a documental, acompanhada da análise 

qualitativa dos dados levantados.  O estudo realizado a luz das contribuições teóricas 

principalmente de Veiga e Vasconcelos, entre outros que trilham concepções 

semelhantes. 

 

1. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – REFLETINDO CONCEITO 

A tentativa de se refletir sobre o conceito de Projeto Político-Pedagógico - PPP, 

como um instrumento que contém as intenções pedagógicas de uma instituição de 

ensino, ou seja, as políticas da escola, sugere que durante o processo reflexivo seja 

considerado além das questões relativas às concepções de educação, sociedade, aluno 

etc, adotadas pela escola, os princípios legais relativos ao PPP, presentes na atual 

legislação educacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 

9.394/96.  

A mencionada legislação de ensino em seu artigo 12, inciso I, destaca que a 

escola deve “elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Nesse sentido, é conferido a 

escola a possibilidade do exercício da sua autonomia pedagógica. É oportuno ressaltar, 

que o texto legal se refere ao PPP, o denominando de proposta pedagógica.  

Apesar da LDBEN, ao se referir ao PPP, o denominar de proposta pedagógica, a 

maioria dos estudiosos do assunto defende a denominação Projeto Político Pedagógico, 

visto que o mesmo apresenta as decisões coletivas da escola. Os mesmos costumam 

afirmar que o termo “político” reforça a característica do PPP, que é a de decidir e 
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apresentar proposições pedagógicas, técnicas e administrativas direcionadas a corrigir 

as fragilidades e reforçar as potencialidades da escola, assim como as concepções 

teóricas defendidas e adotadas pela escola.  Nesta perspectiva é possível afirmar que; 

[...] todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto       
político por estar intimamente articulado ao compromisso 
sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população 
majoritária. É político no sentido do compromisso com a formação do 
cidadão para um tipo de sociedade. VEIGA (2003; 13) 

Frente a esse entendimento o PPP não pode se traduzir em um documento, que a 

escola constrói para responder apenas a uma demanda dos órgãos centrais. Este tipo de 

procedimento sugere um tratamento extremamente burocrático, ou seja, limita-se a 

responder uma demanda oficial e não as necessidades e intencionalidades da escola. 

Para romper com essa compreensão o PPP precisa ser tratado como um instrumento 

norteador do trabalho escolar, que resulta da elaboração coletiva, logo, deve ser 

conhecido e perseguido por esse mesmo coletivo. É fundamental, que através da 

materialização das ações previstas no PPP, seja dada a comunidade escolar a 

visibilidade necessária ao seu acompanhamento e monitoramento.  

Nesse sentido, é possível afirmar-se que toda proposta educativa representa 

objetivamente uma política. Assim sendo, o PPP deve também representar o desejo da 

coletividade, assegurado através da participação dos diferentes segmentos presentes no 

contexto educativo escolar. Para tanto, é indispensável que haja a efetiva participação 

dos envolvidos, ou seja, professor, diretor, funcionários, pais, alunos, no processo de 

construção do mesmo, assegurando dessa forma o exercício democrático. Segundo 

Vasconcelos (2007, p.143); 

É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. 
É uma metodologia de trabalho que possibilita re-significar a ação de 
todos os agentes da instituição. 

Nessa perspectiva, o PPP passa a traduzir as intencionalidades e desejos da 

comunidade escolar, ele, também, deve revelar o “retrato da escola”, que se configura 

através de sua realidade material, física, humana, discente, docente, ensino e de 

aprendizagem. Esses aspectos compõem o diagnóstico escolar. É a partir do cenário 

evidenciado que a escola define as suas ações pedagógicas.  

2. PPP - PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 A educação pública brasileira é orientada pelos princípios da gratuidade e da 

qualidade. Para tanto, é assegurado constitucionalmente a escola o direito ao exercício 
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da autonomia pedagógica, financeira e administrativa, da participação e permanência da 

comunidade escolar em seus espaços. É importante destacar que apesar da autonomia 

escolar ser relativa, é no exercício da mesma que ela delineia a sua própria identidade. 

Para Veiga (2003; 15) “Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de 

debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva”.  

