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Introdução

O Projeto Político Pedagógico (PPP) constitui-se em 
um documento que é elaborado baseado no registro das 
experiências vivenciadas e na síntese da programação 
das atividades para a escola [1]. Esse projeto deve ser 
entendido como um processo que inclui a formulação 
de metas e meios, essas metas são movidas pelas 
utopias e são criadas a partir de reflexões de ações 
anteriores para projeção de novas ações que buscam 
sempre uma realidade transformadora [1,2], segundo a 
particularidade de cada escola, por meio da criação e 
da valorização de rotinas de trabalho pedagógico em 
grupo e da co-responsabilidade de todos os membros 
da comunidade escolar (direção, secretária, 
professores, alunos, equipe de apoio e a comunidade 
onde a escola está inserida) para além do planejamento 
de início de ano ou dos períodos de “reciclagem” [2].

Acreditamos que o projeto político-pedagógico é um 
guia de orientação para o planejamento de todo o 
processo de ensino-aprendizagem e deve ser 
consensual. No mesmo é imprescindível constar: o 
posicionamento sobre as finalidades da educação 
escolar na sociedade e na escola; caracterização 
econômica, política e cultural do contexto em que está 
inserida a escola; características sócio-culturais dos 
alunos; normas gerais de funcionamento da vida 
coletiva e outros [3]. O projeto político-pedagógico 
traz desse modo elementos que identificam a escola e 
os sujeitos que a constituem, avaliação objetiva das 
necessidades e expectativas de todos os segmentos 
escolares, buscando uma melhoria em todos os setores 
da escola [1]. Embasado nisso foi analisado o Projeto 
Político Pedagógico de uma escola pública estadual de 
Recife-PE buscando elucidar o seguinte 
questionamento: Será que o projeto político-
pedagógico da escola visa um resultado transformador?  
Para tal foi observado se o mesmo apresenta metas e 
meios que indiquem a construção de uma realidade 

transformadora; se resulta de uma construção coletiva e se 
as ações propostas sanam as necessidades da escola já que 
esses devem ser alguns dos propósitos de sua elaboração. 

Material e métodos

O presente trabalho de pesquisa caracteriza-se como 
sendo de abordagem qualitativa, esta, parte do fundamento 
de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, uma interdependência viva entre o mundo objetivo 
e a subjetividade do sujeito [4]. O mesmo foi desenvolvido 
em uma escola pública estadual localizada no bairro de 
Dois Irmãos, que atende a uma população de classe média 
baixa, dispondo de turmas de ensino fundamental e médio

Recorremos à análise documental, neste caso do Projeto 
Político Pedagógico da escola, e ao uso de entrevistas com 
os diversos segmentos da comunidade escolar no processo 
de coleta e análise de dados. Foram entrevistados: uma 
merendeira, dois professores, a coordenação pedagógica, 
um secretário, e três alunos. As entrevistas foram gravadas 
e posteriormente transcritas. 

A pesquisa documental recorre a materiais que ainda 
não receberam tratamento analítico, ou seja, às fontes 
primárias [5] e as entrevistas foram utilizadas por quês são 
excelentes instrumentos de pesquisa por permitir a 
interação entre o pesquisador (a) e o entrevistado (a) e a 
obtenção de descrições detalhadas sobre o que se está 
pesquisando [5].

Resultados e Discussão

No projeto político pedagógico da escola havia a 
seguinte afirmação sobre o mesmo: “Deverá representar a 
vida da Escola, o referencial que direcionará os caminhos a 
serem seguidos pelos atores da comunidade escolar. Será 
também, o elemento de acompanhamento e avaliação das 
ações desenvolvidas pala instituição escolar” [6]. Segundo 
Padilha [1], realmente essa é uma das características do 
Projeto, mas foi constatado através das entrevistas um 
desconhecimento dos que deveriam ser atores do processo 



