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RESUMO

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento muito importante para a democracia na escola, pois este é
um documento norteador das ações a serem desenvolvidas na escola. Sua produção deve acontecer de forma
coletiva a fim de que se perceba a visão de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, acolhendo o
olhar e as perspectivas de todos. Esta pesquisa aponta a importância da construção participativa do projeto
da escola apontando-o como instrumento democrático e como colaborador da formação cidadã do aluno. Para
tanto o referido trabalho utilizou como principal subsídio de fundamentação o embasamento teórico realizado
através de estudos bibliográficos das obras de diversos autores como: Marques, Gandin, Gadotti e outras
leituras, dentre elas a base legal educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– Lei 9394 / 96. A construção do PPP é um passo à democracia da escola e a formação cidadã do aluno, para
tanto vale propor metas possíveis de serem alcançadas. Vale salientar ainda que o Projeto da escola é algo
sempre em construção, ele nunca está acabado, pois, se faz necessário que ele seja analisado, avaliado e
reformulado periodicamente.
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ABSTRACT

The Political Pedagogical Project is a very important instrument of democracy in school, because this is a
guiding document the actions to be taken at school. Its production should happen collectively to realize that
the vision of all those involved in the educational process, welcoming attitudes and perspectives of all. This
research shows the importance of participatory construction project from the school pointing it as a
democratic instrument and collaborative citizen student education. Accordingly, our study used as the main
benefit of reasoning the theoretical base realized through bibliographic works of several authors as studies:
Marques, Gandin, Gadotti and other readings, among them educational legal basis established by the Law of
Guidelines and Bases of Education national -. law 9394/96 construction of the PPP is a step to democracy
school and civic education of the student to both worth propose possible targets to be achieved. Is still worth
mentioning that the design of the school is always something under construction it is never finished, because
it is necessary that it be analyzed, evaluated and rebalanced periodically.
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1. INTRODUÇÃO

O Projeto Político Pedagógico da escola é um instrumento utilizado para fortalecer a democracia e contribuir
para o bom andamento da mesma. Ele tem sido tema de diversas discussões na busca da melhoria da
qualidade de ensino.

O presente artigo pretende refletir sobre o PPP enquanto um instrumento de democracia na escola, capaz de
unir a comunidade em torno de um objetivo comum “o sucesso pedagógico da escola”.

A escola é um ambiente que acolhe uma clientela geralmente, bastante diversificada e para poder
oferecer-lhes uma boa educação, faz-se necessário levar em consideração os individualismos, para assim
garantir o direito ao multiculturalismo.

A escola é um ambiente de formação e informação, sendo assim o projeto pedagógico é um direcionador das
ações pedagógicas na instituição escolar.

A importância do tema em discussão foi o principal motivo para a realização desta produção que encontra-se
subdividida em três tópicos: o primeiro intitulado - O que é o Projeto Político Pedagógico na e para a escola?
Reflete sobro o que é o PPP e sobre sua importância para a escola, no segundo momento – O PPP em uma
perspectiva cidadã, discute o projeto como um instrumento parceiro na promoção da cidadania, já no terceiro
e último item - O Projeto Político Pedagógico e a gestão democrática na escola, discorre sobre o projeto e a
sua importância para a gestão democrática da escola, percebendo-o como instrumento da participação
coletiva.

O projeto político pedagógico é um documento que precisa ser revisado, analisado e avaliado, porém, ele
nunca está concluído, é necessário um trabalho constante em torno desse instrumento. No entanto para que
ele possa efetivamente ser posto em prática é preciso que suas ações sejam viáveis de serem executadas.

1. O QUE É O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA E PARA A ESCOLA?

O Projeto Político Pedagógico é um processo democrático na tomada de decisões, em que o diálogo
permanente norteia todo o trabalho da escola. É construído através do envolvimento e participação de todos
os membros da comunidade escolar.

É uma busca constante de alternativas viáveis, sendo assim, um projeto inconcluso, visto que na escola
sempre existe a necessidade de se projetar, pois a educação não é algo estático, ela está em constante
aprimoramento.

É importante diagnosticar a realidade escolar, através de fóruns de discussões, onde o trabalho coletivo não
pode apagar as diferenças existentes entre os diferentes membros da comunidade escolar.

Há de se levar em consideração que o Projeto Político Pedagógico – PPP é, antes de tudo, um questionamento
sobre os fins da educação. Projetar refere-se ainda a ousar, buscando o alcance de objetivos que favoreçam o
ensino e especialmente a aprendizagem dos alunos através de uma educação cidadã.