Dentre as possibilidades objetivas que a escola tem para a vivência da autonomia 

escolar, é a construção e execução coletiva do PPP que efetivamente lhe assegura esse 

exercício. Esta condição se traduz a partir da capacidade da escola em ler seu texto, ou 

seja, conhecer a realidade escolar e decidir coletivamente sobre as suas reais 

necessidades e as condições objetivas que dispõe para intervir sobre a mesma.  Para 

tanto, se faz necessário que a escola conheça de fato essa realidade e busque alternativas 

viáveis, que possam ajudá-la na superação de suas limitações e no fortalecimento de 

suas potencialidades.  

Nesse sentido, a escola ao elaborar seu PPP deve levar em consideração os 

princípios da igualdade, da qualidade, da liberdade, da gestão democrática e da 

valorização profissional. A igualdade se manifesta através da promoção de condições de 

acesso, de permanência e de oportunidades; a qualidade passa pela garantia do 

desempenho satisfatório de todos os alunos; a liberdade está associada a autonomia é 

uma experiência que se constrói na coletividade; no tocante a gestão democrática esta 

abrange as questões pedagógicas, financeira  e administrativa, significa objetivamente o 

repensar da estrutura de poder da escola, assegurando a participação coletiva dos que 

fazem a escola nas tomadas de decisão. 

3. O PPP E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS   

A escola ao decidir pela construção de seu PPP passa a ter a tarefa de refletir 

sobre sua intenção educativa, redimensionando suas decisões de acordo com os 

resultados obtidos e as necessidades identificadas. Assim o PPP deve observar três 

dimensões: análise da realidade, representação de finalidades e meios operacionais das 

disposições, ou seja, marco situacional/diagnóstico, marco filosófico/conceitual e 

marco operativo/operacional. 

Nessa direção, como anteriormente citado, ao decidir pela construção de seu PPP 

a escola deverá levar em consideração que o mesmo é constituído através da efetiva 

participação dos envolvidos no processo educativo da escola. Visto que as decisões a 

serem tomadas quanto a sua estrutura e configuração deve ser resultado das discussões e 

decisões do coletivo.   
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O marco situacional apresenta, de forma clara e objetiva, o retrato da escola. 

Nesta parte é descrita a realidade escolar, ou seja, as sua condições físicas, espaciais e 

temporais. Além destes elementos, a escola deve validar seus indicadores de 

aprendizagem internos e externos. Os internos dizem respeito aos resultados de 

desempenho dos discentes obtidos através dos diferentes mecanismos avaliativos 

adotados pela escola, a exemplo de trabalhos e provas, como também as taxas de 

evasão, desistência, reprovação e aprovação. Já os indicadores externos referem-se aos 

resultados de desempenho apresentado pelos alunos através das avaliações realizadas 

pelo Ministério da Educação, a exemplo a Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da 

Educação Básicas – SAEB, e pelas Secretarias de Educação estaduais e municipais.  

É a partir do diagnóstico que a escola evidencia sua realidade e é através da 

leitura dessa realidade que a mesma define as necessidades e prioridades a serem 

trabalhadas no marco operativo. 

O marco filosófico/conceitual destaca as concepções teóricas e ideológicas 

concebidas e adotadas pela escola. Neste item, é traduzido o modelo de sociedade, de 

escola, de educação, currículo e avaliação e de homem, que a escola acredita e deseja 

ajudar a construir através do cumprimento da sua função social, quando do 

desenvolvimento de suas ações didático pedagógicas. Segundo Vasconcelos (2007; 132) 

“a prática educativa escolar dependerá, em grande medida, da concepção de currículo 

que se tem, em função das repercussões bem concretas de tal representação na 

organização do trabalho pedagógico.” É importante dizer que é através das diversas 

práticas curriculares que o desejo escolar se materializa.  

Quanto ao marco operativo este refere-se as ações que a escola pretende 

desenvolver a partir das situações descritas em seu diagnóstico. Neste momento, a 

escola elege e aponta suas prioridades, onde vai intervir. Esta parte retrata decisões e as 

ações a serem desenvolvidas durante execução do PPP.  

É oportuno lembrar que o marco operativo deve representar a leitura fidedigna 

do marco situacional, visto que, este último item descreve o contexto escolar. Nesse 

sentido, as ações elencadas no marco operativo devem estar articuladas com a situação 

descrita no diagnóstico e com as concepções ideológicas e conceituais assumidas pela 

escola e reafirmada no marco conceitual. 