a respeito do mesmo, afirmando não participarem da 
construção desse documento, como é citado na fala da 
professora 1. Quando perguntado sobre sua 
participação na construção do PPP ela diz: “Na 
construção não, só das reuniões, mas agora elaborar 
não, foi tudo participação da coordenação, a gente só 
ouviu o roteiro, concordamos, demos sugestões, mas 
foi tudo elaborado por eles... Algumas coisas que ela 
expôs numa reunião, muito pequenininha no começo do 
ano, rapidinho. E ela expôs brevemente e a gente fez 
hum, hum... tá certo”. Na fala da secretária: “Não, não 
participo não... é porque têm tantas atribuições, tantas 
coisas... assim, normalmente acontece no início do ano 
a reformulação, né?, e nesse momento a gente tá muito 
atarefada na secretária, matrícula...e é bem complicado;
gente não participa não”. No comentário da 
merendeira: “eu não tô nem sabendo que projeto é 
esse”. E de um aluno: “Eu não”.

No projeto foi observado que não há a 
caracterização da própria escola, pois ele trata de 
elementos superficiais e aponta problemas comuns à
maioria das escolas como: a falta de profissionais, a 
estrutura física da escola, a depredação do patrimônio e 
a indisciplina dos alunos, porém não há dentro do 
projeto alternativas para solucioná-los. Concernente a 
este ponto a professora 2 afirmou que: “nas reuniões de 
início de ano nós levantamos algumas sugestões de 
intervenção nos problemas da escola, só que elas não 
ficam registradas no PPP e também durante o ano não 
nos reunimos para observarmos o andamento das 
atividades programadas”. Se as propostas de mudança 
não são expostas e não ocorrem reflexões sobre as 
ações realizadas e as que estão a se desenvolver,
dificilmente metas traçadas serão alcançadas, e,
consequentemente, o desconhecimento e descaso dos 
membros da comunidade escolar sobre a importância
do projeto serão acentuados como comenta Krasilchik 
[7].

Em outro trecho do documento tem-se a seguinte 
afirmação: “acreditamos que muitas ações aqui 
propostas, não são utópicas e já fazem parte do 
cotidiano da escola, embora a utopia seja um elemento
que nos impulsiona à mudança.” Segundo Machado 
citado por Padilha [1] “as utopias desempenham um 
papel fundamental na germinação dos projetos e uma 
eventual renúncia a elas poderia significar, 
simbolicamente, uma perda de vontade de transformar 
globalmente a realidade, de construir a história”. As 
utopias mostradas no documento não se concretizam no 
conhecimento da comunidade escolar, pois quando é 
perguntado sobre as utopias que estão listadas no PPP, 
a merendeira não reconhece a existência deste 
documento, mas explana que: ”se o projeto for para 
organizar a escola, é bom!”. 

Foi percebido em todo o documento que o texto 
estava disposto de forma fragmentada; neste havia 
ausência de dados que indicassem uma continuidade do 
processo ação-reflexão-ação; também ausência de 

dados quantitativos; falta dos aspectos positivos da escola; 
carência em alternativas para a resolução das problemáticas 
escolares e, principalmente, falta de participação de toda 
comunidade escolar na elaboração do plano. Talvez pela 
falta de prática e de conhecimento de elaboração de um 
PPP e de sua importância para a escola, muitos detalhes 
básicos foram negligenciados; isto pôde ser evidenciado na
fala da coordenação: “ na realidade quem redige sou eu,
né?, eu que redijo. No encontro pedagógico a gente faz a 
análise do projeto anterior e as pessoas dão sugestões, né?, 
modifica um pouco a redação, geralmente a redação 
modifica muito pouco e depois eu redijo, né?, o projeto”.
Pensar o planejamento educacional e em particular, o 
planejamento visando ao projeto político pedagógico da 
escola é, essencialmente, exercitar nossa capacidade de 
tomar decisões coletivas [1] e a coordenação não tomou as 
decisões coletivamente.

De acordo com as análises feitas percebe-se que 
dificilmente este projeto cumprirá sua missão de 
transformar a realidade do grupo escolar, servindo 
simplesmente como um documento a ser apresentado na 
Secretaria de Educação. Porém a ação de planejar o projeto 
político-pedagógico, não se reduz ao simples 
preenchimento de formulários para controle administrativo.

O projeto político-pedagógico, precisa partir da utopia 
de toda a comunidade escolar, o planejamento precisa ser 
realmente conjunto e coletivo. Este parece-nos ser o 
caminho para efetivamente existir a construção de uma 
realidade transformadora.
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