A construção do PPP da escola precisa ser realizado de forma coletiva, favorecendo a democracia e
valorizando a visão de cada sujeito envolvido nesse processo, levando-se em consideração aspectos como:
multiculturalismo, valores, cidadania, regionalismo e diversidade de gênero, religiosa, econômica, social,
sexual, dentre outras. No entanto para tratar de tais questões de forma autônoma, a escola precisa exercitar
sua democracia, interagindo com os membros da mesma a fim de construir esse documento norteador de
forma coerente e possível.

Não basta construir um belo Projeto Pedagógico ele precisa ser possível de executar, já que sua função é
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nortear uma educação de qualidade. Nessa perspectiva a Gestão Democrática exige mudanças de
mentalidade, uma vez que pais, alunos, professores e funcionários devem assumir sua parte de
responsabilidade na execução do projeto da escola.

Gadotti usa uma terminologia muito coerente para o termo projeto. Segundo ele:

Todo projeto supõe com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa
tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de
instabilidade e buscar 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 promessas frente a determinadas rupturas. (GADOTTI, 1994, p. 579).

O planejamento pedagógico da escola pretende realizar avanços na escola, projeta-se para o futuro na
intenção de melhorá-lo, na busca de superar dificuldades de avançar rumo ao sucesso da escola.

O PPP precisa contemplar diversos aspectos que envolvem a instituição escolar, determinando qual a sua
missão, informando o perfil da sua clientela, os dados referentes à aprendizagem (evasão, repetência,
distorção idade- série, dificuldade de aprendizagem, dentre outros dados), relação escola – família / professor
– aluno/ aluno- aluno/ professor – professor/ gestão – funcionários/ gestão – alunos, recursos financeiros,
recursos didáticos, recursos humanos, diretrizes pedagógicas e o plano de ação.

O plano de ação é o produto final, realizado através da análise dos demais dados. É no plano de ação que a
escola traça os direcionamentos cabíveis e necessários ao sucesso da aprendizagem dos alunos,
determinando, delimitando e estabelecendo metas.

Desse modo o PPP da escola é muito mais que um simples planejamento, ele é um norteador da ação
pedagógica na escola.

A construção do projeto pedagógico da escola permite que aconteça uma reflexão coletiva sobre o que a
comunidade escolar entende como caminho viável para a escola e seu objetivo maior é encontrar soluções
possíveis de serem postas em prática, com o ideal de possibilitar avanços consideráveis na escola.

O projeto político pedagógico precisa levar em consideração os aspectos físicos e estruturais da escola, ás
condições climáticas e as particularidades religiosas e culturais dos alunos, pois, um dos objetivos do PPP é
ser ferramenta de inclusão, levando ainda em consideração o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB, 9394/ 96.

Conforme Gandin (1983, p. 18) “planejar é transformar a realidade numa direção escolhida”. Sendo assim, o
PPP precisa ter o direcionamento de ações possíveis de serem executadas, uma vez que de nada vai servir um
projeto que esteja além das condições de execução do mesmo. Nesse sentido vale refletir sobre o projeto da
escola, sua elaboração, execução, acompanhamento e avaliação.

Um projeto político pedagógico se constrói de forma interdisciplinar e depende, sobretudo da ousadia da
comunidade escolar, tendo, portanto, a consciência de que todo projeto estabelece um momento de rupturas
com o presente e de “esperança e buscas” para um futuro promissor.

Todas as discussões em torno do projeto pressupõe que se estabeleça um processo de conscientização, tudo
isso exige certamente uma educação voltada para a cidadania. Tendo como eixo: a relação entre educação e
cultura, a democracia, o enfretamento tanto a evasão escolar, quanto a repetência e a distorção idade série, a
formação permanente dos professores, a diversidade cultural, a educação especial e a interdisciplinaridade.

1. O PPP EM UMA PERSPECTIVA CIDADÃ

A escola cidadã que tem como objetivo transformar, precisa se fundamentar em um projeto capaz de fornecer
subsídios que permitam ao seu educando uma vivência social participativa, onde ele também é agente
transformador do meio. Contudo, apesar dos conflitos, até chegar-se aos consensos, o projeto – pedagógico
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sempre estará incluso, visto que a educação e a sociedade sempre estão em movimento, sendo assim, o
projeto estará sempre se reformular.