 Vasconcelos (2007, p. 22), se reporta claramente a esta questão quando diz: 

No processo de mudança da realidade, apesar de haver maior 
solicitação de ‘como’, uma pressa em se chegar logo ao ‘o que’ fazer, 
não podemos perder de vista a necessária articulação entre a finalidade 
do trabalho (Marco referencial), a analise da realidade (Diagnóstico), 
e as mediações propostas (Programação), pois uma mediação pode ser 
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totalmente equivocada se não conhecermos bem a realidade em que 
iremos atuar ou se não tivermos clareza dos objetivos; o desejo, a boa 
vontade, bem como articulado com práticas objetivas que o 
concretizem. 

Enfim, o PPP de uma escola além de revelar e estimular a construção da sua 

identidade, a partir da descrição de sua realidade, das suas crenças, utopia e aspirações, 

sinaliza o compromisso do coletivo em desenvolver um trabalho pedagógico voltado a 

sua própria realidade. Destacando que esta realidade deve privilegiar as questões 

relacionadas aos meios indispensáveis à promoção de uma educação escolar de 

qualidade. 

2.1. O PPP E OS INDICADORES EXTERNOS – ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 

 Como já dito anteriormente a escola ao descrever sua realidade deve validar, 

entre outros aspectos, o resultado do desempenho de seus alunos revelado através dos 

indicadores educacionais apontados, tanto nos mecanismos avaliativos internos como 

nos externos. Uma vez que esses resultados revelam um contexto que precisa ser lido e 

interpretado pelo coletivo escolar, possibilitando que as tomadas de decisão sejam 

direcionadas a solucionar as questões reveladas. 

Os mecanismos avaliativos de caráter interno, ou seja, as avaliações sistemáticas 

elaboradas e aplicadas pela própria escola e os externos elaborados e aplicados por 

órgãos governamentais, são processos de investigação focados no conhecimento da 

realidade escolar, objetivando fornecer a escola dados e informações que possam ajudá-

la a tomar decisões quanto ao direcionamento das possíveis intervenções pedagógicas a 

serem adotadas para a melhoria da qualidade de ensino ofertado. 

 Nessa perspectiva, os dois processos de avaliação possibilitam a descrição, 

interpretação e o julgamento do trabalho pedagógico desenvolvido, como também, a 

definição das prioridades a serem implementadas, e os caminhos a serem seguidos pelo 

coletivo escolar, lembrando que todo processo deve ter como referência os princípios e 

finalidades definidas no seu PPP. Assim sendo, pode-se afirmar que os citados 

processos avaliativos possibilitam a revisão e o aperfeiçoamento do PPP, de modo a 

assegurar a melhoria da qualidade, pertinência e relevância das atividades propostas e 

executadas pelas áreas pedagógicas e administrativas.   

 

2.2. IDEB – INDICADORES EXTERNOS  
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 Criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira- INEP, no ano de 2007, para avaliar a qualidade da educação básica no país, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, reúne num só indicador dois 

conceitos determinantes para a qualidade da educação: fluxo, que diz respeito ao índice 

de aprovação apresentado no Censo Escolar e médias de desempenho nas avaliações 

realizadas pelo INEP, o SAEB e da Prova Brasil, são aplicadas nacionalmente a cada 

dois anos.  O objetivo destes instrumentos é inquirir o desempenho das escolas, 

analisado através do índice de aprendizagem dos alunos nas disciplinas de português e 

matemática. Os citados instrumentos avaliativos são elaborados a partir das diretrizes 

curriculares para o ensino fundamental, os mesmos solicitam dos alunos competências  

de comunicação verbal, escrita e simbólica, resolução de problemas e desenvolvimento 

do raciocínio lógico. Um ano após a aplicação das avaliações o INEP divulga os 

resultados de desempenho da aprendizagem dos alunos pertencentes aos sistemas 

estaduais e municipais de educação de cada unidade federada, como também da escola 

avaliada. É importante informar, que qualquer pessoa pode acessar, pela internet, portal 

do MEC1, esses resultados. Esta divulgação é uma maneira de integrar compromisso e 

direito dos cidadãos e cidadãs com a educação básica brasileira ofertada a população, 

como também a transparência do serviço público prestado a sociedade.  