Geralmente percebe-se haver um consenso sobre o papel da escola, ela é percebida como a responsável por
formar cidadão críticos e participativos, sujeitos autônomos e reflexivos, conscientes dos seus direitos e
deveres, capacitados para atuar não apenas indiretamente, mas de forma direta na sociedade em que vive,
contribuindo para a formação e transformação do meio.

Quando se refere a um PPP que proponha uma perspectiva cidadã, pretende-se que ele tenha uma visão
ampla, capaz de acolher toda a comunidade, sendo assim o PPP deve levar em consideração o que rege a LDB
9394/ 96 em seu artigo 4º, a referida lei estabelece que:

O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a
garantida de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria; (...)

III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos
que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. (BRASIL,
1996)

Nesse sentido o Projeto Político Pedagógico – PPP, deve levar em consideração as peculiaridades dos alunos,
uma vez que cada clientela tem suas especificidades na busca em atender os padrões mínimos para que haja
qualidade no ensino.

Conforme Gandin (1983, p. 19):

No planejamento temos em vista a ação, isto é, temos consciência de que a
elaboração é apenas um dos aspectos do processo e que há necessidade da
existência do aspecto execução e do aspecto avaliação (...) sua função é a de tornar
clara e precisa a ação, de organizar o que fazemos, de sintonizar ideias, realidade e
recursos para tornar mais eficiente nossa ação.

Desse modo, a escola precisa ter uma visão ampla, constatando e descrevendo a real situação da escola, para
então seguir adiante de forma qualitativa, não se esquecendo do sujeito principal de toda essa ação “o aluno”.

A escola, no entanto deve ser coerente em suas perspectivas e com sua proposta pedagógica, percebendo
que uma escola autônoma é uma escola também cidadã em constante conscientização.

Cada escola vai traçando seu caminho de acordo com suas perspectivas, delineando uma proposta
democrática e cidadã. Visto que em seus objetivos é preciso entender que a escola busca formar cidadãos
críticos e participativos na sociedade aptos a serem inseridos com sucesso no mercado de trabalho.

Como diz Gandin (1983, p.94) “é fundamental a compreensão de que o processo de planejamento tem seu
sentido maior quando ele se converte em processo educativo”. Sendo assim, projetar um futuro embasado na
educação de qualidade é dar sentido a todo esse processo, pois uma educação de qualidade certamente fará
com o aluno tenha maiores possibilidades de se tornar um cidadão de sucesso, especialmente no que se
refere ao campo profissional.
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Sabemos que a multiculturalidade é uma das marcas mais gritantes do nosso tempo, diante desse cenário o
projeto político pedagógico da escola não pode fechar os olhos, muito pelo contrário, esse projeto é “político”
e precisa adotar medidas de inclusão, pois ele está inserido em um ambiente cercado por diversidade (
religiosa, econômica, social, de gênero, étnica, dentre outras), sendo necessário perceber que a autonomia da
escola e a gestão democrática andam ou devem andar lado a lado, pois elas fazem parte da própria natureza
pedagógica, pois a escola não tem um fim em si mesma ela deve estar a serviço da comunidade.

O aluno aprende melhor quando se torna sujeito do processo de aprendizagem, quando essa aprendizagem é
significativa para ele. Para tanto, o PPP têm ainda a incumbência de inserir esse educando enquanto sujeito
ativo no processo de aprendizagem, que na prática vai depender muito mais da metodologia utilizada pelo
docente, daí a importância da avaliação desse projeto, pois o momento da avaliação vai identificar se os
objetivos propostos foram alcançados ou não.

1. O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

O PPP é um farol norteando os caminhos que a escola deve percorrer, correspondendo os interesses da
comunidade escolar. É importante ver a escola como um espaço da coletividade, onde os sujeitos precisam
trabalhar em conjunto.

Na escola cada agente precisa deixar de lado o individualismo e trabalhar em conjunto, em parceria, pois, a
instituição escolar é um entrelaçado de sistemas que desembocam no mesmo lugar “na aprendizagem do
aluno”, portanto se o aluno é sujeito principal do ato educativo, tudo deve convergir para o seu sucesso, para
tanto todos os sujeitos envolvidos nesse processo se interligam.

A LDB – 9394 / 96 tem fundamentado a gestão democrática da seguinte forma:

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; [...]

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola. [...]

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; [...]

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.

Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão 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 profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

Art. 15º. Os sistemas de ensino asseguração às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
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financeiro público. (BRASIL, 1996)

Desse modo acontece uma gestão democrática de forma compartilhada, que tem como um de seus
pressupostos a construção coletiva do projeto pedagógico da escola.