 O INEP define que a forma geral do Ideb é dada por2: 

  IDEBji = Nji Pji;  

 A forma acima apresentada é traduzida a partir de:  

 i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

 N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada 

para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição 

do exame realizado ao final da etapa de ensino;  

 P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino 

dos alunos da unidade j. 

 Um fator importante que deve ser ressaltado na validação desses dados, refere-se 

ao papel que cada unidade escolar tem frente aos seus resultados, ou seja, seus índices 

                                                           

  WWW.mec.gov.br 

 

  Forma apresentada no site WWW.inep.gov.br 
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educacionais. Nessa direção, é válido destacar que o PPP da escola deve destacar, de 

forma objetiva, a realidade da escola evidenciada através desses índices. Assim sendo, o 

mesmo deverá trazer no seu marco situacional os dados do Ideb referentes ao 

desempenho de seus alunos em língua portuguesa e matemática e, no marco operativo, 

as ações focadas na correção desses resultados.  

A utilização desses dados pela escola, em seu PPP, representa a possibilidade 

objetiva da escola de, ao conhecer sua realidade, buscar e adotar possíveis alternativas 

de intervenção que possam minimizar ou sanar os déficits de aprendizagem 

apresentados pelos alunos, como também o fortalecimento das suas potencialidades. 

Nessa perspectiva, a construção do PPP deve ser norteada por elementos básicos que 

possam sinalizar clareza nas ações e as condições necessárias a sua execução.  

Considerando a importância da validação desses indicadores, internos e 

externos, é que este estudo analisou o PPP de duas escolas públicas, uma pertencente ao 

sistema estadual de ensino e a outra ao sistema municipal, na perspectiva de identificar 

nos citados documentos o tratamento pedagógico dado aos seus índices.  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Para a realização do estudo sobre a validação dos dados do IDEB no PPP da 

escola, foi adotado como critério inicial a seleção de duas escolas públicas de ensino 

fundamental com oferta dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano, localizadas na cidade 

de Maceió, sendo uma da rede estadual e outra de rede municipal. Para tanto, foi feito 

contato com a direção e coordenação pedagógica das escolas explicando o objetivo do 

estudo e levantando a disponibilidade das mesmas em participarem da pesquisa. A partir 

do consentimento da direção o PPP da escola foi analisado. É importante destacar, que 

apesar da importância dada ao marco conceitual a análise foi direcionada ao marco 

situacional/diagnóstico e o marco operacional, a opção por estes dois marcos ocorre em 

virtude da natureza dos mesmos, ou seja, um descreve a realidade e o outro aponta 

ações de intervenção sobre essa realidade.  

 

4. O PPP DA ESCOLA A E ESCOLA B - VALIDAÇÃO DOS DADOS DO 

IDEB 

 Antes de iniciar o relato da análise dos documentos, PPP, das escolas 

selecionadas, é importante apresentar os índices de desempenho apresentados e 

projetados pelo IDEB 2007 para as duas escolas em pauta.   
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 Escola A 

• Meta Projetada: 3,3 - Resultado Obtido: 2,7 

Escola B   

• Meta Projetada: 3,4 - Resultado Obtido: 3,8 

 

  4.1. ESCOLA A 

 A Escola Estadual A está localizada na Avenida Fernandes Lima, S/N, no maior 

complexo educacional do Estado de Alagoas, o Centro Educacional de Pesquisas 

Aplicadas – CEPA. Oferta exclusivamente os anos iniciais do ensino fundamental, ou 

seja, do 1º ao 5º ano. Atualmente atende a 460 (quatrocentos e sessenta) alunos, 

distribuídos em dois turnos: o matutino e o vespertino e nos do 3°, 4° e 5° ano do 

fundamental, num total de 14 (quatorze) turmas, sendo 7 (sete) no turno matutino e 

7(sete) no turno vespertino. Todos os professores são funcionários pertencentes ao 

quadro de servidores efetivos, totalizando um quantitativo de 19 (dezenove) 

professores, dos quais 17 (dezessete) têm formação superior e 2 (dois) têm apenas o 

nível médio, antigo magistério. Possui 2 (duas) coordenadoras pedagógicas, uma em 

cada turno, 1 (uma) diretora e 1 (uma) vice diretora. Esses profissionais, quadro técnico 

pedagógico e administrativo, são formados em pedagogia. O tempo médio de serviço 

destes profissionais é de 10 (dez) anos, existindo alguns que já estão em fase de 

aposentadoria esperando completar 25 (vinte e cinco) anos. 

 

4.2. O PPP DA ESCOLA A E OS INDICADORES DO IDEB 

 Apesar do objeto de estudo dar  ênfase aos marcos situacional e operativo, ao se 

analisar o PPP, percebe-se a importância de trazer informações sobre o marco 

conceitual. Nesse sentido, foi identificado que o marco conceitual da escola, presente no 

PPP, aponta para um texto descritivo que em seu desenvolvimento apresenta uma breve 

retrospectiva histórica das questões políticas e das tendências pedagógicas que 

influenciaram, através de suas características e do cenário social e econômico a época,  

o modelo de educação ofertado pelo Brasil  desde o Período Colonial até o início do 

século XXI. Após o breve relato histórico o texto informa as características da 

população escolar a ser atendida, e o tipo de formação que pretende proporcionar aos 

seus alunos. 
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 Destaca, também, a opção pela tendência pedagógica progressista, balizada pela 

abordagem teórica sócio-interacionista na construção de seu currículo. Afirmando que 

defende uma proposta de trabalho capaz de valorizar as diferenças culturais, religiosas, 

sexuais e sociais dos que fazem à escola, como também a preocupação com as relações 

professor X aluno, aluno X aluno, professor X professor, escola X família e coma as 

demais relações interpessoais existentes no ambiente escolar.  

Já o marco situacional/diagnóstico limita-se a destacar a origem indígena do 

nome, e da cidade de Maceió, com seu quantitativo populacional, histórico e geográfico. 

No que se refere às características da escola o documento descreve apenas os aspectos 

físicos, os decretos de sua fixação no local, bem como os equipamentos de que dispõe.  

  O marco operativo caracteriza sua clientela, destacando a faixa etária e 

quantidade de alunos por sala. Apresenta os índices de aprovação numa série histórica 

compreendida entre 1999 e 2002, o alto índice de reprovação em relação a totalidade de 

alunos e alunas que concluíram o ano letivo de 2002, principalmente, nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. 

Analisando esta situação a escola coloca entre as causas observadas, a 

participação da família, a carência de material didático, o despreparo dos professores e a 

necessidade de formação continuada além de meios de atualização permanente, como 

revistas da área.  Lista as prioridades e destaca o comprometimento dos docentes em 

resgatar e reorganizar as intenções presentes no PPP. 

4.3. ESCOLA B 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental B, localizada na Av. Santa Rita de 

Cássia, S/N, Farol. Oferta do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e o 1° e 2° segmentos 

da educação para jovens e adultos (EJA). Atualmente atende a 237 (duzentos e trinta e 

sete) alunos, nos turno matutino e vespertino do ensino fundamental. Tem uma oferta de 

120 (cento e vinte) vagas no turno noturno para o ensino de jovens e adultos (EJA) 120 

(cento e vinte) ainda não preenchidas. Conta com um total de 21 professores, todos 

efetivos e com formação superior, destes 12 são pós graduados, especialização, uma 

diretora e uma vice-diretora e uma coordenadora pedagógica para os três turnos. O 

tempo médio de serviço destes profissionais é entre 02 (dois) a 25 (vinte e cinco) anos, e 

duas professoras com apenas 1 (ano). 

4.4. O PPP DA ESCOLA B E OS INDICADORES DO IDEB  

 O marco conceitual apresentado no documento revela um texto bastante 

genérico, não aponta para as questões pertinentes a sua realidade, trata de forma 

abrangente as questões relativas ao desenvolvimento do trabalho educativo, aborda o 
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currículo como espaço das experiências do cotidiano escolar, e pontua aspectos 

relativos a construção do conhecimento, destacando as influências dos fatores 

biológicos e cognitivos. Enfatiza que a seleção dos conhecimentos a serem trabalhados 

deve levar em consideração matriz curricular da Secretaria Municipal de Educação de 

Alagoas (SEMED). 