É importante entender que o projeto para realmente ser educativo ele precisa ser democrático e participativo.

A construção do PPP é um processo democrático que envolve tomada de decisões e objetiva direcionar o fazer
pedagógico da escola. Ele é construído com o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar.

Por ser um projeto ele nunca está pronto e acabado, já que sempre está em busca de alternativas viáveis
para o sucesso da aprendizagem.

É preciso além de construir coletivamente o PPP da escola, também analisá-lo e avalia-lo coletivamente, a fim
de diagnosticar a realidade da escola, pois é no diálogo constante com a comunidade escolar que se traça o
perfil da instituição e se estabelece metas futuras a serem alcançadas.

O diálogo democrático permanente, estabelecido entre os membros da comunidade escolar são de grande
importância para o processo educativo. Pois, se torna um fórum de discussões a favor de avanços
educacionais.

Tecer um olhar democrático sobre o PPP é ainda levar em consideração as peculiaridades, enfocando a escola
como um espaço que acolhe uma comunidade diversificada, respeitando tais diferenças.

A democracia implica na participação coletiva e na igualdade de direitos e oportunidades, pois ela é, “a
característica de uma sociedade que garante á totalidade de seus membros essas condições” (SEVERINO,
1994, p.64), é preciso perceber que a escola sozinha não consegue formar cidadãos.

É imprescindível perceber que a gestão democrática da escola estabelece um processo de socialização na
busca de minimizar o individualismo e fortalecer a participação coletiva na tomada de decisões. Marques
afirma que:

A participação ampla assegura a transparência das decisões, fortalece as pressões
para que sejam elas legítimas, garante o controle sobre os acordos estabelecidos e,
sobretudo, contribui para que sejam contempladas as questões que de outra forma
não entrariam em cogitação. (1990, p.21)

Conforme essa afirmação entende-se que a gestão democrática não é algo fácil de ser efetivado no interior da
escola, porém, certamente é algo muito produtivo e rico para a escola, especialmente na construção do seu
projeto político pedagógico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir o projeto político pedagógico é repensar a escola, sobre onde ela está e onde ela pretende chegar. É
preciso perceber suas peculiaridades através do olhar cuidadoso de todos os sujeitos que fazem parte da
comunidade escolar, ou ao menos de vários representantes dos diversos seguimentos dessa comunidade.

Sabe-se que reunir todos os membros da comunidade escolar é algo praticamente impossível, porém, que
haja esforço em se reunir o máximo possível de representantes, pois o PPP precisa de um olhar multifocal,
isto é, a escola precisa ser vista de diversos ângulos, conforme a percepção do aluno, do pai, do professor, do
gestor, da merendeira, do vigia, do secretario, do agente, enfim, de todos que formam a escola.

A partir do trabalho coletivo na construção do projeto é necessário que em conjunto realizem-se ainda
periodicamente análises e avaliações, a fim de se reformular as propostas quando necessário.
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Para que o projeto tenha sucesso é preciso que ele seja exequível, e que coletivamente exista um
comprometimento com a execução do mesmo.

Contudo, é sabido que realizar tais momentos não é nada fácil, porém são necessários, pois o sucesso do
projeto político pedagógico da escola depende dentre outros fatores do comprometimento com a implantação
do mesmo, daí a importância da participação de todos os sujeitos envolvidos nesse processo.

Infelizmente alguns gestores e educadores, percebem o PPP apenas como um instrumento formal, que é
produzido e engavetado, o que é uma concepção errônea, pois, sua fundamentação legal está embasada na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/ 96, sendo assim, ainda há escolas que elaboram
tal material sem muito comprometimento ou simplesmente reproduzem os já produzidos por outras
instituições. Isso é um ato bastante infeliz, pois, desse modo se poda as possibilidades de avanço da escola.

O desafio de se realizar o projeto político pedagógico da escola está também em envolver a comunidade,
dividindo responsabilidades ao se definir os caminhos que a escola percorrerá.

Ao findar esse trabalho de pesquisa percebe-se que o PPP é sim um instrumento democrático e promovedor
da democracia tanto no âmbito escolar como social, ele é um instrumento transformador da escola, com a
perspectiva de buscar melhorias para esta, contudo apesar de ser um documento produzido pela coletividade
escolar e necessário a ela, este precisa ser direcionado e implantado especialmente na gestão democrática.
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