 Marco situacional limita-se a descrever o seu funcionamento administrativo, 

relatando a quantidade de funcionários, cargos e mantenedoras. Nada se identifica em 

relação às questões relativas ao aluno. 

 No marco operacional identifica-se o destaque dado pela escola ao trabalho em 

equipe, a relação professor-aluno, escola, família e sociedade entre outros aspectos 

mencionados de forma genérica, no entanto nada se constata em relação as decisões da 

escola frente as ações efetivamente pedagógicas direcionadas a sanar as possíveis 

fragilidades e dificuldades pedagógicas  presentes na rotina escolar.  

 

CONCLUSÃO 

 Ao término do estudo sobre o Projeto Político Pedagógico e a validação dos 

índices de desempenho de aprendizagem, obtidos através das ferramentas avaliativas 

utilizadas pelo INEP, e traduzidas através do IDEB, das escolas A e B, constata-se que 

apesar dos princípios legais que preconizam a autonomia da escola no tocante a 

construção de sua proposta pedagógica, e que esta se dá através do exercício 

democrático efetivado a partir da participação coletiva dos envolvidos com o processo 

de ensino e de aprendizagem promovido por cada unidade escolar, que o conhecimento 

e a leitura da realidade escolar são quesitos preponderantes nessa dinâmica.  

 Dessa forma, o conhecimento e a validação dos índices de desempenho da escola 

evidenciado através dos indicadores educacionais apontados pelo INEP através do 

IDEB, são considerados como elementos fundamentais na configuração do diagnóstico 

da escola.  

 Diante de tais evidencias, dar-se a entender que estas informações devem constar 

em qualquer PPP, uma vez que o marco situacional deve descrever de forma clara a real 

situação da escola. Outro aspecto a ser considerado, nesse exercício reflexivo, é que o 

marco operativo sinaliza as decisões e as ações da escola diante de sua realidade. Nesse  

sentido espera-se encontrar no PPP as definições políticas da escola, no tocante as 

alternativas de intervenções pedagógicas voltadas a correção das suas fragilidades e ao 

fortalecimento de suas potencialidades. 
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 Tomando como referência o exposto, é possível afirmar que o PPP das escolas A 

e B evidenciam o distanciamento entre o entendimento teórico e prático das unidades e 

o que de fato representa este instrumento para o avanço da escola no exercício de sua 

autonomia e principalmente de sua função social. 

 Outro dado importante que reforça essa postura dicotômica é a ausência de 

dados informativos que retratem o desempenho de aprendizagem dos alunos das citadas 

escolas. Não se identifica, no marco situacional do PPP da Escola A e da Escola B, 

qualquer referência aos seus indicadores educacionais internos, ou seja, taxa de 

reprovação, de aprovação, evasão, abandono e repetência. Percebe-se que as escolas 

desconhecem até mesmo, os seus resultados internos, aqueles oriundos das práticas 

avaliativas desenvolvidas na sua rotina pedagógica. No tocante aos índices apontados 

pelo IDEB estes também não são validados, uma vez que a ausência desses números 

revelam o desconhecimento, por parte da escola, de sua realidade. 

 Vale também destacar, que tanto o PPP da Escola A como o PPP da Escola B, 

são documentos desatualizados. A Escola A apresentou um texto datado de 2006, já o 

documento da Escola B é de 2003. Em conversa com os responsáveis pelas unidades, os 

mesmos alegaram que estão em processo de revisão e atualização dos seus documentos. 

PPP. 

 Diante do exposto, chega-se a conclusão de que as escolas A e B não conseguem 

exercer a sua autonomia pedagógica, em virtude do desconhecimento de sua realidade. 

Realidade esta exposta a todos, porém negligenciada pela escola. A constatação pode 

até parecer obvia, porém por demais preocupante visto a função social da escola, que é a 

de democratizar o conhecimento aqueles que até ela chega. Considerando a condição de 

que ela própria desconhece e desconsidera sua realidade, cabem os seguintes 

questionamentos: Que tipo de ensino ela promove? E a serviço de quem a Escola A e a 

Escola B estão? 

 

*Mestre em Educação Brasileira, Professora do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação e Comunicação – FECOM do Centro Universitário Cesmac. 
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